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Att låta elever uttrycka sig på flera olika sätt i skolan blir allt 

viktigare eftersom eleverna redan innan skolstart vistas i miljöer 
med oändliga kommunikationsmöjligheter. Eleverna behöver 

därför kunskap om hur och varför de olika uttrycks- och 

kommunikationssätten används, detta för att kunna bli 
fungerande medborgare i dagens samhälle (Schmidt, 2015).  

 

Denna kvalitativa studie har genomförts med hjälp av 
frisvarsenkäter och handlat om multimodala arbetssätt i 

undervisningen. Tio lärare som undervisar i förskoleklass och 

årskurs 1–6 i sydvästra Sverige har deltagit i undersökningen. 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om läroplanens 

riktlinjer om multimodalt lärande genomförs i skolan och i så fall 
i vilken omfattning. För att besvara studiens syfte ställs följande 

forskningsfrågor:  

 
Vilka för- och nackdelar upplever lärarna med multimodala 

arbetssätt i undervisningen? 
 

Vad anser lärare påverkar deras val av arbetssätt i 

undervisningen? 
 

Undersökningen gjordes med John Deweys infallsvinkel i 

pragmatism som utgångspunkt, vars grundtanke är att individ 
och samhälle påverkar varandra och därmed inte kan skiljas åt 

och att kunskap befästs vid praktiskt utförande. Teorin belyser 

därför att lärare behöver vara uppdaterade och förnya sig i sitt 

arbete. Även en av Europeiska unionens åtta nyckelkompetenser 

för ett livslångt lärande har fungerat som teori: digital 

kompetens.  
 

Resultatet visar att arbete med multimodala arbetssätt i allra 

största utsträckning genomförs i skolan men med vissa hinder så 
som resurser, tid, personal och kompetens.  

Slutsatsen dras att lärare har olika uppfattningar om vad 

multimodalitet i skolan är. De anser att arbetet kräver guidning 
och stöttning av lärare med en tydlig planering och ett klart syfte. 

Letting pupils express themselves in a variety of ways at school 

is becoming increasingly important, as pupils already reside in 
environments with infinite communication opportunities before 

they start school. The pupils therefore need knowledge about 

how and why the different expressions and communication 
methods are used, this to become functioning citizens in today's 

society (Schmidt, 2015). 

 
This qualitative study has been carried out using open 

questionnaires and has been about multimodal working methods 

in teaching. Ten teachers who teach in pre-school classes and 

grades 1-6 in the southwest of Sweden have participated in the 

survey. 

 
The purpose of the survey is to find out if the curriculum 

guidelines for multimodal learning are conducted at school and, 

if so, to what extent. To answer the study's purpose, the 
following research questions are asked: 

 
What pros and cons do the teachers experience in multimodal 

working methods? 

 
What do the teachers consider affects their choice of working 

methods in teaching? 

 
The study was made with John Dewey's approach to pragmatism 

as a starting point, whose basic idea is that individuals and 

society influence each other and, therefore, cannot be separated. 

The approach also says that knowledge is consolidated in 

practical execution. The theory therefore explains that teachers 

need to be updated and renew their work. One of the European 
unions’ eight key competences for a lifelong learning has also 

worked as a theory. 

 
The result shows that multimodal working methods it is carried 

out to the greatest extent in school but with certain obstacles such 

as resources, time, staff and skills. 
The conclusion is that teachers have different views on what 

multimodality in school is. They consider that work with 

multimodality requires guidance and support from teachers with 
a clear plan and a clear purpose. 

Sökord: multimodalitet, pedagogik, kvalitativ undersökning, pragmatism, lärare 

Keywords: multimodality, pedagogy, qualitative reasearch, pragmatism, teacher 
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1. Inledning 

Bild och andra medier har visat sig vara gynnsamt för elevers läs- och skrivutveckling i 

svenska och kan fungera som en väg in i lärandet och används ofta på detta sätt i skolan 

(Andersson & Pettersson, 2016). Däremot visar också forskning att läsning på skärm har 

en sämre inverkan på elevers läs-och skrivutveckling än läsning via boksidor (Rasmusson, 

2016). Detta väcker frågor om och hur bild, ljud och medier används i skolan, vilken plats 

de bör ha och lärarnas syn på det. Kress och Selander (2010) poängterar att arbete på detta 

sätt i undervisningen å ena sidan kan handla om läsning på skärm men å andra sidan om 

utgångspunkter till läsande och skrivande och inkludera böcker som presenterar bilder, 

skapandet av film -  egentligen allt som innehåller någon typ av bild. 

I kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) framkommer det att lärare bör arbeta med text 

som kombinerar ord och bild. Elever stöter dock på olika typer av texter utanför skolan 

som välkomnar dem in i läsandet och skrivandet långt före skoltiden. Teknologin som 

används i vardagen skapar även läs- och skrivtillfällen som inte funnits på samma sätt 

tidigare (Schmidt, 2015). Enligt Andersson (2014) utvecklar elever bredare kunskaper när 

de använder sig av ljud, bild, skrift och rörelse när de berättar eftersom fler sätt att uttrycka 

sig på används samtidigt. Dock menar hon att lärare ofta saknar kunskaper och resurser för 

att låta eleverna arbeta på detta sätt. Hennes resultat visar att de flesta elever förstår hur 

bild och text kan samverka med varandra och det faktum att samverkan däremellan kan 

förstärka det som ska förmedlas. Med detta i åtanke väcks frågor som ifall lärare tar 

chansen att utnyttja elevernas vardag och de kommunikativa möjligheter den erbjuder för 

att utveckla elevernas läsande och skrivande. Även viljan att ta reda på de eventuella 

orsakerna till varför/varför inte det sker och om det kan ha något att göra med det 

Andersson beskriver. Detta görs genom frågor till lärare via frisvarsenkäter och dessa 

analyseras sedan kvalitativt.  

Uppsatsen inleds med undersökningens syfte och frågeställning i kapitel 2 som efterföljs 

av bakgrund som beskriver begreppet multimodalitet, behandlar styrdokument, teori och 

tidigare forskning i kapitel 3. Sedan beskrivs metod i form av urval, analys och 

tillförlitlighet i kapitel 4. Efter detta följer resultat i kapitel 5 och diskussion i kapitel 6. 

Uppsatsen avslutas med en referenslista i kapitel 7 och till sist följer bilagor i kapitel 8. 
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2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om läroplanens riktlinjer om multimodalt 

lärande genomförs i skolan och i så fall i vilken omfattning. För att besvara studiens syfte 

ställs följande forskningsfrågor:  

• Vilka för- och nackdelar ser lärarna i arbetet med multimodala arbetssätt i 

undervisningen? 

• Vad anser lärare påverkar deras val av arbetssätt i undervisningen? 
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3. Bakgrund 

När elever lär sig språk gör de det genom sin egen identitet. Att låta elever uttrycka på 

olika sätt vad de är intresserade av samt använda sig av detta i sitt lärande har därför en 

positiv inverkan på deras språkutveckling (Bergöö, 2009; Jönsson, 2007; Bendroth 

Karlsson, 2014). Idag är världen full av olika slags texter och dessa möter elever både i 

och utanför skolan. Därför skiljer sig vad elever har med sig in i skolan markant från 

tidigare. Medier som TV, radio och internets existens gör att undervisningen behöver se 

annorlunda ut än vad den tidigare gjorde innan dessa fanns (Schmidt 2015). 

Elevernas egna intressen fungerar som en motivation till att komma vidare i lärandet och 

eftersom eleverna möter texter långt före de börjar skolan har de redan erfarenheter av vad 

en text kan vara utan att själva inse att det är text de möter. Således bör därför 

undervisningen utgå från elevernas kunskaper och utnyttja den redan lagda grund som 

eleverna har med sig in i skolvärlden (Fast, 2007). Digitala hjälpmedel kan vara ett sätt att 

göra elevernas erfarenheter synliga och någonting som elever finner meningsfullt att 

uttrycka sig igenom (Kress & Selander, 2010).  I examensarbete 1 beskrivs ett moment där 

arbete i svenska med multimodalitet som utgångspunkt varit något som tagits emot positivt 

både hos elever och lärare och motiverat eleverna till att lära sig mer. I detta moment 

producerade eleverna egna serier med utvalda karaktärer från deras populärkultur: spel- 

och filmkaraktärer (Andersson & Pettersson, 2016). 

I det följande avsnittet beskrivs begreppet multimodalitet (3.1), undersökningen i 

anknytning till teori (3.2), skollagen (3.3) och kursplanen (3.4). Slutligen presenteras 

forskning kopplat till arbetssätt där flera uttrycksformer kombineras.   

3.1 Multimodalitet 

Likt andra begrepp finns olika uppfattningar om vad multimodalitet innebär. Liberg (2003) 

beskriver det som en relation mellan tecken och våra sinnen. Hon menar att 

meningsskapandet sker både genom verbalt och icke verbalt språk och säger att exempel 

på icke verbalt språk kan vara inre bilder och sinnesintryck. Danielsson och Selander 

(2014) beskriver att multimodalitet är en samverkan mellan olika uttrycksformer. De 

poängterar att en undervisning som innehåller multimodalitet erbjuder eleverna varierande 

texter som kombinerar flera uttryckssätt som till exempel bilder, ljud och verbaltexter. 
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Vidare beskriver de multimodalitet som att hjärnan bearbetar det vi ser, hör, känner och 

smakar utefter våra tidigare erfarenheter och att individen därefter tolkar världen i den 

aktuella sociala situation den befinner sig i. Lenemark (2012) menar att multimodalitet är 

text som innehåller fler teckensystem än ett, det vill säga kombinerar olika typer av media 

som bland annat kan vara ljud, animationer, rörliga bilder och ljud. Han beskriver också 

att vad som förmedlas och hur det uppfattas blir beroende av vilket uttryckssätt eller 

medium som används. Berättandet ser alltså olika ut beroende på hur det väljs att berättas 

och med vilka hjälpmedel som används.  

Gemensamt för dessa beskrivningar är att multimodalitet är mötet mellan olika textformer 

såsom bild, ljud och musik och ingår i benämningen text, vilket är den beskrivning av 

multimodalitet som kommer användas vidare i undersökningen. 

3.2 Teorianknytning: Dewey (1997) och Digital kompetens 

Studien kommer att utgå från ett pragmatiskt perspektiv med John Deweys (1997) 

infallsvinkel som har ett fokus på kunskap med en direkt koppling till verklighet och 

vardag.  

Pragmatismen innebär att kunskap befästs i praktiken när ett utförande sker. Exempelvis 

kan information ges för hur något ska utföras (teori), men först när individen får prova 

instruktionen i praktiken skapas en kunskap (Mounce, 2000).  

Dewey som är pragmatiker hävdar i sin tur att en teori blir sann genom sitt möjliggörande 

att förutse nya erfarenheter. Detta genom användandet av sitt bagage av upplevelser sedan 

tidigare (Mounce, 2000). Dewey menar att handling och praktik är sammankopplade med 

teori och reflektion och att lärandet fastlås genom själva handlingen. Individ och samhälle 

anses ha en relation till varandra och kan således inte helt skiljas åt. En utgångspunkt är att 

människan lär i sociala sammanhang med egna intressen som rot till lärandet. Kunskap 

anses vara relativ och beroende av människans interaktion med omvärlden. Nya 

inlärningssituationer ska enligt perspektivet få utrymme att jämföras med tidigare 

erfarenheter och kunskaper där känt och okänt får mötas. Kommunikation och 

uttrycksmedel i skolan bör därför väljas ut med elevers tidigare erfarenheter och vanor i 

åtanke. Kopplingen mellan nytt och känt ska göras med elevernas tidigare erfarenheter av 

skolan, men ännu viktigare med kunskaper erfarna också utanför skolan. För att hålla 

elever motiverade bör nya vägar för lärande skapas då det finns en risk att de blir uttråkade 
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om samma inlärningsmetoder används för ofta. Vid användandet av samma 

inlärningsmetoder i för stor utsträckning rör sig eleverna i det redan kända. De behöver 

befinna sig i det okända med nya situationer och uppgifter för att bli utmanade och 

utvecklas i sitt lärande. Därför är det således viktigt att lärare förnyar sig och utmanar sig 

själva till att testa nya metoder och uttrycksmedel för att möta detta behov hos eleverna 

(Dewey, 1997).  

Fortsättningsvis kan pragmatismen och såväl det Dewey (1997) poängterar med fördel 

kopplas till studien eftersom det belyser det som studien har för avsikt att göra. Detta därför 

att utgångspunkten i pragmatismen som såväl studien är att skolan ska ha kopplingar till 

elevernas vardag och tidigare kunskaper. Möjligheten till att skapa nya vägar för lärande 

och använda sig av flera uttrycksmedel som perspektivet behandlar är också fokus för 

studien. Lärarens roll att tillhandahålla möjligheter för eleverna i form av uttryckssätt och 

sammankopplingen av tidigare erfarenheter däremellan kan också jämföras med 

perspektivets ståndpunkter.  

Eftersom multimodalitet idag ofta framträder digitalt har också europeiska unionens 

nyckelkompetens digital kompetens (Europaparlamentet, 2006) använts för att analysera 

resultatet. Europeiska unionen lyfter fram åtta nyckelkompetenser som individen behöver 

för att utveckla ett livslångt lärande: kommunikation på modersmålet, kommunikation på 

främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och medborglig kompetens, 

initiativförmåga och företagaranda samt kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer.  

Nyckelkompetensen digital kompetens innebär bland annat att kunna vara kritisk till ny 

information och att tillägna sig grundläggande IKT-färdigheter. Dessa färdigheter kan 

handla om användning av datorer eller plattor. Kompetensen kräver ett kunnande av hur 

teknik och olika program fungerar och hur information sprids och skapas i dagens 

samhälle. Individen ska kunna producera, redovisa och förstå information och kunna hitta 

den (Europaparlamentet, 2006).  

3.3 Styrdokument och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras vad styrdokument och forskning visar att lärare ska och bör göra 

för elevers arbete med multimodalitet, inledningsvis med ett citat från läroplanen: 



6 

 

 

Elever ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form ska vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 2011, s.11). 

3.3.1 Skollagen 

Enligt kapitel två i Skollagen 10 § (SFS 2010:800) ansvarar rektor och förskolechef för att 

fördela resurser i skolan och detta ska ske efter barnens och elevernas olika förutsättningar 

och behov. Detta kan alltså se olika ut från skola till skola och klass till klass. I Skollagen 

(SFS 2010:800) står inte multimodalitet utskrivet, och den specificerar inte vilka resurser 

som ska finnas, men fortsätter i kapitel två 35 § med påpekandet att utrustning och lokaler 

som behövs för att upprätthålla den utbildning som förväntas ska finnas till hands i skolan. 

En form av resurs som är sammankopplad med text och som Skollagen (SFS 2010:800) 

däremot kräver i kapitel två 36 § är att alla skolor i grundskolan ska ha tillgänglighet till 

bibliotek. Kompetensutvecklingen ska ge kunskap och insikt i det som behövs inom 

skolan, vilket tas upp i kapitel två 34 § (SFS 2010:800) där det står att huvudmannen (som 

är kommunen i de allra flesta fall) ska garantera möjlighet till kompetensutveckling för 

personal inom förskola och skola. 

 

3.3.2 Läroplanen och kursplaner  

I kursplanens övergripande mål och riktlinjer beskrivs rektorns ansvar i skolan. Saker som 

nämns som kan anknytas till uppsatsen är att rektorn ska tillhandahålla hjälpmedel så som 

datorer och olika läromedel, se till att skolan har tillgång till bibliotek, fördela resurser, 

och ordna med kompetensutveckling för personal (Skolverket, 2011). Detta stämmer 

överens med det som tidigare nämnts i avsnittet för Skollagen (SFS 2010:800). I de 

övergripande målen och riktlinjerna förklaras också att läraren har ansvar för att skapa 

möjlighet att låta eleverna uttrycka sig på olika sätt. Dessa sätt kan vara uttrycksformer 

som språk, bild, musik, drama och dans. Elever ska också få använda modern teknik i sitt 

lärande som ett verktyg för att finna kunskap, kommunicera, skapa och lära sig nya saker 

(Skolverket, 2011). 

Eftersom multimodalitet återfinns i stort sett alla ämnen i skolan ges här en kort 

sammanfattning av innehållet som berör multimodalitet i kursplanen med svenska i 

huvudsak. 
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I ämnet svenska går det att urskilja att elever ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om hur egna åsikter kan uttryckas genom olika slags medier. De ska också ges 

förutsättningar till ett skapande med samspel mellan ord och bild som kan vara till exempel 

rim, sånger, bilderböcker, drama, film och interaktiva spel. I kunskapskravet för betyget E 

i årskurs 6 i ämnet svenska står det att eleven ska kunna förstärka och levandegöra budskap 

med hjälp av bilder (Skolverket, 2011). Detta är alltså något som krävs för nå målen i 

kunskap i ämnet. 

Fortsättningsvis syftar ämnet bild bland annat till att ge elever kunskaper att kunna uttrycka 

sina åsikter och delta i samhällslivet med hjälp av bildkommunikation. Eleverna ska också 

ges tillfälle att skapa egna bilder både för hand och digitalt med olika tekniker och material. 

I ämnet musik ska elever sjunga och spela i olika former, skapa enklare musik och 

improvisera rörelser till. De ska också öva på att skapa musik med utgångspunkt i text eller 

bild och förmedla berättelser via sång.  I Idrott och hälsa nämns också elevernas rörelse till 

musik. I So-ämnen ska eleverna ges möjlighet att skildra livet både nu och förr och detta i 

form av barnlitteratur, filmer och sånger. I No-ämnen uttrycks multimodalitet istället 

genom att eleverna ska få arbeta med balans, jämvikt och tyngdpunkt genom observationer, 

lek och rörelse. De ska dessutom utforska ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp 

av deras olika sinnen, dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och 

andra uttrycksformer.  Slutligen i ämnet matematik ska eleverna göra tabeller och diagram 

för att beskriva vad de tagit reda på i olika sammanhang (Skolverket, 2011).  Begreppet 

digital kompetens som innebär att veta när och hur digitala hjälpmedel ska användas 

(Samuelsson, 2014) som är en del i multimodalitet, eller multimodalitet i sig självt nämns 

inte uttryckligen någonstans i varken läroplanen eller övriga styrdokument.  

3.3.3 Tidigare forskning 

Att använda arbetssätt som kombinerar två olika uttrycksformer eller fler, alltså så kallade 

multimodala arbetssätt, kan hjälpa elever in i läsandet och skrivandets värld och främja 

läs- och skrivutveckling. Det hjälper elever att hitta fler sätt att uttrycka sig på och tillåter 

dem att samtidigt använda vad de tidigare varit med om för att utveckla sitt lärande 

(Andersson & Pettersson, 2016). Det kan handla om skrivna ord på papper eller skärm, 

men också om en mer varierad syn på vad text innebär och uttryckas i bilder, tal och gester 

(Danielsson & Selander, 2014). Multimodala arbetsuppgifter skapar möjligheter för elever 

att testa nya saker men också att undersöka samma saker med nya ögon och utmana tidigare 
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kontexter som leder till fler sätt att kommunicera. Elever i dessa fall tränar på att vara både 

mottagare och avsändare och förbereds inför att vara delaktiga medborgare i ett 

mångfaldigt och globalt samhälle (Dusenberry, Hutter & Robinson, 2015). 

Lärarens användning av och inställning till multimodala arbetssätt spelar en stor roll för 

elevers framgång inom området. De behöver exempel på hur de kan arbeta och vilka 

redskap de kan använda för att utvecklas och kommunicera. Läraren kan visa och förklara 

olikheter samt likheter i olika uttrycksformer som exempelvis vad en bok respektive film 

erbjuder. Anledningen till eventuella bortval av arbetssättet kan vara olika uppfattningar 

om multimodalitet, till exempel antagandet att det alltid behövs en skärm för att arbeta 

multimodalt. En gemensam syn behövs som skapar en mötespunkt mellan den traditionella 

synen av text och dagens digitala teknik (Bearne, 2009). Hur lärare väljer att planera med 

och använda pedagogiska material som bild, film och musik formar hur elever kan bearbeta 

en text och förstå relationen mellan skriften och bilden (Jewitt, 2008). Ett exempel där det 

spelar stor roll kan vara musikalisk design. Det innebär att eleverna får rita och organisera 

rörelser till musiken, välja och forma material som de tycker passar till, sätta ord på det de 

hör och så vidare. Detta skapar en bredare syn på musikalitet och gör elever 

uppfinningsrika och är ett multimodalt sätt att arbeta med musik (Harrup-Allin, 2017).  

Naturligt nog har multimodalitet genom digitala hjälpmedel ökat markant i och med 

teknikens utveckling. Datorn, surfplattan och mobilen erbjuder texter och samexisterar 

med böcker och tidningar i dagens samhälle. Information som presenteras digitalt kräver 

en annan typ av kompetens än information på papper. Tekniken kräver bland annat större 

källkritik och en visuell läskunnighet där intryck från filmer och bilder förväntas tolkas för 

att informationen ska förstås (Andersson, 2014). Bilder kan med fördel användas för att 

förstärka budskap i information och de hjälper till med förmågan att läsa mellan raderna 

och dra slutsatser om informationen (Schmidt, 2013).  

iPads i undervisningen har enligt Rileys (2013) undersökning visat sig vara användbart i 

undervisningen. Studenter på lärarprogrammet med fokus på musik intervjuades efter 

användandet av iPads under en termin och svaren var positiva. Lärarstudenterna beskrev 

att iPaden var en hjälp vid planering och genomförande av lektioner och ett fungerande 

verktyg i nästan alla tänkbara moment. Studenterna upplevde också att iPaden hjälpte till 

att skapa en bredare syn av musik vilket gav möjlighet att arbeta på andra sätt än tidigare, 

både för dem själva och eleverna de undervisade. Abrami, Chambers, Gifford, Logan, 
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Madden och Slavin (2011) ser i sitt resultat att en kombination av dator-assisterad 

utlärning, multimedia och samarbetsinlärning med datorer kan hjälpa elever som kämpar 

med att lära sig att läsa. Eleverna som deltog visade nämligen bättre resultat i läsning än 

innan undersökningen.   

3.3.4 Kritiska aspekter 

Livingstone menar att det har varit resurskrävande att få in det digitala, som är del av 

multimodalitet, i klassrummet och tror att det blir ännu mer krävande att säkerhetsställa ett 

effektivt användande av det. Hon menar att förändring är svårt och tar tid och är något som 

skolverksamheten måste räkna med. Livingstone poängterar också att användandet av 

digitala redskap ställer krav på föräldrar som måste tillhandahålla verktygen även hemma 

vilket sociala, ekonomiska och tekniska svårigheter i hemmet kan sätta stopp för (2012). 

Även Kress och Selander (2010) beskriver en utmaning med att arbeta multimodalt, i 

synnerhet med bilder som ska förstärka text. De menar att de olika uttryckssätt erbjuder 

olika typer av lärandemöjligheter och därför inte per automatik fungerar positivt i alla 

situationer. Wennås Brante (2014) beskriver i sin avhandling multimodalitet i förhållande 

till arbete med dyslexi och beskriver också hon problem med arbetssättet. Hennes resultat 

visar att de grupper med dyslexi som fick en text i kombination av bild presenterat för sig 

presenterade sämre resultat i läsförståelse än de grupper som läste samma text utan bilder 

och därför menar hon att bilder inte nödvändigtvis leder till ett lärande. Fokus när bilder 

används i undervisningen måste ligga i hur de används och ett automatiskt lärande kan inte 

förväntas. Hon tror att användandet av bilder i kombination görs med en förhoppning av 

att skapa en lättsam ingång i läsningen men att resultatet istället blir att det tar fokus från 

innehållet och begränsar den läsande. Läsaren hamnar i en situation där bilden blir fokus. 
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4. Metod 

I detta avsnitt förklaras undersökningsmetod som börjar med urval (4.1). Fortsättningsvis 

beskrivs undersökning och materialinsamling (4.2), genomförande (4.3) och slutligen 

tillförlitlighet och etik (4.4). 

4.1 Urval 

De kriterier som tagits hänsyn till när urvalet av lärare gjorts är kommun och årskurs. 

Lärare i fyra kommuner i sydvästra Sverige som har behörighet och undervisar i årkurserna 

F-6 har blivit tillfrågade att delta i undersökningen och utgör population (Trost, 2007). 

Anledningen till valet av flera kommuner och årkurser är en förhoppning om att uppnå en 

ökad spridning i undersökningen av multimodala arbetssätt gentemot en begränsning till 

få årkurser eller enstaka kommun. En frisvarsenkät används som metod. Antalet tillfrågade 

lärare är femton och antalet deltagande tio. Urvalet har i första hand varit ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2007) där tidigare kontakter inom skolan, vänners bekanta och 

sociala medier använts för att finna deltagare. Trots detta kan också en del anses som 

strategiskt urval (Trost, 2007) då tanke bakom verksamma antal år hafts i åtanke som 

variabel. En bredd i antalet verksamma år har alltså eftersträvats. Nedan följer en tabell 

över medverkande lärare. 

 

Namn Utbildning Verksamma år Kommun Undervisar i 

Lärare 1 1–7 MA/NO 18 A Årskurs 1–2 

Lärare 2 Gymnasielärare 8 A Förskoleklass 

Lärare 3 SV/SO 1–7 17,5 B Årskurs 1–7 

Lärare 4 MA/NO/Bild 6 B Årskurs 4–6 

Lärare 5 Grundskollärare >20 C Årskurs 1–3 

Lärare 6 Grundskollärare >20 C Årskurs 1–3 

Lärare 7 Grundskollärare 1–7 >20 C Årskurs 1 

Lärare 8 Grundskollärare >20 C Årskurs 4–6 

Lärare 9 SV/SO 1–6 2 D Årskurs 5–6 

Lärare 10 Grundskollärare 1–7 MA/NO, IDH och SV 16 A Årskurs 1–2  
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4.2 Undersökning och materialinsamling 

För att ta reda på tanken bakom svaren, till skillnad från i en enkät med flervalsfrågor, har 

en frisvarsenkät använts. Detta faktum innebär att undersökningen är kvalitativ vilket 

Bryman (2008) beskriver som en undersökning med ett mål att ta reda på respondenternas 

tankar, argumentationer och åsikter. Trost (2007) förklarar att genom en kvalitativ metod 

försöker forskaren upptäcka olika mönster i respondenternas svar och gör en ansträngning 

för att förstå vad de delgivit och det är detta som görs i denna undersökning. Enkäten räknas 

som en intervjuundersökning, vad Trost (2007) kallar en interview questionnaire. 

Användning av enkäter med utrymme för längre svar ger mer sannolikt respondenten mod 

att svara ärligt även på känsliga frågor än vad intervjuer gör (Trost, 2007). Att be lärare att 

vara kritiska till sitt eget arbete kan vara känsligt och av den anledningen valdes 

frisvarsenkät där svaren blir mer anonyma istället för muntliga intervjuer där forskare och 

respondent träffas, vilket Trost (2007) beskriver. Enkäterna skickades via e-post vilket 

gjorde arbetet mer tidseffektivt. Enkätens frågor ger information om vilken utbildning 

respondenten har, hur många år hen varit verksam, i vilken kommun arbetet finns och i 

vilka årkurser hen undervisar, förutom fyra utredande frågor (se bilaga 1).  

 

4.3 Genomförande 

Inläsning på området genomfördes och en sammanställning skrevs därefter ned på vad jag 

som forskare ville ta reda på. När konstaterandet av undersökningsområde gjorts valdes 

den metod ut som ansågs bäst, detta med hjälp av Trosts (2007) riktlinjer. När 

frisvarsenkäter som metod och en kvalitativ analys valts formulerades sedan enkätens 

frågor, vilka skrevs för att kunna möta syfte och besvara frågeställningar. När frågorna 

formulerats skickades mail med information om undersökningen och Vetenskapsrådets 

riktlinjer, följt av själva undersökningen ut till lärare som passade för undersökningen, 

lärarnas mailadress tillhandahölls av rektorer (bortsett från någon vars uppgifter fanns 

sedan tidigare).  

 

Efter att enkäterna samlats in lästes de och respondenterna gavs sedan kodnamn i form av 

siffror, kommunnamn i form av bokstäver och detta tillsammans med antalet verksamma 

år sammanställdes sedan i en tabell (se 4.1). För att analys skulle kunna utföras enklare 
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skrevs enkäterna ut och lästes upprepade gånger för att urskilja skillnader och likheter i 

svaren som sedan kategoriserades. Efter analys av enkäterna skickades tre kompletterande 

frågor ut till de tio respondenterna, som besvarades av tre. Dessa svar skrevs också sedan 

ut för att läsas upprepade gånger och kategoriserades sedan efter likheter. När allt material 

analyserats och kategoriserats utformades passande rubriker i resultatet där materialet 

sammanställdes.  

 

4.4 Tillförlitlighet och etik 

Den undersökning som gjorts är beroende av tanken och förhoppningen om att 

respondenterna svarat sanningsenligt på frågorna som ställts. Svaren på frågorna är det 

som de valt att delge, men inte nödvändigtvis det som är sant. Detta kan innebära en lägre 

tillförlitlighet, eller reliabilitet som det också kallas (Trost, 2007). Eftersom 

respondenterna fyllt i frisvarsenkäter anonymt, som nämnts tidigare, ökar dock chansen 

till att de svarat ärligt och höjer därmed reliabiliteten av undersökningen något. Det är i 

denna undersökning också svårt att avgöra validitet, vilket innebär om en undersökning 

mäter det den förväntas mäta. Eftersom respondenterna delger det som forskaren sedan 

mäter och kan välja att inte svara sanningsenligt behöver heller inte undersökningen mäta 

det den förväntas (Trost, 2007). Av undersökningen kan sannolikhet urskiljas men inte 

fakta. Trost (2007) påpekar dock att en tillförlitlighet för läsaren skapas om enkäterna finns 

med som bilaga och kan analyseras (se bilaga 1).  Respondenterna har också erbjudits att 

återkoppla om någonting känts oklart vilket ökat tillförlitligheten av studien.  

 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets krav (Vetenskapsrådet, 2011). Varje person som 

tillfrågats har först fått information om syftet med undersökningen och på vilket sätt de 

kunnat deltaga via mail för att möta informationskravet. I enlighet med samtyckeskravet 

har respondenterna informerats om att de när som helst kan dra sig ur undersökningen och 

att det är upp till dem själva att samtycka, vilket de har gjort. Konfidentialitetskravet som 

innebär att alla lämnade uppgifter hålls anonyma tillgodoses också. Likaså efterföljs 

nyttjandekravet eftersom all insamlad information endast används i den aktuella 

undersökningen.  
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5. Resultat 

I resultatavsnittet presenteras vilka arbetssätt lärarna använder sig av (5.1), vilken 

kompetens de anser sig ha där fördelar och nackdelar med arbetssättet också tas upp som 

tre av tio lärare svarat på (5.2), hur de anser att de möter styrdokumentens riktlinjer (5.3) 

och en sammanfattning av resultatet tillsammans med en slutsats. 

 

5.1 Multimodala arbetssätt som lärarna använder sig av 

Lärarna i undersökningen arbetar multimodalt antingen dagligen, 3–4 gånger i veckan, hela 

tiden, varje lektion eller varje vecka. Enkäterna visar också att sju av tio lärare använder 

sig av iPads i undervisningen. När de arbetar med iPads använder de bland annat appar, 

skapar film och hämtar information på nätet. I Lärare 3:s enkät står det att arbetet med 

iPads görs genom moment där eleverna får läsa in egna berättelser. Lärare 5 och 7 delger 

istället i sina enkäter att de arbetar med Imovie för att göra filmer och Quick voice för att 

spela in elevernas berättelser. Lärare 7 delger vidare att iPaden används för att ta kort som 

sedan används som utgångspunkt för samtal i klassen. I sin tur skriver Lärare 9 liknande 

saker och använder iPad vid inspelning av film och redigering. Som exempel på arbete 

med iPaden formulerar Lärare 10 sig såhär: ”I bokstavarbetet använder vi iPaden för att 

forma bokstäver. Vi använder den även i övrigt bokstavarbete i en app som är knuten till 

vår arbetsbok”.  

 

Fortsättningsvis uppger nio av tio lärare att de på något sätt använder sig av datorn i 

undervisningen. Den används för att komma åt webbaserade övningar och lärwebbar, söka 

klipp på Youtube, för att programmera, söka fakta, skapa, se och streama film, förstärka 

språket via talsyntes, att presentera något (till exempel via Power-Point) och för att skapa 

diagram och tabeller. Lärare 5: 

 

Eleverna arbetar i datasalen en gång i veckan, just nu med ett tema som handlar om 

fornnordiska gudar. Vi har också möjlighet att i arbetslaget låna ihop ett antal 

bärbara datorer för att kunna arbeta oftare i basutrymmet. Eleverna arbetar i 

smågrupper och letar bilder och fakta på internet. De använder vissa länkar och 

samlar relevanta texter och bilder och komponerar dessa på ett informativt sätt. 

Slutprodukten blir en informativ affisch.  
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Lärare 7 ger det flippade klassrummet som exempel, som innebär att eleverna får 

hemuppgifter som förberedelse till en lektion. Förberedelserna kan exempelvis vara att se 

en film, att läsa en text eller svara på frågor. Syftet med detta arbetssätt är att eleverna ska 

komma förberedda till lektionen för att undervisningstiden ska kunna användas på ett 

effektivare sätt. Hen skriver: 

 

Våra slöjdlärare håller på att utveckla former för att använda multimedia i 

undervisningen, ”det flippade klassrummet”. Elevernas arbete på slöjden fotas och 

exponeras i årkursernas månadstidning. Månadstidningen innehåller diverse bilder 

och texter som visar vad vi jobbar med under den aktuella månaden. 

Månadstidningen läggs in i Vklass, skolans lärportal.  

 

Lärare 7 fortsätter ”De läromedel som vi använder i svenska och matematik har lärwebbar 

som eleverna kan använda både hemma och i skolan. Som lärare använder jag så gott som 

dagligen lärwebbarna vid genomgångar”. Här arbetas också med talsyntesen ClaroRead 

som beskriva som en modern version av LTG (läsning på talets grund).  

 

Bilder som förstärkning är ytterligare ett sätt som lärarna uppger att de använder inom 

multimodala arbetssätt, nio av tio lärare skriver detta uttryckligen. Förstärkningen används 

för bland annat elever med svårigheter och metoder kan vara PowerPoint, fota olika saker 

att samtala om, smartboard och Active board. Lärare 1: ”Bilder förstärker undervisningen 

i alla ämnen. Läsinlärningen vi använder har som grund att man utgår från bilder som utgår 

från de olika bokstavsljuden […] Multimodala arbetssätt gynnar speciellt elever med 

svårigheter”. Lärare 2: ”Vi går igenom dagen muntligt och sätter upp bilder som förstärker 

[…] försöker använda mig av olika alternativ då jag har en elev med vissa svårigheter”. 

Lärare 4 formulerar liknande saker i sin enkät: ”Många barn har lättare att komma ihåg 

fakta/begrepp om de har bilder/tabeller som de kan hänga upp det till […] Jag försöker 

aktivera så många sinnen som möjligt. När jag pratar om olika begrepp i No:n framför allt 

så använder jag mig av bilder på projektorn”. Lärare 6: 

 

Jag använder Active board med bilder och symboler för att visa på olika saker i en 

genomgång […] Vid till exempel en engelskalektion hade vi introduktion av fruits. 

Först visade vi olika frukter som låg i en korg och benämnde dem. Därefter hade 
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vi en PP (powerpoint) med bilder som vi repeterade flera gånger fram och tillbaka 

genom att säga frukten som kom upp på tavlan. 

 

Slutligen delger lärare 7 i sammanhanget:  

 

När vi arbetar med temaområde/jobbar med bokstavarbetet försöker vi att få med 

många olika arbetssätt. Eleverna får använda många olika sinnen. Vi läser, tittar på 

filmer, illustrerar med bilder, samtalar, sjunger sånger, skriver, använder 

datorn/iPad, skriver och ritar och gör bilduppgifter med mera. 

 

Ytterligare uttrycker sig fyra av tio lärare skriftligt att de använder sig av musik och sång 

i undervisningen som också är ett sätt att använda sig av bilder som förstärkning. Detta 

sker bland annat genom att använda kroppen för att gestalta sångtext. Lärare 7: ”Eftersom 

jag undervisar i musik kan jag varje vecka på musiklektionen ta med sånger som anknyter 

till det vi läser om […] Vi använder ofta hela kroppen för att gestalta texterna i sångerna”. 

Medan lärare 10 skriver:  

 

På musiken har vi använt oss av appen Musical.ly för att göra egna musical. ys där 

vi övade på att imitera och improvisera rörelser till musik. På musiken har vi även 

tittat på Youtube-klipp från melodifestivalen där de sjungit låtar på teckenspråk. Vi 

har även använt oss av Youtube för att lära oss sånger och danser. Vi har också 

lyssnat på låtar på Spotify och på idrotten har vi använt oss av Youtube för att lära 

oss streetdance. 

 

Ännu tydligare syns det multimodala arbetet på flera olika sätt hos lärare 3:  

 

När vi arbetar med texter/områden av olika slag försöker vi hela tiden förtydliga texten på 

många olika sätt. Pratar vi om forntiden så läser vi faktatexter, skönlitterära texter, ser 

filmer, lyssnar på berättelser, gör egna berättelser, läser in berättelserna på iPad, gör bilder 

till, spelar teater, filmar, fotograferar, skriver dikter, jobbar med orden i texterna och så 

vidare. 
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5.2 Kompetens lärarna anser sig ha inom multimodala arbetssätt 

Lärare 1 menar att hens kunskaper är egentillägnade och skriver: ”Det multimodala 

arbetssättet kom ju att diskuteras mer frekvent på 2000-talet vilket medförde att den 

information vi fick i utbildningen endast var i sin början. Har genom åren fått tillgodogöra 

mig det själv genom studier”. Lärare 10 formulerar liknande brist på kunskaper i sin enkät: 

”Inte jättemycket kunskaper. Det var inget som ingick i min utbildning”. Lärare 2 uttrycker 

att hen fått med sig synen att alla lär sig olika i sin utbildning, men anser sig inte ha 

tillräckliga kunskaper inom multimodala arbetssätt. Lärare 5, 6, 7 och 8 uppger alla fyra 

att de inte stött på ordet multimodala arbetssätt tidigare och att de tagit reda på betydelsen 

på ett eller annat sätt för att kunna deltaga i undersökningen. Ett exempel är lärare 8: 

”Multimodala arbetssätt, ja det ordet har jag aldrig stött på men nu har jag fått en förklaring 

på vad det är”. Efter att ha fått begreppet förklarat för sig i samband med denna studie 

anser sig Lärare 5 däremot ha goda kunskaper och Lärare 6 uttrycker också att hen har 

goda kunskaper, men som kan bli bättre. Lärare 7 skriver att kombination av olika medier 

är en självklarhet och anser sig också därför ha goda kunskaper. Lärare 8 formulerar istället 

att kunskapen ligger i att kunna använda olika tekniker på varierande sätt för att möta alla 

elever och få så hög måluppfyllelse som möjligt.  

Lärare 3 beskriver sin kompetens genom att skriva att hen läst IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) för pedagoger och läslyftet där multimodalitet behandlats och 

skriver också att hen har ett eget tort intresse för området. Lärare 4 anser sig ha mycket 

goda kunskaper, ”eller i alla fall en god medvetenhet”. Lärare 9 är uppväxt under 90-talet 

och formulerar sin kompetens som följer: ”Eftersom jag växte upp under 90- och början 

av 2000-talet och min pappa var tidig med allt tekniskt så lärde jag mig grunderna i 

dataanvändning tidigt som många i vår generation”.  

Nedan presenteras svaren från enkät 2 (som alltså är de kompletterande frågorna som tre 

av tio respondenter valt att svara på, se bilaga 2)  

Lärare 3 skriver som följer gällande vad hen önskar lära sig inom multimodala arbetssätt: 

Jag vill alltid lära mig mer om det mesta, i just detta område finns det ju många 

fördelar i att hantera IT (informationsteknik) och teknik bra, för då öppnar sig ju 

ytterligare en gigantisk värld. Det behöver man ju uppdatera sig själv i hela tiden 

så där ligger väl min kompetensutveckling bland annat.  
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De fördelar med multimodala arbetssätt som Lärare 3 skriver fram är att de tilltalar elever 

och att hen tror att eleverna lär sig bäst om de får lära på olika sätt och att det också då ger 

en helhet i deras lärande. Nackdelarna ligger istället i planering och hen skriver att det 

finns risk att frångå kunskapsmålen om inte syftet är klart från start. En risk i att vilja ta 

med för många olika arbetssätt som kan leda till att lektionerna blir röriga uttrycks också. 

Lärare 4 som också valt att svara på de kompletterande frågorna (se bilaga 2) skriver att 

hen skulle vilja gå på kommunträffar där man träffar sina kollegor och där tips kan utbytas 

på bra filmer och material till sina ämnen.  Detta benämner hen som ämnesträffar där 

erfarenheter utväxlas. Hen formulerar också att fördelen med att jobba multimodalt är att 

det låter eleverna använda flera sinnen samtidigt. Hen fortsätter och skriver att bilder är 

bra för att de hjälper eleverna att komma ihåg och ger dem möjlighet att koppla tillbaka till 

något när de resonerar. Hen ser tidsbrist som en nackdel då det går åt mycket tid till att leta 

fram bilder, filmer och tabeller som är bra i sammanhanget. Dessutom uttrycker hen detta 

genom att skriva att när den teknik som behövs krånglar så skapas oroligheter i 

klassrummet eftersom det tas tid till att få det att fungera igen. Lärare 9 formulerar i sin 

enkät 2 (se bilaga 2) att hen skulle vilja lära sig mer om programmering eftersom det så 

småningom kommer ingå i läroplanen, även att lära sig fler användbara program på iPads 

skriver hen fram som betydelsefullt och roligt eftersom det kan hjälpa till med smidig 

filmredigering. Hen uttrycker vidare att fördelarna med att arbeta med multimodala 

arbetssätt är att det ligger i tiden och att det följer Skolverkets krav på lärare. Hen skriver 

att via undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper inom 

multimodala arbetssätt. Ytterligare en fördel lärare 9 skriver fram är att elever med till 

exempel lässvårigheter kan lyssna på läromedel via inläsningstjänst på iPad, mobil eller 

dator. En nackdel är istället svårigheten veta vad eleverna gör när de arbetar själva: ”När 

man har många elever i ett klassrum är det svårt att ha full koll på att eleverna gör det de 

ska på datorerna och inte leker bort tiden genom att surfa på annat”. Hen skriver även att i 

svenskundervisningen kan för mycket arbete med dator påverka elevernas handstil till det 

sämre och att det därför är viktigt att variera hur eleverna får möjlighet att skriva.  
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5.3 Hur lärarna anser att de arbetar för att möta styrdokumentens riktlinjer 

Arbetet lärarna utför planeras utefter styrdokumenten och därför anser de också att de 

därmed följer riktlinjerna. De skriver att de arbetar med olika uttryckssätt och tekniker och 

detta på grund av att alla lär sig på olika sätt. Enligt lärare 1 lär sig elever exempelvis 

antingen visuellt eller auditivt. Lärarna uppger också att de jobbar med samma text på flera 

olika sätt, att de arbetar med programmering och källkritik i arbetet med multimodala 

arbetssätt.  

 

Om arbetet inte alltid utförs beror det på bristande tillgång till olika resurser så som teknisk 

utrustning, ont om tid, att alla elever har individuella behov och inte anses behöva det och 

slutligen vilket ämne det handlar om. Lärare 2 skriver att hen till viss del möter 

styrdokumentens riktlinjer och menar att behovet av att arbeta multimodalt är väldigt 

individuellt. Lärare 3 skriver att hen möter styrdokumenten men med en brist på resurser 

och förklarar:  

 

Ja, jag anser att det vi gör i vår klass möter styrdokumenten väl. Vi jobbar med 

texter på väldigt många sätt. Själv skulle jag gärna arbeta mer med det bland annat 

genom att använda datorer, iPads och liknande. Vi har väldigt begränsad tillgång 

till sådana hjälpmedel tyvärr och större tillgång skulle underlätta det multimodala 

arbetssättet.  

 

Lärare 7 uppger uppgifter som liknar lärare 3:  

 

Det vi skulle kunna utveckla är att eleverna får använda dator/iPad för att 

producera/skapa arbeten, men här är vi begränsade i tillgången på utrustning. En 

satsning på vår skola är dock på gång när det gäller teknisk utrustning.  

 

Lärare 4 uppger i sin tur att: ”Undervisningen ska vara anpassad till varje elevs behov och 

att arbeta med många arbetssätt gynnar de flesta. Tekniken går framåt och vi måste 

använda oss utav den för att lära eleverna hur det fungerar”. Lärare 5 skriver även fram att 

arbetet bör göras med tydligt mål:  
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Vi arbetar aktivt för att följa våra styrdokument. Tekniken utvecklas dock snabbt 

så det gäller att hänga med. Men kanske kan det vara så att all teknik skymmer 

olika lärprocesser/lärande. Viktigt att det inte bara blir klipp och klistra för eleverna 

vid till exempel arbete med dator och faktasökning. Vi undervisar elever om 

källkritik som är en viktig del. Det är viktigt att arbetet genomförs med ett tydligt 

syfte och att informationssökning inte bara sker planlöst utan att vi ger eleverna 

verktyg som ”relevanta länkar” vid till exempel faktasökning. 

 

Multimodala arbetssätt används i syfte att hjälpa eleverna att komma ihåg och befästa sina 

kunskaper enligt lärare 6. Lärare 8 skriver att valet mellan att arbeta multimodalt beror på 

vilket ämne som arbetas med just då, men tycker sig arbeta med det tillräckligt för att möta 

kraven. Lärare 9 formulerar att multimodala arbetssätt som en del av hens vardag i arbetet 

som lärare: 

 

Ja, eftersom det står i kursplanen att eleverna ska arbeta med tekniska hjälpmedel 

för att visa hur ord och bild samspelar. Det står även att eleverna ska träna sin 

handstil och skriva och redigera texter på dator. Programmering är ju ett nytt hett 

ämne att få in i kursplanen nu så det känns väldigt aktuellt.  

 

Lärare 10 uppger i sin tur:  

 

Ja absolut! Jag/vi utgår alltid från styrdokumenten när vi planerar vårt arbete och ett 

multimodalt arbetssätt är ett verktyg som gör vägen att nå målen mer varierad. Barn lär 

sig på olika sätt och vi behöver aktivera många sinnen och variera undervisningen för 

att tillgodose allas behov.  

 

5.4 Resultatsammanfattning och slutsats 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om läroplanens riktlinjer om text som 

kombinerar ord och bild i lärandet genomförs i skolan och i så fall i vilken omfattning. 

Även vilka fördelar och nackdelar som lärare beskriver i sitt arbete med multimodala 

arbetssätt. För att besvara studiens syfte ställdes frågorna: Hur och i vilken utsträckning 

beskriver lärare att de arbetar med multimodala arbetssätt i undervisningen? och Vad 
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anser lärare påverkar deras val av arbetssätt i undervisningen?. Lärarna skriver att de 

arbetar efter läroplanens riktlinjer eftersom deras planeringar utgår från vad som står i 

läroplanen. Deras arbetssätt och val av metoder indikerar också detta. I tid tillbringar 

lärarna undervisningen och arbete med multimodala arbetssätt allt från något tillfälle i 

veckan till varje dag och hela tiden. Arbetet sträcker sig över flera olika ämnen så som 

svenska, matematik, No-ämnen och musik. De låter elever arbeta med olika uttrycksmedel 

som exempelvis dator och iPad och tar hjälp av powerpointpresentationer, Active board 

och smartboard vid presentationer och uppstart av nya områden. Talsyntes och 

bildförstärkning fungerar som stöd för elever med svårigheter och även som komplement 

till den ordinarie undervisningen. När de väljer bort multimodala arbetssätt beror det främst 

på resurstillgång men det går även att urskilja viss brist på personal i resultatet då 

arbetssätten upplevs kräva tid, även målet med lektionerna har betydelse i val av 

arbetsmetod. Det är viktigt att ha syftet klart för sig när planering av metod görs, annars 

finns det en risk att lektionen inte håller sig till de mål som är utsatta och eleverna hamnar 

i endast tidsfördriv. Detta till exempel när de släpps fria att arbeta med datorer.  

Slutsatsen som kan dras är att lärarna har olika uppfattningar om vad multimodala 

arbetssätt är eftersom de uppger väldigt olika mängd tid de arbetar med det. En vanlig 

uppfattning är att det krävs skärm för att arbeta multimodalt. I undervisningen är det viktigt 

att planera efter läroplanen och bestämma syftet med undervisningen innan val av metod 

och arbetssätt väljs och multimodala arbetssätt är därför beroende av innehållet och inte 

tvärtom. När eleverna får arbeta multimodalt behövs stöd och guidning av lärare i form av 

vilka verktyg som kan användas och hur. Lärarna försöker förnya sig och arbetar med olika 

typer av metoder och uttryckssätt likt vad Dewey (1997) beskriver i sitt perspektiv gällande 

lärares arbete i skolan. Sammanfattningsvis kan forskningsfrågorna besvaras genom att 

konstatera att lärare arbetar efter de riktlinjer läroplanen anger men att det skiljer sig i hur 

frekvent och i hur mycket. Deras val av arbetsmetod beror i huvudsak på syfte med 

undervisningen, tillgång till resurser och personal och de använder sig av varierande 

arbetsmetoder med dator och iPad som huvudverktyg.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras val av metod (6.1) och undersökningens resultat i förhållande 

till bakgrund (6.2) vilket görs i underrubrikerna (6.2.1), (6.2.2) och (6.2.3). 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valdes ett par kriterier för urval ut. Respondenterna skulle 

arbeta i sydvästra Sverige, undervisa i antingen förskoleklass, årskurs, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 

och vara legitimerade lärare. Önskan att få deltagare i alla årskurserna att ställa upp 

eftersträvades och lyckades uppfyllas (lärare 2 har dock gymnasielärarutbildning men 

undervisar just nu i förskoleklass, se 4.1).  

Eftersom både ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval använts känns 

undersökningen tillförlitlig. Bekvämlighetsurvalet valdes på grund av att tiden att 

disponera på undersökningen var knapp och gjorde kontakten enklare och snabbare med 

respondenterna. I samband med detta gjordes ett strategiskt urval då lärarnas verksamma 

årskurs och kommun togs hänsyn till när slutgiltiga urvalet gjordes. Detta för att skapa en 

spridning mellan framför allt årskurser men också kommuner i sydvästra Sverige. Valet att 

använda lärare i förskoleklass och årskurs 1–6 och inte bara förskoleklass och årskurs 1–3 

som min framtida yrkesroll innefattar gjordes på grund av att multimodala arbetssätt 

används i alla årskurser och inte skiljer sig markant beroende på ålder och även för att öka 

antalet respondenter som kunde ställa upp.  

Undersökningens frisvarsenkäter skapade en trygghet hos respondenterna då de kunde 

känna att de var anonyma med sina svar. En situation där de kände sig pressade att ”svara 

rätt” undveks vilket lättare kan uppstå vid intervjuer om inte rätt atmosfär skapas, vilket 

Trost (2007) beskriver. Detta är också en av anledningarna till att metoden valdes. 

Nackdelen att inte ha ett fysiskt möte kan vara att inte följdfrågor kan ställas om någonting 

är oklart eller om något behöver utvecklas inför analys. Efter analys av materialet 

skickades tre kompletterande frågor ut eftersom de upplevdes som intressanta att få 

besvarade i sammanhanget, vilka kunde ha ställts på plats vid intervju och kanske lett till 

fler svar. Ytterligare en utmaning i arbetet med frisvarsenkäter är kategorisering av svaren. 

Eftersom frågorna i förväg konstruerades för att enkelt kunna skapa kategorier uppstod 

dock aldrig detta problem. Frisvarsenkäterna analyserades kvalitativt likt intervjuer för att 
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intresset ändå låg i respondenternas tankar om området. Att använda enkäter kvalitativt 

upplevdes givande i undersökningen eftersom lärarnas upplevelser kunde analyseras och 

vem som svarat vad automatiskt kopplades bort. En svårighet här ligger i att det som delges 

är deras tankar och tankarna analyseras och tolkas sedan av mig som forskare och skulle 

kunna misstolkas.  

Teorin för undersökningen, pragmatismen, har känts naturlig och passande för området. 

Pragmatismen och John Dewey belyser de delar som lyfts fram i resultatet och ger mig 

som forskare möjlighet att analysera materialet ytterligare med grundtankarna som 

utgångspunkt. Deweys (1997) grundantagande att lärare behöver förnya sig och hitta olika 

vägar för lärande är precis det undersökningen kom att handla om. Nyckelkompetensen 

digital kompetens har också vid hjälp vid analys eftersom merparten av lärarna har en 

föreställning av multimodalitet som automatiskt digitalt och tekniskt.  

Undersökningen har genomförts på tio lärare i sydvästra Sverige, vilket valet av metod har 

möjliggjort. Att avvara tid för en enkät är lättare för en lärare med ett hektiskt schema än 

att avvara tid för ett fysiskt möte med samtalsintervju. Hade valet av metod istället landat 

på intervjuer eller observationer skulle antalet deltagande respondenter förmodligen inte 

varit fler än hälften så många. Eftersom en bredd eftersökts har aktuellt val av metod 

fungerat bäst för undersökningen. Respondenterna har också blivit erbjudna att ställa 

frågor om någonting i undersökningen känts oklart. 

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt för diskuteras resultatet där resultatrubrik (5.1) kan kopplas till (6.2.1), 

(5.2) till (6.2.2) och (5.3) till (6.2.3.) 

6.2.1 Multimodala arbetssätt som lärare använder sig av 

Av resultatet att döma är datorn det verktyg som lärarna använder sig mest av eller tänker 

på först när de funderar kring multimodala arbetssätt, detta tätt följt av iPads. Merparten 

av lärarna använder sig dessutom av bilder som förstärkning i sin undervisning vilket kan 

sammankopplas med vad Schmidt (2013) beskriver i sammanhanget. Hon menar att bilder 

kan förstärka budskap i informationen som ska förmedlas och hjälper eleverna att skapa 

förmåga att kunna dra slutsatser om det de ser/läser och skapa inferenser (läsa mellan 

raderna), även kunskapskravet E för årskurs 6 i ämnet svenska kräver att eleverna ska 
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kunna förstärka och levandegöra budskap med hjälp av bilder (Skolverket, 2011). Ämnet 

bild beskriver bland annat att elever ska ges kunskaper att kunna uttrycka sina åsikter och 

delta i samhällslivet med hjälp av bildkommunikation, vilket det inte riktigt kan sägas att 

lärarna arbetar med av det som resultatet visar, om en bredare syn av ämnet bild vidtas (att 

bild ingår i alla de övriga ämnena). Endast en av lärarna uppger dock att hen har behörighet 

att undervisa i bild. Däremot poängterar Kress och Selander (2010) och Wennås Brante 

(2014) att bilder inte alltid fungerar som förstärkning utan kan förvirra läsaren och ta bort 

fokus från texten. Frågan är om lärarna har detta i åtanke när de arbetar med text som 

kombinerar ord och bild? Här är det viktigt att använda bilderna på rätt sätt. Om de inte 

planerar arbetet med bilder kan de alltså riskera att eleverna i längden visar sämre 

läsförståelse.  

 

Så som undersökningen är utformad måste tolkningar göras av vad lärarna anser att 

multimodalitet är. Ett annat tillvägagångssätt kunde varit att ha ställt frågan vad innebär 

multimodala arbetssätt för dig? alternativt skrivit information till respondenterna om 

begreppet i samband med frågorna.  

6.2.2 Kompetens lärarna anser sig ha inom multimodala arbetssätt 

För fyra av tio respondenter var begreppet helt nytt och alla dessa fyra arbetar i kommun 

C (se tabell i 4.1). Tre av tio skriver att det inte ingick i deras utbildning i någon större 

utsträckning. En annan lärare uppger att det funnits naturligt i hens vardag och därför aldrig 

varit nytt. En lärare har tillägnat sig kunskap genom kurser inom IKT och läslyftet medan 

en skriver fram att hen har goda kunskaper men uppger inte varför eller hur hen tillägnat 

sig detta. Frågan kan ställas om mindre satsning gjorts i kommun C gällande multimodala 

arbetssätt i jämförelse med övriga kommuner eller om det bara är en slump att alla lärare 

som inte hört begreppet arbetar i samma kommun. Alla dessa lärare har också varit 

verksamma lärare i över 20 år och kanske har de inte fått samma möjlighet att utveckla en 

kunskap om begreppet på grund av skillnader i utbildning? 

 

I kapitel två 34 § (SFS 2010:800) står det att huvudman ska ansvara för att lärarna får den 

kompetensutveckling de behöver för att utföra sitt arbete i skolan. Lärare 3 som skriver att 

hen har kompetens inom IKT och gått lärarlyftet med fokus på multimodalitet verkar ha 

fått möjlighet till kompetensutveckling inom området. Övriga lärare skriver inte fram 
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något som tyder på detta men sju av tio lärare ger däremot svar som skulle kunna tolkas 

som motsatsen: att de fått utveckla kompetensen själva. Detta leder till frågor gällande 

varför detta i så fall inte genomförs i alla kommuner. Lärare 3 svarar även att de fördelar 

hen ser med att arbeta multimodalt är att elever lär sig lättare om de får se saker på olika 

sätt och denna slutsats kan stödjas med Bergöö (2009), Jönsson (2007) och Benroth 

Karlsson (2007) som säger att om elever får uttrycka sig på olika sätt tillsammans med vad 

de är intresserade av och använda sig av detta i sitt lärande ger det en positiv inverkan på 

deras språkutveckling.  

 

De tre lärare som svarat på de kompletterande frågorna beskriver alltså att de skulle vilja 

träffa kollegor och utbyta erfarenheter, lära sig mer om programmering och olika appar på 

iPaden och utveckla kompetens inom hantering av IT och teknik. Fördelar med att arbeta 

multimodalt anser de vara att det tilltalar elever och ger dem möjlighet att lära sig på olika 

sätt, att det låter eleverna arbeta med flera sinnen, att det kan fungera som ett minnesstöd 

vid diskussioner om innehåll samt att det möter Skolverkets riktlinjer och ligger i tiden. 

Nackdelarna förklaras vara syfte och planering, risken att ”vilja ta med för mycket”, bristen 

på tid då det beskrivs som tidskrävande, svårigheten att kunna övervaka vad eleverna gör 

vid till exempel datorn och att det kan resultera i att eleverna får öva mindre på sin handstil 

om de får skriva på dator. De beskriver alla tre en önskan om förnyelse och uppdatering i 

sin yrkesroll likt vad Dewey (1997) framhäver i sin infallsvinkel av pragmatismen. 

Uppfattningen av att multimodalitet kräver en skärm verkar dock vara ihängande likt vad 

Andersson (2014) förklarar.  

6.2.3 Hur lärarna anser sig arbeta för att möta styrdokumentens riktlinjer 

Lärarna är mer eller mindre överens om att allt arbete möter styrdokumentens riktlinjer i 

den utsträckning det går. Saker som kan sätta stopp är tillgång till resurser i form av datorer 

och iPads, tid och att inte behovet finns hos alla elever. Detta kan kopplas samman med 

vad som förklaras i bakgrunden. Bearne (2009) menar att en anledning till eventuella 

bortval av arbetssättet kan bero på olika uppfattningar om multimodalitet. Här beskriver 

hon att det är vanligt att lärare antar att det alltid behövs en skärm för att arbeta 

multimodalt. Hon menar att det behövs utvecklas en gemensam syn av vad multimodalitet 

egentligen är och hur multimodala arbetssätt kan genomföras. Det ska vara en mötespunkt 

mellan den traditionella synen av text och dagens digitala teknik. Kanske tänker de lärare 
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som beskriver tillgången till resurser som bristande i denna undersökning att det behövs 

en skärm för att arbeta multimodalt? Resultatet visar att merparten av lärarna inte vet vad 

multimodala arbetssätt är samtidigt som huvudparten ändå uppger att de arbetar 

multimodalt, vilket visar på en motsägelse. Om de inte vet vad multimodala arbetssätt 

egentligen är, hur kan de då avgöra om de arbetar multimodalt eller inte?  

 

Lärare 5 skriver som sagt att målet med valet av arbetssätt är viktigt och att det ska ha ett 

klart syfte med stöd från lärare och att inte eleverna bör släppas helt fritt, vilket säkerligen 

kan vara en anledning till att det ibland väljs bort. Vid brist på personal som kan stötta kan 

lärare kanske dra sig för att arbete multimodalt. Här görs en jämförelse med vad 

nyckelkompetensen digital kompetens beskriver. Lärarna verkar inte anse sig ha tiden till 

att göra eleverna kompetenta nog att utföra arbete digitalt ensamma, alternativt att de anser 

att de alltid vill kunna ge dem stöd och inte har tid till detta. 

 

Bearne (2009) säger att en lärares inställning och användning av arbetssätten kan vara 

avgörande för elevernas utveckling inom multimodala arbetssätt. Hon poängterar vikten 

av guidning i form av hur de ska arbeta och med vilka redskap och detta för att kunna 

utvecklas och kommunicera multimodalt. Om läraren visar och förklarar olikheter samt 

likheter i olika uttrycksformer gör det arbetet enklare för eleverna att avgöra dessa i 

framtiden och utveckla sin multimodala kompetens, vilket kan jämföras med vad lärare 5 

anser i sammanhanget. Jewitt (2008) understryker också att lärares planering och 

användning av material som bild, musik och film avgör vilken kompetens eleverna sedan 

får inom området och vilken relation de kan se mellan skrift och bild, vilket också kan 

kopplas till hur digital kompetens beskrivs av Europaparlamentet (2006).  

 

Lärare 7 och lärare 10 skriver tydligt fram ett arbete med musik och multimodalitet. Lärare 

7 låter eleverna använda hela kroppen för att gestalta sång och lärare 10 använder sig av 

appen Musical.ly och låter eleverna improvisera rörelser, tittar på Youtube-klipp från 

melodifestivalen och använder teckenspråk för att sedan sjunga dem och lära sig 

streetdance i Idrott och hälsa och lyssnar på Spotify tillsammans med eleverna. Detta kan 

jämföras med musikalisk design. Harrup-Allin (2017) formulerar att arbetet med 

musikalisk design är ett sätt att arbeta multimodalt och hjälper eleverna att bli 

uppfinningsrika och utvidgar deras syn på vad musikalitet är. Eleverna får i arbetssättet 

rita och organisera rörelser till musiken, välja och forma material som de tycker passar till, 



26 

 

 

sätta ord på det de hör och liknande vilket både lärare 7 och 10 skriver I ämnet musik i 

kursplanen (Skolverket, 2011) står det också att eleverna ska få sjunga och spela i olika 

former, ges utrymme att skapa musik och kunna få skapa rörelser till musiken. Liknande 

saker återfinns i kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011). Dessa lärare möter 

alltså styrdokumentens riktlinjer i ämnena musik och idrott och hälsa.  

 

Lärare 5 förklarar skriftligen att tekniken ändras hela tiden och att det gäller att vara 

uppdaterad. Detta framkommer också i undersökningens bakgrund. Andersson (2014) 

klargör att multimodalitet genom digitala hjälpmedel ökat markant i takt med teknikens 

utveckling. Hon nämner att datorn, surfplattan och mobilen erbjuder en typ av texter som 

samexisterar med böcker och tidningar i samhället och att lärare måste känna sig trygga 

med detta. Hon förklarar också att tekniken ställer högre krav på eleverna bland annat i 

källkritik vilket också kan jämförs med vad lärare 5 beskriver att eleverna måste och får 

arbeta med. Deweys (1997) poäng att lärare behöver utvecklas och använda sig av olika 

arbetsmetoder och förnya sina arbetssätt verkar kunna ses i lärarnas val i undervisningen.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) 10 § förklarar att vilka resurser som finns i skolorna kan se olika 

ut eftersom det är upp till rektor och förskolechef att fördela dem men att de dock ska 

fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar. I undersökningen ges intrycket 

av att de flesta lärare upplever en brist på resurser, men inte alla, vilket troligtvis kan 

förklaras av Skollagens (SFS 2010:800) riktlinjer där resurser kan fördelas olika. 

Läroplanen (Skolverket, 2011) förklarar liknande saker som Skollagen (SFS 2010:800) gör 

i sammanhanget.  

 

I kursplanens övergripande mål och riktlinjer framgår det att läraren ska ansvara för att 

skapa möjligheter för eleverna att använda sig av olika uttryckssätt såsom språk, bild, 

musik, drama och dans. Läraren ska också låta eleverna använda modern teknik i sitt 

lärande och detta som ett verktyg för att skapa ny kunskap, kommunicera och skapa samt 

lära sig nya saker (Skolverket, 2011). Merparten av lärarna uppger att de arbetar med just 

detta när de arbetar multimodalt, vilket kan koppla till Deweys (1997) tankar om lärarens 

roll.  

 

Enligt kursplanen i svenska ska eleverna ges förutsättningar till ett skapande med samspel 

mellan ord och bild. Lärare 3 skriver att hen arbetar med teater, dikter, faktatexter, 
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skönlitterära texter, läser in saker på iPads och så vidare. Även lärare 7 och lärare 10 svarar 

att de använder detta i sitt dagliga arbete i till exempel musiken som nämnts tidigare. 

Övriga lärare ger indikationer på att de utför liknande arbete i sina beskrivningar. I 

kursplanen för alla So-ämnen (Skolverket, 2011) förklaras det att eleverna ska få skildra 

livet både nu och förr och detta i form av barnlitteratur, filmer och sånger vilket lärare 4 

framför allt beskriver att hen låter eleverna göra. I kursplanens No-ämnen ska eleverna få 

arbeta med balans, jämvikt och tyngdpunkt genom observationer, lek och rörelse. De ska 

också utforska ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av deras olika sinnen och 

dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.  

Det är endast lärare 4 som uttryckligen skriver något om No-ämnen i sin enkät och då 

främst för att starta upp ett område med hjälp av bilder på projektorn så om dessa riktlinjer 

uppfylls av dessa lärare är fortfarande oklart efter resultatet. I ämnet matematik ska 

eleverna få göra tabeller och diagram för att beskriva vad de tagit reda på i olika 

sammanhang (Skolverket, 2011). Tabeller och diagram beskrivs av lärare 4 men då istället 

i ämnet svenska där en jämförelse med hur det är i Sverige och internationellt görs.  

 

Det faktum att inte multimodalitet eller digital kompetens nämns uttryckligen i läroplanen 

eller övriga styrdokument anses efter denna studie som ett problem. Skolverket (2015) 

förklarar dock vad multimodalitet innebär i en av deras skrifter som inte är ett 

styrdokument. Det som står i riktlinjerna i de dokument som styr är tolkningsbart och om 

inte dessa begrepp är utsatta kan lärarens egna tolkning av innehållet i förlängningen 

innebära att eleverna inte får arbeta med multimodalitet och digital kompetens i den 

utsträckning som de behöver. Detta kan också bidra till det faktum att lärare har olika syn 

på vad multimodalitet innebär. Inga tydliga förklaringar finns och den enkla vägen är 

därför att strunta i att ta reda på innebörden och hoppas på att det blir så rätt som möjligt i 

undervisningen.  

 

6.3 Resultat kopplat till yrkesverksamheten och teorier 

Begränsad tillgång till resurser och brist på tid och kompetensutveckling som framkommer 

i resultatet är högst angeläget för yrkesverksamheten. Slutsatsen kan dock dras att lärarna 

i undersökningen tänker sig att en skärm behövs för att arbeta multimodalt i enlighet med 

vad Andersson (2014) framför. I själva verket är multimodala arbetssätt är allt ifrån att läsa 
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en bok med bilder i till att se en film och prata om innehållet (Andersson, 2014; Andersson 

& Pettersson, 2016). Alltså behöver inte arbetet med multimodalitet alltid påverkas av 

resurser då det kan utföras på andra sätt. Att lärarna upplever att de behöver 

kompetensutveckling inom området känns både positivt samtidigt som det oroar. Det kan 

tolkas som att lärare idag inser sina begränsningar och vill lära sig mer vilket kan leda till 

en utveckling av skolan och dess innehåll. Däremot kan det å andra sidan ses som att 

verksamheten inte i tillräckligt stor utsträckning tillhandahåller kompetensutveckling och 

att eleverna i längden blir lidande av detta då skolan inte uppdateras och förnyas likt vad 

Dewey (1997) beskriver är viktigt och vad Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 2, 34§ säger 

att skolan ska erbjuda. En gemensam syn på vad multimodalitet är behövs och även vad 

begreppet digital kompetens är, vilka enligt mig bör skrivas in i läroplanen. Studiens 

resultat visar att lärare arbetar med digitala verktyg i skolan i viss utsträckning och 

Europaparlamentets nyckelkompetens digitala kompetens (2006) är viktig. Den beskriver 

och förklarar vad som är förmågor som bör utvecklas för ett livslångt lärande i ett digitalt 

samhälle. Eleverna behöver vara kritiska till information de finner, kunna ta till sig och 

redovisa information samt hantera digitala verktyg både som mottagare och sändare.  

 

6.4 Vidare forskning 

Resultatet visar att det råder olika uppfattning om vad multimodalitet innebär. Vidare 

forskning skulle därför kunna vara att ta reda på lärares definition av multimodalitet. 

Eftersom denna undersökning är utförd på lärare skulle en liknande undersökning också 

kunna göras på elever där deras uppfattningar om multimodala arbetssätt kommer fram. 

Resultatet av undersökningen pekar också på att det inte finns tillräckligt med resurser i 

skolorna och att multimodala arbetssätt väljs bort på grund av detta. En intressant 

undersökning hade följaktligen varit att intervjua rektorer och kommuner gällande 

resursfördelning och anledningen till denna. Även att ta reda på rektorernas och 

kommunernas synpunkter beträffande kompetensutveckling av personal. 

 

Begreppet multimodalitet har lett till förståelsen av begreppet digital kompetens. Här kan 

vidare forskning utföras gällande vad digital kompetens innebär för elever, om det finns 

skillnader i elevers digitala kompetens beroende på hemsituation, vilken skola de går i eller 

vilket kön de har. En sådan undersökning skulle också kunna utföras på lärare där deras 

socioekonomiska bakgrund jämförs med deras digitala kompetens. Forskning kring hur 
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och i vilka sammanhang digital kompetens befästs är ytterligare ett område som kan vara 

intressant för yrkesverksamheten, där också vilka olika delar som behövs för att skapa 

digital kompetens framkommer. En del av digital kompetens är kritisk granskning och är 

följaktligen något som är av intresse att beforska. Granskar elever information och hur 

granskar de den, lär lärare eleverna att granska information och hur arbetar de i så fall med 

det i skolorna, hur hanterar eleverna information som läggs ut på sociala medier är frågor 

som skulle kunna undersökas i sammanhanget.  

 

Eftersom den mesta forskning inom multimodalitet handlar om den digitala delen av 

multimodalitet hade en undersökning om resterande bitar också varit givande. Vad ger en 

bok med bilder som kanske inte en iPad gör, hur arbetar lärare multimodalt utan digitala 

verktyg, vad anser eleverna att böcker ger i förhållande till exempelvis datorer eller plattor, 

vad kan skapande i bild och tala om det ge för språkutvecklingen, under vilka år behövs 

undervisning i multimodalitet som mest är frågor som väcker nyfikenhet att ta reda på. 

Kanske har dessa bitar fallit i skymundan i samband med teknikens framgång? 
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8. Bilagor 

1. Undersökningsfrågor 

Personlig information: 

 

• Vilken utbildning har du? 

• I vilken årskurs undervisar du? 

• I vilken kommun arbetar du? 

• Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

Undersökningsfrågor: 

 

1. Vilka kunskaper anser du att du har i multimodala arbetssätt? Beskriv gärna. 

 

 

2. Hur arbetar ni med multimodala arbetssätt i din/dina klass/klasser? Ge gärna exempel. 

 

 

3. Hur ofta skulle du säga att ni arbetar med multimodala arbetssätt i din/dina klass/klasser?  

 

 

4. Anser du att arbetet med multimodala arbetssätt som utförs i din/dina klasser möter vad som står i 

styrdokumenten att ni bör göra? Om ja: Beskriv gärna hur och varför du anser det. Om nej: 

beskriv gärna vad du tror detta kan detta bero på?  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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2. Kompletterande frågor  

 

Kompletterande frågor för undersökningen! 
 

Hej!  

Jag vill börja med att tacka för ert deltagande i min undersökning om multimodala arbetssätt. Efter 

att ha analyserat materialet har det uppstått ytterligare ett par frågor som jag är nyfiken att få svar 

på och hoppas att ni har ork och tid att fylla i dessa. Smidigast är i så fall om ni kan kopiera och 

klistra in frågan i det dokumentet ni redan skickat till mig och skicka det på nytt så vet jag vem 

som svarat vad och detta så snart som möjligt. Ni kan skicka via min mail: 

emma.maria.pettersson@gmail.com eller peem1317@student.ju.se eller via Facebook för er som 

haft kontakten med mig där. Det är självklart valfritt att svara på dessa frågor men det hade gett 

otroligt mycket för min undersökning. Frågorna lyder: 

 

Fråga 5: Vad ser ni för fördelar med multimodala arbetssätt i undervisningen? 

Fråga 6: Vad ser ni för nackdelar eller kritiska aspekter med multimodala arbetssätt i 

undervisningen? 

Fråga 7: Finns det något ni skulle vilja lära er mer om inom multimodala arbetssätt och i så fall 

vad? 

 

Tusen tack för hjälpen! Med vänliga hälsningar Emma. 

 

 

 

mailto:emma.maria.pettersson@gmail.com
mailto:peem1317@student.ju.se
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3. Begreppslista 

Activboard 

 

En interaktiv skrivtavla som är utvecklad av pedagoger för att användas i skolan. Den finns i olika typer men den man förknippar 

Activboard med mest är en hård tavla som styrs med hjälp av en speciell penna. De senaste modellerna av Activboard har även 

touchmöjlighet.  

 

Hämtat från Mediacenter: http://www.mcenter.se/index.php/interaktiva-tavlor/83-interaktiva-tavlor/95-activboard.html 

 

App 

 

Förkortning av ordet applikation. Ett tilläggsprogram som kan laddas ner till din hårdvara (som exempelvis dator, platta eller mobil)  

 

Hämtat från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/APP 

 

 

ClaroRead 

 

Ett talsyntesprogram som uttalar de ord som skrivs, bokstav för bokstav, ord för ord eller mening för mening beroende på 

inställning. 

 

Hämtat från svensk talteknologi: http://butik.svensktalteknologi.se/lashjalp/claroread-plus 

 

 

Musically 

 

En applikation som kan laddas ned till en hårdvara (som exempelvis dator, mobil eller platta). Applikationen används för att dela, 

skapa och ta del av musikvideos 

 

Hämtat från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Musical.ly 

 

 

Programmering 

 

Att ställa in en maskin eller en del av en maskin på ett visst utförande. Maskinen kan exempelvis vara en dator. 

 

Hämtat från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Programmering 

 

Quick Voice 

 

Ett program i LG:s mobiltelefoner som styrs av röstkommando. Programmet kan öppna andra program eller applikationer i 

telefonen med hjälp av röststyrning.  

 

Hämtat från LG: http://www.lg.com/se/mobil 

 

 

Smartboard 

 

Se beskrivning av activboard.  

 

 

Streama 

 

När en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en mottagare. På källan ligger signalen lagrad som en 

datafil, som sedan omvandlas direkt till bild eller ljud i mottagaren.  Det kan exempelvis handla om att se en film 

online 

 

Hämtat från Ljud och bild:   

http://www.ljudochbild.se/nyheter/vad-ar-streaming 


