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Multimodala texter i skolan.  En litteraturstudie om elevers läs-och skrivutveckling med hjälp av 

multimodala texter. 

Multimodal texts in school. A literature study about students reading and writing development with 

multimodal texts 
Antal sidor: 24 

Litteraturstudien behandlar elevnära, multimodala texter i undervisning. Syftet med litteraturstudien 

är att belysa hur undervisning med olika multimodala elevnära texter påverkar elevers läs-och 

skrivutveckling. Frågeställningarna som kommer att besvaras är:  Vilka möjligheter erbjuder 

elevnära multimodala texter för att utveckla elevers läs-och skrivförmåga?  Och på vilka sätt kan 

elevnära multimodala texter utgöra ett hinder för elevers läs-och skrivutveckling? 

Litteraturstudien bygger på nationell och internationell forskning om hur elevers läs-och 

skrivutveckling påverkas av arbete med multimodala texter. Studien behandlar 6 stycken 

doktorsavhandlingar och 9 vetenskapliga artiklar. Komparativ analysstrategi har använts som metod 

för att göra en jämförande analys. Resultatet visar att multimodala elevnära texter i undervisningen 

bidrar till att elever får användning av sina förkunskaper om populärkultur och att tillgången till 

autentiska mottagare gör att eleverna anpassar sitt textinnehåll efter mottagare. Vidare visar resultatet 

även att tillgången till bilder kan bidra till ökad läsförståelse men även till distraktion om 

utformningen är bristfällig. I resultatet framkommer det även att bedömningen av multimodala texter 

är något som behöver utvecklas eftersom modaliteter som ljud och bild knappt blir bedömda i 

elevernas multimodala texter. Slutligen visar resultatet även att multimodala E-böcker bidrar till 

ökad motivation och att elever läser längre stycken.  

Sökord: Multimodala texter, Digitala resurser, Elevnära texter, Populärkultur 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har antalet digitala resurser ökat i den svenska skolan (Åkerlund, 

2013, s. 109).   Idag har 91 % av alla elever i mellanstadiet och högstadiet tillgång till datorer i 

undervisningen i form av klassdatorer, datorsalar eller egna datorer (Internetstiftelsen i Sverige, 

2015, s. 22). Majoriteten av elever har även tillgång till en telefon som kan användas som kamera, 

ljudinspelare och videokamera (Åkerlund, 2013, s. 109). Dessa nya och lättillgängliga resurser har 

förändrat synen på skrivande och lärande samt på hur det går att representera kunskaper. Det 

skrivna ordet får alltmer ge plats för bilder och ljud vilket innebär att sätten att läsa och skriva 

förändras (Liberg, 2007, s. 7). 

 Dagens elever socialiseras in i fler textvärldar på grund av den medieteknologiska utvecklingen 

och utnyttjar därför fler teckenvärldar än tidigare. De läser böcker och serietidningar samtidigt 

som de också i hög grad möter, läser och använder texter på olika skärmar.  Mot bakgrund av detta 

står skolan inför den didaktiska utmaningen att bejaka elevernas fritidstextvärldar samtidigt som 

deras läs-och skrivutveckling ska stimuleras (Magnusson, 2014, s. 37).  

Följande arbete är en litteraturstudie i vilken elevers läs-och skrivutveckling i undervisning med 

multimodala texter behandlas. I litteraturstudien behandlas både nationell och internationell 

forskning inom området. Informationssökningen genomfördes via databaser och söktjänster i 

syftet att finna material. Komparativ analysstrategi har använts för att jämföra den forskning 

studien behandlar.   I litteraturstudien har begreppet text vidgats till att innefatta flera resurser 

såsom bilder, talat språk och gester (Danielsson & Selander, 2014, s. 17).  Inom den 

engelskspråkiga multimodala teoribildningen används begreppet modes, något som brukar 

översättas till teckenvärldar eller modaliteter (Danielsson & Selander, 2014, s.19). I följande 

studie kommer översättningen modaliteter att användas.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med litteraturstudien är att belysa hur undervisning med olika multimodala elevnära texter 

påverkar elevers läs-och skrivutveckling. 

Studien avser att belysa följande frågeställningar: 

 

• Vilka möjligheter erbjuder elevnära multimodala texter för att utveckla elevers läs-och 

skrivförmåga? 

• På vilka sätt kan elevnära multimodala texter utgöra ett hinder för elevers läs-och skrivutveckling? 
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3 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer studiens bakgrund att presenteras. Avsnitt 3.1 inleds med en beskrivning 

av elevers läs-och skrivutveckling och vilka olika dimensioner som de består av. Vidare i avsnitt 

3.2 beskrivs begreppen multimodalitet och multimodala texter. I avsnitt 3.3 behandlas medier och 

digitala resurser och deras betydelse för elever. Fortsättningsvis i avsnitt 3.4 behandlas begreppet 

föreställningsvärldar och hur de utvecklas. Slutligen i avsnitt 3.5 behandlas det svenska 

styrdokumentet för ämnet svenska. 

3.1 Elevers Läs-och skrivutveckling  
 
Lundberg och Herrlin (2014, s. 13–19) lyfter fram fem dimensioner som anses vara grundläggande 

för elevers läsutveckling, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse. Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår det alfabetiska skriftsystemets 

princip, som innebär att det talade orden går att dela upp i fonem (språkljud) och att bokstäverna 

i alfabetet, grafemen representerar dessa. Ordavkodning innebär att man kan identifiera det skrivna 

ordet. Flyt i läsningen innebär att man kan läsa en sammanhängande text tillräckligt snabbt och 

felfritt för att klara den minnesbelastning som behövs vid läsning av längre meningar. 

Läsförståelse innebär att man kan läsa mellan raderna och förstå underliggande budskap som inte 

framgår ordagrant i texten. Även läsintresse är en grundläggande faktor eftersom att eleverna 

behöver känna sig motiverade till att läsa för att utveckla deras läsfärdighet (Lundberg & Herrlin, 

2014, s. 19).  

 

Läsutvecklingen och skrivutvecklingen har ett nära samband (Lundberg & Herrlin 2014, s. 85). 

Liksom läsning har skrivutvecklingen flera dimensioner såsom stavning, meningsbyggnad och 

textform, funktionell skrivning, skapande skrivning samt intresse och motivation (Lundberg, 2008, 

s 49–50). Stavning handlar om att kunna forma bokstäver eller att kunna hitta dem på ett 

tangentbord samt att kunna få bokstäverna i rätt ordning och kunna följa stavningsreglerna.  

Meningsbyggnad och textform handlar om förmågan att formulera satser, meningar, stycken och 

texter. Funktionell skrivning innebär förmågan att tillkännage något, beskriva, förklara och 

analysera vilket skiljer sig ifrån skapande skrivning som innebär att skrivandet är personligt och 

ger uttryck för känslor och upplevelser. Intresse och motivation behandlar elevernas lust och 

motivation till skrivande (Lundberg, 2008, s 49–50).  
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3. 2 Multimodalitet och multimodala texter 
 
Multimodalitet är ett mångtydigt begrepp som brukar användas synonymt med multimedia (Jewitt, 

2009, s. 11). Begreppet multimodal innebär att en rad olika modaliteter används vid 

kommunikation. Exempel på modaliteter är bilder, skrift, layout, musik, gester och animationer 

(Kress, 2009, s.54). Dagens digitaliserade värld har medfört nya möjligheter när det gäller texters 

utformning och dess produktion. (Danielsson, 2013 s.169). Begreppet text har vidgats ifrån att 

vara ord som skrivs ner på papper till att innefatta bilder, talat språk eller gester. Dessa texter 

brukar kallas för multimodala texter, i en multimodal text är det inte enbart förekomsten av bilder 

som gör den multimodal, utan även layouten och den grafiska utformningen (Danielsson & 

Selander, 2014, s. 14, 18, 20).  

 

Alla modaliteter har olika förutsättningar för att skapa mening. Valet av modalitet blir därför ofta 

avgörande för hur textinnehållet eller det som framställs ska tolkas och en enskild modalitet har 

sällan en egen icke-kontextuell betydelse. Beroende på kontext och budskap passar visa 

modaliteter bättre i vissa sammanhang (Åkerlund, 2013, s. 105). Alla modaliteter har dessutom på 

något sätt blivit påverkade av deras kulturella, historiska och sociala användning (Jewitt, 2009, s. 

15). De modaliteterna som förekommer i en kultur är därför inte identisk med de som förekommer 

i en annan. 

 

 Ny teknologi har en avgörande betydelse för tillgången och tillgängligheten av olika modaliteter 

(Jewitt, 2005, s.4). Den medieteknologiska utvecklingen har bidragit till att andra modaliteter än 

det verbalspråkiga har blivit mer lättillgängliga eftersom produktion och distribution blivit enklare 

genom de digitala medierna. De traditionella medierna så som böcker och tidningar har numera 

kompletterats utav exempelvis tv-mediet, dator och mobiltelefoner (Magnusson, 2014, s.41). 

 

3.3 Digitala resurser och digitala medier i undervisningen 
 
Termen digitala resurser används för att referera till informations-och kommunikationsteknologier 

som stödjer lärande.  Exempel på digitala resurser är bland annat datorer och datorspel (Åkerfeldt, 

2014, s. 17, 22). Idag använder sig majoriteten av alla elever använder internet i skolan och var 

tredje elev har tillgång till en egen dator. Hälften av alla elever i grundskolan har även tillgång till 

en klassuppsättning av datorer (Internetstiftelsen, 2015, s.18 & 22). Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] lyfter fram att elever ska kunna använda sig av 
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modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

(Skolverket, 2016, s. 14).  

 

Digital media är ett mångsidigt begrepp som innefattar alltifrån film, tv-spel till datorspel och 

webbsidor (Dugan, 2012, s. 1). Användaren av digitala medier har tillgång till en repertoar av 

uttrycksformer i former som de tidigare etablerade medieformerna inte kunde erbjuda. Detta 

eftersom att digital media innehåller många olika tecken i form av bland annat bild, ljud, rörlig 

bild och typografisk text som tidigare var åtskilda (Hernwall, Bergström, Graviz, & Nilsson, 2012, 

s. 6). För dagens elever är datorer och digitala artefakter en naturlig del av deras vardag och de 

brukas dagligen (ibid). Digitala artefakter innefattar bland annat digitalkameror, mobiltelefoner 

och datorspel.  Idag har nästan alla elever tillgång till internet hemma och majoriteten har även 

tillgång till en egen mobil telefon (Internetstiftelsen, 2015, s. 13). Digitala medier har blivit allt 

viktigare för barn och de används som resurser i deras utveckling bland annat genom lek och i 

samspel med andra (Leijon, 2010 s. 30). Det blir därmed viktigt att reflektera över hur unga leker 

och kommunicerar och hur media kan användas för lärande (Lee, 2015, s.947).  

3.4 Elevnära texter, fritidstexter och populärkultur 
 
Texterna som används i dagens undervisning ska kunna relateras till elevernas vardag och vara 

elevnära. Elevnära texter är de texter som redan är bekanta för eleverna samt åldersanpassade 

(Skolverket, 2016b, s.13). De elevnära texter som används i undervisningen ska inkludera bland 

annat berättande texter, faktatexter och andra estetiska uttryckssätt. I dagens samhälle möter elever 

berättelser genom en mängd olika texttyper och medier på sin fritid, så kallade fritidstexter (Olin-

Scheller, 2006, s. 10). Dessa texter består bland annat av fantasy-texter, såpoperor, spelfilm och 

digitala hypertexter Elevernas fritidsläsning är fylld av multimediala texter där gränserna mellan 

olika läsarter är svårdragen (Olin-Scheller, 2006, s. 13, 144).  Många av de texter som elever 

kommer i kontakt med, via bland annat filmer, teveprogram, och datorspel gränsar till begreppet 

populärkultur (Olin-Scheller, 2006, s. 13, 144). 

 

Termen populärkultur innefattar kulturprodukter inom områden som bland annat film, radio, 

litteratur och musik som konsumeras av människor (Lindgren, 2009 s. 17). Termen inkluderar 

kultur som uppskattas av allmänheten och kan även definieras som masskultur, vilket är 

massproducerad kultur anpassad för masskonsumtion (Lindgren, 2009, s. 39). Populärkulturen 

bygger på enkla framställningar av vardagsnära och väletablerade tecken och betydelser vilket gör 
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att många kan identifiera sig med dess innehåll (Lindgren, 2009, s. 46). För många elever framstår 

de populärkulturella texterna som alternativa bildningsvägar och som mer meningsfulla än de 

texter de möter i skolan. De populärkulturella texterna ger även eleverna verktyg för att förstå sig 

själva och sin omvärld (Olin-Scheller, 2006, s. 12) 

3.5 Elevers textvärldar och föreställningsvärldar 
 
Textvärldar är de texter som skapas genom samtal med andra om de texter vi läser och skriver 

(Liberg, 2006, s. 134). Textvärldar baseras på bland annat på bild, film, musik, lek och rörelse. De 

texter som byggs tillsammans i samtal bildar en yttre textvärld som kan bli en grund för en egen 

individuell mental textvärld.  Den mentala textvärlden byggs när vi läser texter och samtalar med 

andra om dem och är den enskilde individens sätt att förstå och skapa kunskapsstrukturer (Liberg, 

2006, s. 134). Villkoren för hur en textvärld byggs upp skiljer sig ifrån sammanhanget och vilken 

situation man befinner sig i. De olika sätt på vilka en textvärld byggs upp skiljer oftast mellan 

skolans värld och fritiden, men även ämne och lärare påverkar byggandet av textvärldar (Liberg, 

2006, s. 135). 

Begreppet föreställningsvärld hänvisar till den värld av förståelse som en person innehar vid en 

viss tidpunkt (Langer, 2005, s. 23). Föreställningsvärldar är textvärldar i våra sinnen och är något 

som skiljer sig individer emellan.  De är en funktion av personliga och kulturella erfarenheter och 

beskriver relationen till den pågående upplevelsen. En föreställningsvärld är en dynamisk 

uppsättning av bland annat de idéer, bilder, frågor, förväntningar som uppstår vid läsning, 

skrivande och samtal. Föreställningsvärldar är något som ständigt byggs och utvecklas när vi lär 

oss saker om oss själva och om vår omvärld. Byggandet av föreställningsvärldar är ett skapande 

av sammanhang och mening som hela tiden förändras vid interaktion av olika texter. Tolkningar 

byts ut allteftersom texten fortskrider och känslor och händelser ger upphov till nya tankar och 

antagande (Langer, 2005, s. 28).  

3.6 Styrdokument 
 
Syftet med undervisningen i svenska är att den ska bidra till att elevers intresse för att läsa och 

skriva stimuleras. Undervisningen ska även bidra till att elever utvecklar kunskaper om hur man 

formulerar egna tankar och åsikter i olika medier (Skolverket, 2016b, s 247). 
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Enligt det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 4-6 ska eleverna utveckla förmågan att 

uttrycka sig genom olika texter och medier, både pappersbundna och digitala (Skolverket, 2016b, 

s. 247). Eleverna ska även få strategier för hur man skriver olika sorters texter med anpassning till 

deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. De ska dessutom skapa texter där ord, bild och ljud 

samspelar.  I undervisningen ska eleverna få möta texter som kombinerar ord, bild och ljud som 

till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program (Skolverket, 2016b, s.249). För betyget 

E i svenska i årskurs 6 ska elever kunna kombinera texter med olika estetiska uttryck så att de 

samspelar för att förstärka och levandegöra textens innehåll (Skolverket, 2016b, s. 53).   Eleverna 

ska även kunna läsa elevnära texter med visst flyt genom att välja och använda sig av olika 

lässtrategier. Med lässtrategier menas de konkreta sätt som läsaren använder sig av för att förstå 

textinnehållet, att läsa texter ifrån webbsidor kräver andra strategier än de som behövs vid läsning 

av en tryckt text (Skolverket, 2016b, s. 11).  
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4 Metod 

I avsnitt 4.1 kommer informationssökningen att beskrivas. Vidare behandlas kriterier för 

inkludering och urvalet av litteratur i avsnitt 4.2 och 4.3. Slutligen förklaras det i avsnitt 4.4 hur 

materialanalysen genomförts. 

 

4.1 Informationssökning 
 
Under informationssökningen har databaserna Educational Resources Information Center [ERIC] 

och Swepub använts samt katalogen PRIMO.  Databasen ERIC har använts för att söka 

internationell forskning inom området och Swepub för att finna nationell forskning. Under arbetet 

med litteraturstudiens användes kedjesökningar som sökmetod. Kedjesökning innebär att man 

finner lämplig litteratur genom att undersöka publikationers referenslistor (Rienecker & 

Jørgensen, 2014, s.138). 

 

Under sökningarna användes fritextsökningar där orden kombinerades med AND.  De sökord som 

användes under informationssökningarna var bland annat: Multimodala texter, Multimodalitet, 

Multimodalitet i svenskämnet. De engelska sökorden var: Multimodal, Multimodal AND pupils, 

Multimodal AND writing, Multimodal AND reading comprehension och Multimodal AND 

reading.  

4.2 Kriterier för inkludering  
 
Ett av kriterierna för inkludering var att materialet som användes i studien var tvunget att vila på 

en vetenskaplig grund. Därför behandlades doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar i 

litteraturstudien. De vetenskapliga artiklar som användes var peer-reviewed, vilket innebär att de 

blivit granskade av andra forskare inom ämnet. Det andra kriteriet var materialet skulle behandla 

språkundervisning. Det tredje kriteriet var att de skulle finnas likheter mellan textens innehåll och 

litteraturstudiens syfte och det fjärde kriteriet var att texterna skulle ha ett elevperspektiv. 

Litteraturstudien skulle från början enbart behandla studier med fokus på årskurserna 4-6, men 

eftersom det fanns begränsad med forskning inkluderas även forskning som behandlar årskurs F-

3, högstadiet samt gymnasiet som har relevans för studien.  
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4.4 Materialanalys 
 
En komparativ analysstrategi har använts som metod i litteraturstudien för att jämföra och 

analysera skillnader mellan studierna (Bryman, 2008, s. 80). Med utgångspunkt från 

informationssökningens resultat granskades litteraturen utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter delades materialet in två övergripande kategorier, följande kategorier var Läsutveckling 

och multimodala texter och Skrivutveckling och multimodala texter. Därefter delades de in 

underkategorier, dessa var Läsutveckling och multimodala digitala texter, Läsförståelse och 

multimodala tryckta texter, Utformning av multimodala texter, Multimodala digitala texter och 

skrivutveckling, Multimodala elevnära texter och skrivutveckling samt bedömning och 

multimodala texter.  

 

4.3 Urval  
 

Urvalet består av internationell och nationell forskning som behandlar årskurserna F-3, 4–6, 

Högstadium och gymnasiet. Materialet som granskat i litteraturstudien består av 6 

doktorsavhandlingar och 9 vetenskapliga artiklar som alla är peer-reviewed. De metoder som 

används i den redovisade litteraturen är både kvalitativa och kvantitativa. 

 

Titel Författare Publikationstyp År Land 
Berättandets 
möjligheter: 
Multimodala 
berättelser och 
estetiska lärprocesser: 
Multimodal narratives 
and learning processes 
involving text, art and 
drama 

Andersson, M Doktorsavhandling 2014 Sverige 

Children's Text 
Development: 
Drawing, Pictures, and 
Writing 

Christianakis, M Vetenskaplig 
artikel 

2011 USA 

Using Multimodal 
Writing to Motivate 
Struggling Students to 
Write 
 
 
 

Darrington, B and 
Dousay, T 

Vetenskaplig 
artikel 

2014 
 

USA 
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Exploring Young 
Children's Use of 
Illustrations in a 
Picturebook.  

Feathers, K. & 
Poonam, A. 

Vetenskaplig 
artikel 

2015 USA 

Creating and Assessing 
Multimodal Texts. 
Negations at the 
Boundary 
 

Godhe, A L Doktorsavhandling 2014 Sverige 

Creating multimodal 
texts in language 
education - 
Negotiations at the 
boundary 

Godhe, A; 
Lindström, Berner 

Vetenskaplig 
artikel 

2014 Sverige 

The multimodal 
writing process: 
changing practices in 
contemporary 
Classrooms 

Groves & Joy Vetenskaplig 
artikel 

2011 Australien  

A picture is worth a 
thousand words: Using 
visual images to 
improve 
comprehension for 
middle school  
 

Hibbing, A. N., & 
Rankin-Erikson, J. 
L. 

Vetenskaplig 
artikel 

2003 Storbritanien 

Jag vågar visa att jag 
kan: om 
meningsskapande med 
digitala portföljer 

Hurtig, M Doktorsavhandling 2007 Sverige 

E- BOOKS AND 
AUDIOBOOKS 
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5 Resultat 

Resultatet delas upp i två underkategorier, läsutveckling och multimodala elevnära texter och 

skrivutveckling och multimodala elevnära texter. Först i avsnitt 5.1.2 redogörs hur elevers 

läsutveckling påverkas av multimodala digitala texter. Vidare i avsnitt 5.2 beskrivs det hur 

multimodala tryckta texter påverkar elever läsförståelse. Avsnitt 5.1.3 redogör för hur 

utformningen av multimodala texter påverkar elevers läsutveckling.  I avsnitt 5.2.1 förklaras hur 

Multimodala digitala texter påverkar elevers skrivutveckling och i avsnitt 5.2.2 beskrivs hur 

Multimodala elevnära texter påverkar elevers skrivutveckling. Slutligen i avsnitt 5.2.3 behandlas 

hur bedömning av multimodala texter sker i praktiken. 

5. 1.1 Läsutveckling och multimodala digitala texter 
 
Multimodala E-böcker är interaktiva digitala resurser som kombinerar både text, bilder och ljud 

(Morgan, 2013, s. 477). De multimodala E-böckerna lyfts av flera forskare fram som en digital 

resurs som bidrar till elevers läsutveckling (Leismann, 2015; Morgan, 2013 s & Larson 2015). 

Leismann (2015 s. 92) lyfter fram att trötthet är en faktor som bidrar till att elever läser mindre 

tryckta böcker och hon menar att undervisning med ljudböcker kan bidra till att elever orkar läsa 

längre och kan uppleva hur en historia utvecklas. Hon menar att eftersom elever med 

lässvårigheter använder mer kognitiva resurser för avkodning än skickliga läsare kan de med hjälp 

av ljudböcker förbättra deras prestanda och därmed orka läsa längre stycken (Leismann, 2015, 

s.87).  På samma sätt visar eleverna i Larsons (2015, s. 174) att de med hjälp av e-böcker kunde 

läsa under längre perioder jämfört med vad de kunde när de läste vanliga tryckta böcker. De uppger 

även att skälet till detta var eftersom de kunde läsa och lyssna på boken samtidigt, men även på 

grund av de tekniska hjälpmedel som e-böckerna hade (Larsons, 2015, s. 174). Eleverna kunde 

förstora texten när de blev tröttare och använda sig av e-böckernas lexikon när de inte förstod ett 

visst ord, något som bidrog till att de läste längre.  I Larssons studie framkommer det även att 

eleverna med hjälp av e-böckerna kunde påverka hastigheten av uppläsningen vilket bidrog till att 

eleverna kunde anpassa läsning till sin egen nivå och kunde följa texten bättre (Larson, 2015, s. 

173).   

 

Forskning visar också att elever oftast är mer motiverade till att läsa e-böcker och lyssna på 

audioböcker än tryckta böcker (Larsson, 2015; Leismann, 2015 & Morgan, 2013).  Leismann 

menar även att audioböcker kan öka motivationen hos elever och få dem att utveckla deras 

avkodningsfärdigheter och läsförståelse (Leismann, 2015 s. 92). Samtidigt framkommer det i 
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Larssons studie att teknologin medverkar till elevernas ökade motivation eftersom läsning med E-

böcker skiljer sig från att läsa vanliga tryckta böcker (Larsson, 2015, s. 174).  

5.1. 2 Multimodala tryckta texter och läsförståelse  
 
Leismann, (2015, s. 82) har genomfört flera kvantitativa studier med 114 elever i åldrarna 13–14 

om hur multimodala texter bidrar till bättre läsförståelse. I dessa studier fick eleverna bland annat 

läsa böcker som kombinerar texter och bilder. I resultatet framkommer det att när eleverna 

kombinerade både bilder och det skrivna ordet vid avkodningen fick eleverna en ökad förståelse 

för textinnehållet.  När eleverna kände sig osäkra över textinnehållets betydelse kunde eleverna ta 

hjälp av bilderna i böckerna och på så sätt använda sig av den visuella informationen i bilderna 

som fanns inbäddat i den skrivna texten. (Leismann, 2015, s.82). Även Nielsen Hibbing och 

Rankin-Erickson (2003 s. 758) lyfter fram att illustrationer i böcker, bilderböcker är ett viktigt 

redskap för elevers läsförståelse. Eleverna i deras studie påstår att de med hjälp av bilder förstod 

innehållet i böckerna lättare och att bilderna skapade mer tankar om innehållet (Nielsen Hibbing 

och Rankin-Erickson, 2003 s. 758).   

 

Feathers och Poonam (2015, s. 58) lyfter fram att det är viktigt att eleverna lär sig att tolka 

illustrationer och att eleverna får tid att prata om dess innehåll. Detta framhåller de är av särskilt 

vikt för elever med lässvårigheter eftersom de spenderar mest tid åt ordavkodning (Feathers, & 

Poonam, 2015, s. 58). 

 

5.1.3 Utformning av multimodala texter  
 
Flera forskare lyfter fram bilder som ett redskap för läsförståelse (Leismann, 2015 & Nielsen 

Hibbing & Rankin-Erickson, 2003) men illustrationer behöver inte enbart bidra till bättre 

läsförståelse. Forskning visar även på att användningen av illustrationer i texter kan störa 

läsutvecklingen om de används på fel sätt (Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson & Wennås 

Brante, 2014, s .87).  I Wennås Brante (2014, s.87) studier framkommer det att elever med dyslexi 

ägnar mindre tid åt betrakta illustrationer än elever som inte hade dyslexi, något som bidrog till 

att de missade den väsentliga informationen illustrationerna innefattade (Wennås Brante, 2014, 

s.87). Eleverna med dyslexi betraktade bilderna slumpartat och utan planering vilket bidrog till att 

de fick svårare att koppla texternas delar med helheten (Wennås Brante, 2014, s. 84). 
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Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson (2003, s.758) lyfter även fram att det är viktigt att bilder 

och text hänger ihop för att läsaren ska bibehålla sin förståelse för textinnehållet De redogör för 

att det annars kan uppkomma svårigheter för eleverna att förstå textinnehållet och att eleverna 

förlorar intresse för texten. Detta framkom även i Wennås Brantes studie och det visade sig att de 

bilder som hade ett tydligt innehåll uppmärksammades mer (Wennås Brante, 2014, s.87). Även 

Leismann (2015, s. 81) lyfter fram vikten av att bilden fyller en funktion som innehållsbärande för 

att de ska vara av nytta för eleverna, han menar även att det är viktigt lärare undersöker om bilden 

bidrar till ökad förståelse för eleverna.  

 

Slutligen menar Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson att det finns en risk för att elever kan bli 

för beroende av bilder och illustrationer eftersom att de förser en konkret representation av 

handlingar, idéer, tid och rum. Forskarna betonar även att meningsskapande med hjälp av digitala 

medier skiljer sig ifrån det som sker när individen använder sina egen upplevda upplevelser för att 

skapa mentala bilder (Nielsen Hibbing & Rankin-Erickson, 2003, s.758).  Även Morgan (2013, s. 

479) lyfter fram att samma verktyg som kan bidra till elevers ökade förståelse kan vara 

distraherande för elever om utformningen är bristande. Hon framhåller att elever kan bli för 

beroende av textverktygen i E-böcker och därmed sluta att avkoda svåra ord och meningar 

(Morgan, 2013, s. 479).  Vidare menar hon även att om elever enbart förlitar sig på att e-böcker 

förser dem med ords rätta uttal kommer elevernas avkodningsfärdigheter påverkas negativt 

eftersom de aldrig får tillfälle att använda sig av olika avkodningsstrategier (Morgan, 2013, s. 

480). 

 

5.2.1 Multimodala digitala texter och skrivutveckling 
 
Forskning lyfter fram tillgången av autentiska mottagare som faktor som påverkar elevers läs och 

skrivutveckling med multimodala texter (Åkerlund, 2013; Darrington & Dousay, 2014 & Groves 

& Joy, 2011). Åkerlund (2013, s. 153) har genomfört en studie om hur förutsättningar för lärande 

ser ut i en skola där elever ges möjligheter att utveckla ett multimodalt textskapande genom att 

bland annat driva en klassblogg. I studien framkommer det att eleverna värderade deras skrivande 

på bloggen som något det gjorde för hela klassen och att de i högre grad ansträngde sig för att 

deras texter skulle vara välgjorda (Åkerlund, 2013 s.153).  I Groves och Joys (2011, s. 55) 

fallstudier framkommer liknande resultat. I deras fallstudier framkom det faktumet att autentiska 

mottagare påverkar elevernas arbete. Eleverna i studien uppges ha påverkats av det faktumet att 
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de hade autentiska mottagare och därmed ha anpassat sitt innehåll för att mottagaren skulle få en 

bättre förståelse av ämnet (Groves & Joy, 2011, s. 55). 

 

5.2.2 Multimodala elevnära texter och skrivutveckling 
 
När elever ska skriva multimodala texter är användningen av deras kunskaper från populärkulturen 

och elevnära texter av stor betydelse (Andersson, 2014; Christianakis, 2011; Godhe, 2014 s. 100 

& Bronwyn T. Williams, 2014, s. 111). Då elever skapar multimodala texter vänder de sig oftast 

genast till populärkulturen för inspiration eftersom att de förknippar begreppet med digitala 

representationer av bland annat bild, video och musik (Bronwyn T. Williams, 2014). Forskning 

visar även att elever gärna baserar sina berättelser och texter på kända personer som de fått 

kännedom av genom sociala medier (Andersson, 2014, s. 92–93; Bronwyn T. Williams 2014, s. 

111 & Godhe & Lindström, 2014, s. 177). I Godhes och Lindströms (2014) studie framkommer 

det att eleverna inspirerades mycket av populärkulturen när de skulle skapa en multimodal text 

om en hjälte.  När de ska skapade multimodala texter valde flertalet av elever att basera sin 

multimodala text på en känd person (Godhe & Lindström, 2014, s. 177). De använder sig av även 

informella källor som Youtube och Facebook för att kunna skapa ett mångsidigt porträtt av den 

kända personen.  Även elever i Anderssons studie (2014, s. 92–93) baserar sin multimodala text 

på en känd person Andersson lyfter även fram att eleverna sammanfogar det traditionella 

berättandet med det moderna genom att använda sig av deras förkunskaper från elevnära 

populärkulturella texter. Detta sker genom att de refererar till fiktionens värld och använder sig av 

olika drag från olika medier (Andersson, 2014, s. 92–93).     

 

Forskare menar att elever genom att skriva multimodala texter får eleverna användning av de 

populärkulturella elevnära texter som de möter i sin vardag (Andersson, 2014 & Godhe, 2014). 

Godhe (2014, s. 102) menar att det multimodala skrivandet är ett så kallat boundary object, det 

vill säga en aktivitet som kombinerar elevernas vardag med skolans skrivpraktiker. Annan 

forskning visar även att när elever får använda sig av deras förkunskaper i undervisningen ökar 

deras motivation till att skriva och att eleverna lär sig att tillämpa ett mer kritiskt förhållningsätt 

till hur man tillämpar olika genrer inom skrivande (Andersson, 2014; Bronwyn T. Williams, 2014, 

s. 119).    
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5.2.3 Bedömning och multimodala texter 
 
Något som framkommer i den forskning som gåtts igenom är att både elever och lärare är osäkra 

på vad som ska bedömas i multimodala texter (Godhe, 2014 s.105 & Hurtig, 2007, s. 187). Godhes 

studie (2014, s. 105) visade att eleverna upplevdes vara positiva till ett arbete med multimodala 

texter men undrade hur arbetet relaterades till svenskämnet och hur det skulle bedömmas. När 

läraren skulle bedöma de multimodala texterna så bortsågs elevernas användning av bilder och 

ljud. Elever som hade ägnat mycket tid åt bild och ljud i sina texter hade därför svårt att förstå 

bedömningen av deras texter (Godhe 2014, s. 113). Hurtigs (2007, s. 184) studie bekräftar 

ovanstående resultat, även i hennes studie framkommer det lärare applicerar liknande 

bedömningskriterier på elevers handskrivna texter som de digitala texterna med multimodalt 

innehåll.  Godhe menar att det talade och skrivna ordet blir de modaliteter som uppmärksammas 

mest i bedömningen av multimodala texter eftersom att de är de modaliteterna värderas högst inom 

svenskämnet.  

6 Diskussion 

Inledningsvis behandlar avsnitt 6.1 hur valet av metod ledde till det slutgiltiga resultatet. I direkt 

anslutning till detta analyseras negativa och positiva aspekter angående resultatets urval och 

avgränsningar. Därefter i avsnitt 6.2 ställs studiens resultat i relation till bakgrund och 

frågeställningar. Slutligen behandlas förslag på vidare forskning inom ämnesområdet.  

 

6. 1 Metoddiskussion  
 
Litteraturstudien inleddes med en bred informationssökning i syfte att undersöka vad för forskning 

som fanns publicerad inom området. Därefter avgränsades informationssökningen med hänsyn till 

frågeställningarna. Den utvalda litteraturen analyserades utifrån studiens frågeställningar och 

jämfördes avseende likheter och skillnader. Utifrån dessa utgångspunkter delades litteraturen in i 

två kategorier dessa var, skrivutveckling och multimodala texter samt läsutveckling och 

multimodala texter? 

 

Grundtanken med studien var att enbart undersöka forskning som behandlar årskurs 4-6 i ett 

nationellt perspektiv, men eftersom forskningen var begränsad har studien inkluderat forskning 



 

17 
 

 

som fokuserat på det multimodala bruket hos elever från årskurserna F-.3, högstadiet och 

gymnasiet samt haft ett internationellt perspektiv. Att behandla flera årskurser än årskursen 4-6 

har även bidragit till att litteraturstudiens resultat får ökad relevans för övriga årskurser. Det har 

även bidrag till ökad kunskap om hur ett arbete med multimodala texter påverkar elever från övriga 

årskurser.  

 

Det internationella perspektivet är en styrka eftersom litteraturstudien därmed får en internationell 

relevans när det gäller elevers läs-och skrivutveckling. Litteraturstudien visar därmed på skillnader 

och likheter mellan nationell forskning och internationell forskning. En problematik med att ha 

med nationell och internationell forskning är att alla länder har olika beteckningar för 

skolsystemens olika delar. Därmed blir det svårt att veta vilka benämningar som motsvarar 

grundskolans, årskurs 4-6. Litteraturstudien behandlar forskning som bygger på en mängd olika 

teorier, dessa är bland annat sociokulturell teori, kognitiv teori, dual coding theory och 

fenomenologi. Eftersom litteraturstudien behandlar ett stort antal teorier har det 

självständigarbetet inte tillskrivits någon enskild teori i bakgrundsavsnittet.  

 

Mina egna uppfattningar kan ha påverkat tolkningen av forskningsresultaten eftersom jag är av 

uppfattningen av att multimodala texter främjar på elevers motivation och lärande.  För att öka 

objektiviteten användes sökord som var neutrala vid första sökningen såsom multimodalitet. När 

resultatet från första sökningarna påvisade övervägande positivt resultat för användandet av 

multimodala texter blev det därmed relevant att aktivt söka efter nackdelar och negativa effekter 

av multimodala texter för att få en mer nyanserad bild av fenomenet.  Resultatet av sökningen på 

forskning som belyste negativ inverkan av multimodala texters inverkan på läs-och 

skrivutveckling inkluderades därmed i det resultat som presenteras i den här litteraturöversikten 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att 

med hjälp av litteraturen förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser. (Skolverket, 

2016, s. 8). Resultatet visar att multimodala E-böcker med fördel kan användas inom 

språkundervisning eftersom de främjar elevers motivation samt bidrar till att elever läser längre 

(Leismann, 2015; Morgan, 2013 s & Larson 2015). Min erfarenhet är att e-böcker en användbar 

digital resurs som bidrar till att även eleverna som har lässvårigheter eller bristande intresse få 



 

18 
 

 

uppleva hur en berättelse utvecklas. Eftersom att läroplanen lyfter fram att elever ska kunna 

använda sig av modern teknik som ett verktyg för lärande (Skolverket, 2016, s. 14) anser jag att 

det är väsentligt att elever får använda sig av varierande arbetsätt för att nå kunskapskraven i 

svenska.  
 

Vidare visar resultatet att elever som inte har läs-och skrivsvårigheter påverkas positivt av en 

undervisning med multimodala texter som kombinerar bland annat bilder och text (Nielsen 

Hibbing och Rankin-Erickson & Leismann). Något som sätts i kontrast till att elever med dyslexi 

däremot störs av bilder (Wennås Brante, 2014). Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

har jag upplevt att bilder i samband av läsning är något som ofta används utan vidare reflektion 

eftersom majoriteten av elever utan lässvårigheter påverkas positivt av illustrationer. Läromedel 

där bilder och text förekommer är även vanliga i dagens undervisning.  Enligt Skolverket (2016) 

ska elever kunna använda sig av olika lässtrategier och tolka texter från olika medier för att kunna 

urskilja olika budskap som texterna förmedlar. Undervisningen bör därmed enligt mig vara 

utformat på ett sätt som bidrar till att elever med dyslexi också kan använda sig av bilder som 

läsförståelse strategi. Wennås Brante (2014 s.85) visar att de dyslektiska eleverna som deltog i 

hennes studie som betraktade bilder innan de började läsa texten hade större användning av bilden 

än de som inte betraktade bilden först. Därmed kan vi sluta oss till att det är av högsta relevans att 

lärare går igenom bilderna innan eleverna med dyslexi börjar läsa för att de ska förstå 

användningsområdet av bilder och deras potentiella roll för läsförståelse.  

 

I resultatet framkommer det att elevernas läsförståelse påverkas negativt av multimodala texter 

där utformningen är bristfällig. Detta sker bland annat när bilder och text inte passar ihop (Nielsen 

Hibbing och Rankin-Erickson, 2003, s.760 & Wennås Brante, 2014, s .87). Det framkom i 

Wenneås Brantes studie att bilder med ett tydligt innehåll uppmärksammas mer läsare med dyslexi 

(2014). Därmed har läraren en stor betydelse vid valet av litteratur som används i undervisningen 

(Leismann, 2015 s. 91). Vid val av texter med illustrationer är det viktigt är lärare väljer bilder 

som tillför betydelse för texten. Annars finns det en risk att elever missar bildens innehåll och 

därmed ett hjälpmedel för förståelse.  Även multimodala e-böckers utformning kan påverka 

elevers läsutveckling negativ (Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson & Wennås Brante, 2014, s 

.87). Morgan (2013, s. 479) menar att elever kan bli beroende av de digitala verktygen och förlita 

sig på dem. Detta är något som blir motsägelsefullt då elever enligt det centrala innehållet i 

svenskaårskurs 4-6 kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse 
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(Skolverket, 2016a, s. 249). Användning av ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och 

ordförståelse blir därför något som blir viktigt att reflektera över vid val av multimodala e-böcker.  

 

Autentisk publik lyfts fram som en positiv aspekt för elevers läs- och skrivutveckling eftersom 

undervisningen då blir mer verklighetsförankrad (Åkerlund, 2013; Darrington & Dousay, 2014; 

Groves & Joy, 2011). Genom att ha en autentisk publik lär sig eleverna på ett konkret sätt vilka 

skillnader i språkanvändning som finns beroende på vem man skriver till och med vilket syfte man 

skriver (Skolverket, 2016a, s. 250).  Möjligheterna att sprida och dela dokument inom och utanför 

klassrummet har ökat de senaste åren och så även dess potential (Åkerlund, 2013, s. 205). Genom 

klassbloggar kan elever se sin egen progression genom att kunna gå tillbaka till sina tidigare texter.  

Genom att använda sig av bland annat bloggar lär sig även elever att skriva, disponera och redigera 

texter för hand och med hjälp av dator (Skolverket, 2016a, s. 249) 

 

Vid en muntlig presentation lyfts även autentisk publik fram av forskning som positiv aspekt 

eftersom eleverna även här får en verklighetsförankrad undervisning. Enligt det centrala innehållet 

i årskurs 4-6 i ämnet svenska ska elever kunna göra muntliga presentationer och för olika 

mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. De ska även använda sig av stödord, bilder 

och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation 

(Skolverket, 2016, s. 249). Jag anser att elever bör få skriva till olika mottagare för att få lära sig 

att anpassa sina texter efter syfte och kontext. Vidare tror jag även att elever upplever sitt arbete 

som mer meningsfullt när de har en autentisk mottagare eftersom deras texter får en konkret 

mottagare, än enbart läraren.  

 

Elever som skapar multimodala texter drar ofta nytta av de elevnära texter de möter utanför skolan 

(Andersson, 2014; Christianakis, 2011; Godhe, 2014 & Bronwyn T. Williams, 2014). 

Multimodala texter fungerar därmed som en bro mellan skolans värld och elevens värld. Att möta 

texter som kombinerar olika modaliteter är något eleverna enligt styrdokumenten ska göra i 

undervisningen i svenska. Genom att använda sig av de populär kulturella texter eleverna möter 

på sin vardag får de använda sig av texter som kombinerar ord, bild och ljud, så som webbtexter, 

interaktiva spel och tv-program (Skolverket, 2016). Eftersom att många elever gärna vänder sig 

till populärkulturen för att finna information och anser att dem mer meningsfulla än de texter de 

möter i skolan är det därför viktigt att ta till vara på dem i undervisningen (Olin-Scheller, 2006, s. 

12).  Jag anser därför att det är viktigt att använda sig av elevernas fritidstexter i undervisningen 

för att eleverna ska uppleva svenskämnet som meningsfullt.  



 

20 
 

 

 

 Undervisning med multimodala texter utmanar föreställningar om innehållet i svenskämnet som 

elever och lärare innehar, eftersom att bedöma bilder och ljud inte är något som traditionellt sett 

ingått i svenskan menar Godhe (2014, s. 157). Osäkerhet kring vad som ska bedömas var en faktor 

som påverkar elevernas inställning till skapandet av multimodala texter. Det framkommer i 

forskning att lärare inte anser sig ha kompetensen som behövs (Andersson, 2014, s. 202). 

Avsaknaden av kompetens inom område bidrar till att lärare alltmer att fokusera på 

skriftligabedömningar och muntliga redovisningar.  I det centrala innehållet för ämnet svenska i 

årskurs 4-6 (Skolverket, 2016, s. 249) står det att elever skapa olika typer av texter med anpassning 

till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag där ord, bild och ljud samspelar. Därför anser jag 

att större vikt borde läggas på att bedöma elevernas multimodala uttryck vid textskapande. Om 

lärare inte bedömer elevernas multimodala meningskapade anser jag att det finns en risk för att 

eleverna tappar intresse och bryr sig mindre om texternas utformning. Multimodala texter får då 

även en särställning till texter utan multimodalt innehåll då deras innehåll anses vara viktigare  

 

6.2.1 Fortsatt forskning 
 
Vid fortsatt forskning vore det intressant att eventuellt undersöka lärares syn på en undervisning 

med multimodala texter samt hur ett sådant arbete ser ut i praktiken. Det vore även intressant att 

genomföra ett projekt i en klass där eleverna fick skapa egna multimodala texter utifrån ett tema 

eller arbeta med digitala portfolier.  
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Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Resultat 

Andersson 

Berättandets 
möjligheter: 
Multimodala 
berättelser och 
estetiska lärprocesser: 
Multimodal narratives 
and learning 
processes involving 
text, art and drama. 

2014 

Sverige. 

Undersöka 
meningsskapande i 
elevers multimodala 
berättelser som har 
tillkommit i estetiska 
lärprocesser. 

Det empiriska 
materialet bygger på 
fyra kultur- och 
berättarprojekt som 
bedrivits i samarbete 
mellan grundskolor 
och Kulturskolan i en 
kommun i norra 
Sverige. I projekten 
deltog elever från 
förskoleklass till och 
med årskurs 5 i 
grundskolan. 
Projekten följdes 
under sammanlagt tre 
terminer. Det 
empiriska materialet 
består av 
observationer, 
loggboksanteckningar 
och intervjuer med 
lärare, pedagoger och 
elever samt elevernas 
egna bilder och texter. 

Teorier om 
multimodalitet och 
berättande. 

Sociokulturell teori. 

Resultaten visar att 
eleverna hämtar 
inspiration från dator, 
tv och filmmediet. 
Elevernas 
multimodala 
berättelser visar att de 
skapar mening genom 
att blanda fiktion med 
en för dem 
igenkännbar värld, 
där de fiktiva 
karaktärerna lever ett 
liv som de kan 
identifiera sig med. 

Darrington, B  & 
Dousay, T 
Using Multimodal 
Writing to Motivate 
Struggling Students to 
Write. 

TechTrends:. 

2014 

USA 

ERIC. 

 

 

 

 

Liitteratur översikten 
genomfördess för att 
undersöka hur 
användningen av 
multimodala verk kan 
öka motivationen för 
kämpande studenter 
att skriva. 

En vetenskaplig 
artikel. Urvalet för 
datainsamlingen 
presenteras inte.  
Författarna diskuterar 
hur ett multimodalt 
arbete i skolan kan 
öka elevers 
motivation. 

Change theory 
användes för att 
utvärdera fördelarna 
med multimodala 
verk jämfört med mer 
traditionella 
skrivprojekt. 

Multimodala verk 
visar sig vara 
motiverande för 
eleverna jämfört med 
traditionella, 
pappersbaserade 
skrivuppgifter. 
Granskningen väcker 
också frågor om 
ansvar och 
möjligheten för 
studenter och lärare 
som tar på sig 
multimodala projekt. 
Artikeln avslutas med 
rekommendationer för 
lärare som vill 
använda multimodala 
verk i sina klassrum. 
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Feathers, K. & 
Poonam, A. 

Exploring Young 
Children's Use of 
Illustrations in a 
Picturebook. 

2015 

USA 

PRIMO 

Syftet med studien är 
att undersöka hur 
elever använder 
visuell information 
när de läser 
bilderböcker. 

 

 

Den empiriska 
studien behandlar 
elever i tredjeårskurs. 

Eye trackning 
användes som metod. 

Konstruktivism. Resultatet visar att 
avsiktlig användning 
av bilder är stor vikt 
vid elevernas läsande 
och vikten av att ha 
illustrationer till 
texter. 

Godhe, A 

Creating and 
Assessing Multimodal 
Texts. Negations at 
the Boundary 

2014 

Sverige 

Swepub 

 

 

 

 

Fokus i denna 
avhandling är att 
undersöka hur 
multimodala texter 
skapas och bedöms 
inom 
svenskundervisningen 
på gymnasienivå. 

Det empiriska 
materialet, som 
analyserna i 
avhandlingen bygger 
på, består av 
videoinspelad 
interaktion mellan 
elever  och  lärare  när  
de  skapar  och 
bedömer  
multimodala  texter,  
samt  intervjuer  med  
elever  när  uppgiften 
slutförts. 
Datainsamlingen har 
gjorts under perioden 
2009-2011 

Eleverna i studien går 
på gymnasiet. 

Sociokulturell teori, 
aktivitetsteori och 
Cultural Historical 
Activity Theory. 

 

Godhe, A; Lindström, 
B 

Creating multimodal 
texts in language 
education - 
Negotiations at the 
boundary 

Research and Practice 
in Technology 
Enhanced Learning, 
2014, Vol.9(1), 
pp.165-188 

Sverige 

Swepub 

 

 

 

 

 

 

Undersöker hur elever 
förhandlar om vad 
som ska ingå i 
multimodala texter, 
och i vilken 
omfattning 
multimodala texter 
inom språkutbildning 
kan betraktas som 
gränsöverskridande. 

Klassrums 
observationer och 
videoinspelningar. 
Studien ägde rum 
mellan 2009- 2011 i 
tre gymnasieskolor i 
södra Sverige. 

Sociokulturellt teori. Studenterna är 
gränsöverskridande i 
deras arbeten och 
använder sig av egna 
erfarenheter och 
populärkultur. 
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Groves, E & Joy, C. 

The multimodal 
writing process: 
changing practices in 
contemporary 
classrooms. 

Language and 
Education 25.1 

2011 

Australien 

ERIC 

 

 

Undersöka skrivande 
och text konstruktions 
praktiker i dagens 
primära klassrum 

Urvalet består av 17 
lärare och deras 
elever. Projekt ägde 
rum i Australiens 
inland under en 18 
månaders period. 
Insamling av data 
gjordes genom 
observationer och 
interjuver. 

 

Sociokulturell teori. Resultatet visar att 
lärare bör använda sig 
av teknologi för att 
förbättra elevers 
kreativa förmåga. 

Hibbing, A. N., & 
Rankin-Erikson, J. L. 

A Picture Is Worth a 
Thousand Words: 
Using Visual Images 
to Improve 
Comprehension for 
Middle School 
Struggling Readers 

The Reading Teacher 

Storbritanien 

2003 

Diskuterar 
användningen av 
externa visuella bilder 
för att stödja 
läsförståelse 

En vetenskaplig 
artikel där insamling 
av empirisk data inte 
presenteras. 
Författarna diskuterar 
hur illustrationer, 
bilderböcker och 
filmer kan användas 
för att stödja 
läsförståelse. 

Dual coding theory. I sin forskning har de 
funnit att strategisk 
användning av 
externa visuella bilder 
som skisser, 
illustrationer, 
bilderböcker och 
filmer kan ge 
bakgrundskunskap 
och hjälpa elever att 
förstå svåra texter. 

Hurtig, M, 

Jag vågar visa att jag 
kan: om 
meningsskapande 
med digitala 
portföljer. 

2007 

Sverige 

 

Studiens övergripande 
syfte är att beskriva 
och analysera elevers 
meningsskapande i 
arbete med digitala 
portföljer. 

Det empiriska arbetet 
utgår från etnografisk 
metod. 
Videodokumentation 
och intervjuer har 
varit de huvudsakliga 
metoderna för 
dataproduktionen. 
Analysen av 
videomaterialet har 
inspirerats av 
interaktionsanalys. 
Studien omfattar 
årskurserna två till 
sex och data har 
producerats vid besök 
i två klasser på två 
olika grundskolor. 
Elevernas arbete med 
sin digitala portfölj 
tillsammans med 
pedagogen har 
dokumenterats med 
hjälp av 
videokameror. 

Sociokulturell teori 
kombinerad med 
aspekter av 
multimodal teori. 

Resultatet har visat att 
både eleverna och 
pedagogerna måste 
utveckla nya begrepp 
och rutiner i 
förhållande till arbetet 
med utformningen av 
portföljerna samt 
begrepp kring 
bedömning av 
elevernas kunskaper 
och färdigheter som 
har med 
multimodalitet att 
göra. 



 

4 
 

 

 

Larson, L C 

E- BOOKS AND 

AUDIOBOOKS 

Extending the Digital 
Reading Experience. 

2015 

USA 

PRIMO 

 

 

Denna artikel 
undersöker hur sjätte 
klass studenter 
uppfattade en 
kombinerad 
läsupplevse med e-
bok och ljudbok 
genom att använda 
Kindle Fiers. 

 

26 sjätteklassare. 
Studien pågick under 
5 veckor. 

 

 

Kognitiv teori. 

 

För många studenter, 
bidrog den 
kombinerade läsning/ 
lyssnarupplevelse till 
att de orkade läsa 
längre utvecklade 
deras ordförråd och 
fick ökad motivation. 

Leismann, S 

More Than Words 
can Tell 

Using Multimodal 
Texts to Support 
Reading 
Comprehension of 
Literary Texts in 
English. 

2015 

Norge 

PRIMO 

avhandling 
undersöker 
möjligheterna att 
medmultimodalitet 
stödja textförståelse 
av litterära texter i 
inlärningen av L2 
språk. 

En empirisk studie 
med 114 elever 
(årskurs 9, 13-14 år) i 
två skolor i 
Trondheim, Norge. 
Materialet bestod av 
tre litterära texter som 
varierade med stöd av 
illustrationer och 
ljudfiler. Studenterna 
genomförde ett 
standardiserat läs test 
(Hodder läs test) 
under första möte för 
att fastställa olika 
nivåer för att läsa 
kunskaper, innan de 
tog 
huvudläsförståelsepro
vet som inkluderade 
multimodala 
textuttryck i en andra 
session, ca 1-2 veckor 
senare. 

Kognitiv teori om 
multimedia lärande 
och Dual coding 
theory. 

De olika formerna 
verkar stödja 
läsförståelse, men 
effekterna verkar bero 
dels på elevernas nivå 
av läsfärdighet och 
trötthet. 

Morgan, H 

Multimodal 
Children's E-Books 
Help Young Learners 
in Reading. 

2013 

USA 

PRIMO 

Syftet med artikeln är 
att diskutera hur 
lärare kan använda sig 
av multimodala E-
böcker och att ge 
riktlinjer i lärares val 
av multimodala e-
böcker. 

Vetenskaplig artikel 
utan presentation av 
hur empirisk data 
insamlats. Författaren 
ger förslag på olika e-
böcker och appar som 
lärare kan använda sig 
av i underisning. 

Scaffholding theory. Genom att lärare 
använder sig av väl 
designade 
multimodala e-böcker 
i undervisningen blir 
läsningen mer 
motiverande för 
elever. Elever med 
lässvårigheter kan 
även de ha nytta av 
multimodala e-böcker 
i undervisningen. 

Wennås Brante, E. 
Möte med 
multimodalt material. 
Vilken roll spelar 
dyslexi för 

Syftet är att 
undersöka hur en 
grupp unga vuxna, 
med och utan dyslexi, 
erfar och återger 
information från text 

Studien har använt 
fyra metoder vid 
insamling av empiri. 
För att beskriva och 
studera den 
fonologiska förmågan 

En kombination 
mellan fenomenologi 
och Variationsteori. 

Resultaten visar att 
sättet bilder 
presenteras på har 
betydelse för 
individers 



 

5 
 

 

 

uppfattandet av text 
och bild? 

2014 

Sverige 

Swepub 

och bild jämfört med 
enbart text samt hur 
materialet påverkar 
läsförståelsen. 

hos deltagarna 
genomfördes 
screeningtestet 
DUVAN, för att 
studera vad som 
urskiljs av bild och 
text spelades 
ögonrörelser under 
läsning, intervjuer och 
öppna och stängda 
läsförståelse frågor 
har även ställts. 

50 unga vuxna har 
deltagit, varav knappt 
hälften har dyslexi. 

 

 

förutsättningar för 
lärande. 

Williams T Brown 

From Screen to 
Screen: Students' Use 
of Popular Culture 
Genres in Multimodal 
Writing Assignments. 

 

Computers and 
Composition, Vol.34, 
pp.110-12 

2014 

USA 

ERIC 

 

 

Undersöker, genom 
elevintervjuer och 
textanalys, hur elevs 
svarar på multimodala 
uppdrag i college 
skrivkurser använder 
populära kulturgenrer, 
både explicit och 
implicit, 

Elevintervjuer och 
textanalys har använts 
i studien.  Han gjorde 
en undersökning i två 
kurser som hade 
multimodala 
skrivuppgifter. 

Genre theory. 

Theories of retoric 
and composition 
pedagogy. 

studenter kommer att 
utgå från populära 
kulturgenrer när de 
arbetar med 
multimodala projekt, 
oavsett om vi 
uppmuntrar dem eller 
inte. 

Åkerlund, D 

Elever syns på nätet: 
Multimodala texter 
och autentiska 
mottagare: 
Multimodal texts and 
authentic audiences. 

2013 

Sverige 

Swepub 

Undersöka hur 
förutsättningarna för 
lärande ser ut i en 
skola där elever 
genom datorer och 
annan digital teknik 
ges möjligheter att ... 

a)utveckla ett 
multimodalt 
textskapande, och 

b)publicera sina texter 
och kommunicera 
dem på och över 
nätet? 

Empirin har hämtats 
från fyra skolklasser 
på mellanstadiet. 
Klasserna har funnits 
på tre skolor med 
något skilda 
upptagningsområden 
sett ur ett 
socioekonomiskt 
perspektiv 

Fokus har här legat på 
elevernas olika 
uppfattningar. 

Studien har en 
abduktiv ansats där 
teori från medie- och 
kommunikationsveten
skap och pedagogik – 
främst kring 
mediepedagogik, 
multimodalitet, 
berättande, 
samtalsforskning och 
deliberativ demokrati 
– är grunden. 

Resultaten pekar mot 
att en mer datortät 
skola erbjuder fler 
möjligheter till ett 
verklighetsanknutet 
skolarbete med 
autentiska mottagare. 
Resultaten pekar 
också mot att 
tillgången till kameror 
för att dokumentera 
olika händelser i 
klasserna, 
tillsammans med den 
autentiska publiken, 
skapar nya 
möjligheter till ett 
berättande. 
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