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SAMMANFATTNING  

 

Litteraturstudien behandlar textuniversums roll i svenskundervisningen i årskurs 4–6. Textuniversum 

skapar möjligheter att utveckla elevers läs- och skrivförmåga oavsett vilken nivå eleven befinner sig 

på (Tjernberg, 2013:50). För att få en översyn om i vilken utsträckning elever läser böcker användes 

frågeställningen: Hur ser elevers läsvanor ut i årkurs 4–6? Nästa fråga blev: På vilka sätt använder 

lärare sig av textuniversum för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga? Forskningen som 

presenteras i denna litteraturstudie visar att textuniversums multimodala texter också kan vara en 

gynnsam ingång för elever med läs- och skrivsvårigheter. Därför behandlar tredje frågeställningen:  

Hur kan textuniversum underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter?  

Tre olika textuniversum presenteras; J.K. Rowlings Harry Potter, Astrid Lindgrens Pippi Långstrump 

och Walt Disneys Kalle Anka. De är valda för att ge en tydlig bild av vad textuniversum är och för 

att påvisa variationen mellan olika textuniversum.   

  

I enlighet med skollagen (§9, 2010:800) ska alla barn i det svenska skolsystemet ha rätt till en 

likvärdig utbildning. Textuniversums didaktiska tillämpning i klassrummen kan nå alla elever oavsett 

kunskapsnivå. Lärare kan med fördel arbeta tematiskt med olika textuniversum, framförallt i 

svenskämnet men även ämnesöverskridande. Forskningen som analyserats i resultatdelen påvisar att 

arbete med multimodala texter och vidgat textbegrepp är gynnsamt för elevers läs- och 

skrivutveckling. Arbete med textuniversum där olika textuttryck används, exempelvis 

fanfictionskrivande eller bild och ljud, främjar elevers motivation till läsande samt får dem att bli 

bättre skribenter.1 

  

                                                           
1 Sökord: multimodalitet och multimodala texter, textvärld, textuniversum, vidgat textbegrepp, läsförmåga, 

årskurs 4–6 
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1. INLEDNING  
  

I den här litteraturstudien kommer det undersökas om och hur textuniversum används aktivt i 

svenskundervisningen. Studien kan ses som relevant eftersom textuniversum erbjuder 

varierade arbetssätt och uttrycksformer. I skolan läggs ofta fokus på att utveckla elevers 

läsförståelse, ett arbete där exempelvis hög- och tystläsning av böcker används. Den mångfald 

av kärntexter och arbetssätt som erbjuds i textuniversum torde gynna alla elevers möjlighet till 

utveckling av läs- och skrivförmågor, oavsett förförståelse och attityd till läsning. 

Förhoppningen är att denna litteraturstudie ska väcka intresse för arbetssättet hos lärare i 

årskurs F–3 och 4–6.   

I en intervju i Lärlabbet; text är mer än skrift (UR-skola, 2016:13:00-17:21) förklarar Anette 

Svensson begreppet textuniversum med att det är olika delar som alla hör ihop med en 

berättelse. Det kan vara filmer och pjäser med tillhörande manuskript, fanfiction, fan-art, 

dikter, korta berättelser, serietidningar, hemsidor eller podcasts. Det gemensamma är att 

textuniversumet utgått från en så kallad textvärld. Svensson hävdar att många lärare tar hjälp 

av en bild, en film, ett musikstycke eller något annat som en ingång till skriven text och då 

redan använder textuniversum i sina klassrum utan att tänka på det (UR-Skola, 2016:16:43-

16:55).   

För att kunskapsinhämtningen inte ska bli lidande anser Fougantine (2012) att skolan ska 

erbjuda varierade hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel kan vara 

att använda sig av inlästa böcker, något hon anser borde vara lika självklart som att ta del av 

tryckta böcker (Fouganthine, 2012:254). Framförallt för elever med läs- och skrivsvårigheter 

är det gynnsamt med ett varierat textmaterial i undervisningen (Fouganthine, 2012:254). 

Genom den här litteraturstudien undersöks det om textuniversum kan ge elever möjligheter att 

utveckla sina läs- och skrivförmågor i svenskämnet samt om aktivt arbete med textuniversum 

kan stödja elever med läs- och skrivsvårigheter.   

I studien introduceras tre verk varav två är i tryckt bokform och ingår varsin bokserie medan 

det tredje verket är i serietidningsformat. Verken som valts har en bred repertoar av karaktärer 

och miljöbeskrivningar som gynnar bildandet av textuniversum. Numera finns det ett brett 

register av fortsättningsböcker och långserieböcker inom barn och ungdomslitteratur 

(Nikolajeva 2017:347). Genom långserieböcker ges flera ingångar till att utveckla specifika 
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delar eller händelser som en bok i serien presenterar. På så sätt sprider sig ett textuniversum 

från exempelvis en boks textvärld och tar sig många olika uttrycksformer genom ett vidgat 

textbegrepp.  

I det centrala innehållet för kursplanen i svenska för årskurs 4–6 står det att elever ska ha 

kännedom om olika betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare (Skolverket, 2018:260) 

vilka Astrid Lindgren och J.K. Rowling hör till. I kunskapskraven för betyg E för årskurs 4–6 

står det att elever ska ha tillräckligt goda lässtrategier för att kunna läsa olika skönlitterära 

texter och sakprosatexter med flyt (Skolverket, 2018:263). Elever ska även kunna producera 

texter med enkel handling (Skolverket, 2018:264), vilket kan göras genom 

exempelvis seriestripar.  

För att undersöka hur elever i årkurs 4 – 6 hanterar analoga och digitala texter behandlar 

studien statistisk från Statens medieråd och resultat av Skolverkets senaste PISA-

undersökning. Dessa visar att barn idag läser allt färre böcker men genom andra medier 

kommer i kontakt med text, exempelvis genom spel, musik och film (Skolverket, 2016; 

Statens Medieråd, 2013; 2017).  
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2. SYFTE  
Syftet med den här litteraturstudien är att visa på hur medieanvändningen ser ut hos elever i 

årskurs 4–6 samt i vilken utsträckning de läser böcker. Litteraturstudien kommer också 

ge konkreta exempel på hur lärare använder sig av textuniversum i svenskundervisningen. 

Den ska också visa på om textuniversum med fördel kan användas för att utveckla elevers läs- 

och skrivförmåga.  

  

Frågeställningar:  

• Hur ser elevers läsvanor ut i årkurs 4–6?  

• På vilka sätt använder lärare sig av textuniversum för att utveckla elevers                                                            

      läs- och skrivförmåga?   

• Hur kan textuniversum underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter?  
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3. BAKGRUND  
I det här avsnittet förklaras relevanta begrepp som berörs i studien under rubrik 3.1. Vidare 

introduceras styrdokumentens roll under 3.2 och Vygotskijs sociokulturella 

utvecklingsteori under 3.3. Till sist ges tre exempel på författare vars verk har utökats till 

textvärldar och textuniversum under rubrik 3.4.  

  

3.1 Begrepp inom ämnesområdet  
Det vidgade textbegreppet  

Jönsson (2009) beskriver det vidgade textbegreppet som något mer än skriven text. Det som 

menas med det vidgade textbegreppet är att eleverna möter text representerad på andra sätt än 

genom den tryckta boken, “till exempel genom drama, film och datorspel” (Jönsson, 

2009:64). Danielsson (2013:169) kompletterar Jönssons definition med att formulera att det 

också innefattar talat språk.   

Multimodalitet och multimodala texter  

Danielsson (2013) beskriver att multimodala texter är texter där olika uttrycksformer, 

framställningsformer och modaliteter samverkar till en helhet (Danielsson, 2013:169;173). 

Hon betonar att konceptet modalitet och multimodala texter i sig inte är något nytt men att det 

på senare tid blivit mer uppmärksammat. Till viss del beror det på den tekniska utveckling av 

digitala verktyg som skett. Inom multimodalitetsforskningen menas det att multimodala texter 

ska ha samma status som det verbala språket och i sig själva vara meningsskapande resurser 

(Danielsson, 2013:174). Ljud och bild kan förstärka text och ge den en djupare mening 

Textvärld och textuniversum  

Begreppet textvärld är inriktad mot ett verk eller källa. Textvärldar blir till i ett sammanhang 

där skribenten och läsaren medvetet skapar en gemensam mening (Mohammazadeh, 

2017:287). En textvärld kan bestå av böcker, filmer och andra typer av multimodala texter 

men alla kretsar runt samma karaktär och verklighet som ursprungsverket. Textvärldar är 

transmediala vilket till exempel innebär att tryckt text i en bok överförs till ett annat 

medium (Lundström & Svensson, 2016:4).    

Ett textuniversum är mycket bredare och inbegriper både den direkta textvärlden och alla 

världar och sidospår däremellan. Exempelvis har Harry Potters textvärld skapats via de sju 

böckerna som handlar om honom. Det har sedan vidgats till ett textuniversum då andra 

nämnda karaktärer i kärntexten fått spela huvudrollen i nya verk, till exempel 
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Newt Scamander som hittills fått två filmatiseringar. Textuniversum kan alltså bildas via 

kommersiella distributörer eller via hängivna läsare som producerar fanfiction eller fan-

art med utgångspunkt från kärntextens karaktärer och miljö. Lundström och Svensson 

(2016:4) definierar begreppet kärntext som verkets ursprungstext, exempelvis en traditionell- 

eller grafisk roman (tecknad serie), en film, en tv-serie eller ett spel. En kärntext är alltså inte 

likställd med att vara endast tryckt text. De förklarar även att idag presenteras nästan varje 

berättelse med utvidgningar “i form av till exempel hemsidor, extramaterial till filmatiseringar 

och olika typer av artefakter som ges ut i anslutning till berättelsen” (Lundström & Svensson, 

2016:4). Litteraturvetenskapligt sett kan textuniversum vara intertextuella. Det innebär att 

texter skapas i relation till andra texter och att dessa texter i sin tur bidrar till nya berättelser 

(Lundström & Svensson, 2016:7). Kalle Ankas textvärld har utvecklats till ett textuniversum 

med serier om bland annat hans brorsöner (Knatte, Fnatte och Tjatte), hans farbror Joachim 

von Anka och andra karaktärer som presenterats i serien. Se förtydligande bild i bilaga 4.  

Fanfiction  

Kåreland beskriver fanfiction som “texter som unga läsare skriver med utgångspunkt från 

fiktiva berättelser och från populära karaktärer hämtade från olika kända verk” (Kåreland, 

2015:89). Fanfiction skrivs ofta av anonyma amatörer som är stora så kallade fans, 

beundrare, till ursprungstexten (Lundström & Svensson, 2016:6). Att det är just ett fan som 

skrivit berättelserna menar Lindgren Leavensworth och Isaksson (2012) är anmärkningsvärt 

då fansen känner ursprungsverkets textvärld mycket väl och ofta har levt i textvärlden länge 

(Lindgren Leavensworth & Isaksson, 2012:77). Läsaren eller tittaren blir mer än bara en 

konsument av texten, de blir prosumenter; en blandning av producent och konsument 

(Lundström och Svensson, 2016:6). Skribenterna använder de existerande textvärldar som 

finns och skapar egna berättelser kring verkens huvud- eller bikaraktärer och utvidgar 

textvärlden till ett textuniversum.   

Literacy och narrativ kompetens  

Med literacy2 menas att eleven har förmågan att med textens hjälp hitta verktyg för att 

utvecklas intellektuellt, språkligt, som individ och som samhällsmedborgare. Magnusson 

(2014) beskriver literacy som ett brett begrepp som “innefattar hela den sociala praktiken runt 

                                                           

2 Literacybegreppet har ingen uttalad svensk motsvarighet mer än de mer sällan använda “litteraritet” eller 

“litteracitet” (Westlund, 2009:67)  
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den skriftliga texten” (Magnusson, 2014:50).  Eleven eller läsaren ska utveckla en förmåga att 

hantera olika typer av texter (Kåreland, 2015:227).  

Lundström och Olin-Scheller (2010) beskriver narrativ kompetens som en ytterligare 

dimension kopplat till literacy. En elev som besitter narrativ kompetens har förmågan att 

“förstå en berättelses uppbyggnad” (Lundström & Olin-Scheller, 2010:113) och kan använda 

sig av detta för att skapa liknande egna texter, exempelvis utifrån samma typ av intrig som i 

den text eleven läst (Lundström & Olin-Scheller, 2010:108).   

OPTIC-Writing  

OPTIC-Writing innebär att utifrån en bild skapa texter (Pauk & Owens, 2014:208-209). Det 

kan direkt översättas till optisk skrivning. OPTIC är en akronym, där varje bokstav står för ett 

delmoment som eleverna ska gå igenom när de betraktar en given bild. Verlaan (2017:454) 

beskriver metoden med att första bokstaven står för overview - en översiktlig beskrivning av 

bilden sammanfattat i en mening. Nästa står för parts - läsaren ska identifiera speciella delar 

och detaljer i bilden. Nästa står för title som en bild antingen har eller så kan läsaren få skriva 

en titel till den. Nästa står för inferences där läsaren ska dra slutsatser och 

göra inferenser mellan detaljerna i bilden, exempelvis att om träden är böjda på bilden kan 

läsaren anta att det blåser. Sista bokstaven står för conclusion och där ska läsaren göra en kort 

analytisk eller kreativ sammanfattning som respons till bilden (Pauk & Owens, 2014:208-

209; Veerlan, 2017:454).    

  

3.2 Det vidgade textbegreppets utveckling och elevers läsvanor i årkurs 4–6.   
Text kommer från grekiskans “te’xtus” som betyder väv (Nationalecyklopedin, 2019). Synen 

på vad som är en text har förändrats genom åren i såväl samhället som i skolans läroplaner. 

Från att text enbart kännetecknats av det skrivna ordet innefattar det nu även ljud och bild.   

Redan i första läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1964) fanns uttrycket att läsa bilder. Eleverna 

skulle lära sig “läsning och tolkning av bilder, kartor, tabeller och diagram” 

(Skolöverstyrelsen, 1964:126). Det tycks vara genomgående även i tidigare läroplaner än 

Lgr11 (Skolverket, 2018) att olika medier skulle användas i undervisningen. 

Stig Starrsjö (refererad i Dahl, 1999:51) reflekterade över Lgr69. Han såg “stora möjligheter 

med en utveckling av film- och TV-undervisningen och konstaterar att filmkameran har blivit 

den nya pennan och råfilmen det nya skrivbladet – den gamla uppsatsen har blivit smalfilm” 

(Dahl, 1999:51). I 1980 års läroplan poängterades vikten av att använda sig av olika medier i 
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skolan men de andra medierna var inte likställda med skriven text (Skolöverstyrelsen, 

1980:30–31).    

I Lpo94 återfanns under rubriken Mål att uppnå i grundskolan, målet att eleven skulle kunna 

“utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 

möjligt i språk, bild, musik, drama och dans” (Skolverket, 1994:10). Även där visades vikten 

av att använda sig av annat än skriven text. Bild och musik hade dock ännu inte kopplats till 

att vara text som i nuvarande läroplan, där text uttryckligen beskrivs ha olika uttrycksformer 

(Skolverket, 2018:259–260). Dessa typer av texter som återges genom exempelvis musik, 

film eller konst kallas också för multimodala texter.  

I den tidigare läroplanen fanns begreppet vidgat textbegrepp konkret nedskrivet i läroplanens 

kursplan för svenska: “Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter 

även bilder” (Skolverket, 2000:98). I nuvarande läroplan är det vidgade textbegreppet 

representerat i andra begrepp så som “skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, 

såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 2018:259). Enligt gällande kursplan för 

svenska ska elever i årkurs 4–6 tillägna sig lässtrategier för att tolka och förstå olika texter 

från olika medier. De ska också kunna urskilja både uttalade budskap och göra inferenser om 

det som behandlats i lästa texter (Skolverket, 2018:259). Elever i åldersgruppen brukar påstås 

vara i bokslukaråldern. Deras läsvana är oftast väl etablerad genom att de läser bänkböcker, 

skolböcker och även tar del av texter på sin fritid (Statens Medieråd, 2017). För att producera 

berättande texter krävs det att läraren tillhandahåller varierade anpassningar så eleverna får de 

bästa möjligheterna att skapa beskrivande text (Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd, 

2010:84). Kunskapskravet för betyg E för årkurs sex kräver att elever ska kunna “kombinera 

text med olika estetiska uttryck” (Skolverket, 2018:264). Textuniversum erbjuder många olika 

textrepresentationer i ett klassrum och en bred repertoar av texter genom vilka elever i årskurs 

4–6 kan träna sin läsförmåga. Genom elevnära texter kan textuniversum verka som en 

plattform till att utveckla och förfina elevers läs- och skrivförmåga. Kursplanen tar vidare upp 

det som i denna litteraturstudie benämns som det vidgade textbegreppet, att texter även kan 

vara “bild, ljud, […] spel och tv-program" (Skolverket, 2018:260). Det vidgade textbegreppet 

kan likställas med begreppet multimodala texter och faller in under begreppet textuniversum.   

 

3.3 Den sociokulturella utvecklingsteorin  
Den sociokulturella utvecklingsteorin utgår från att det är kommunikationen mellan 

människor som formar deras kunskap, fantasi och minne (Vygotskij, 1999:432). Språket och 
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kulturen är viktiga faktorer när människor ska lära sig. Det är ett intellektuellt redskap som 

människan använder sig av för att förstå och analysera omvärlden (Säljö, 2014:299). Hur 

människor lär sig är kopplat till den kultur de befinner sig i och vilka traditioner som finns 

där. Säljö menar att språket ses som ett “ständigt utvecklingsbart teckensystem” (Säljö, 

2014:302) och det kan innehålla allt från kroppsspråk till bilder, tal samt den skriftliga 

texten. Vygotskij (1995) hävdar att det litterära språkliga skapandet är det mest karaktäristiska 

för skolåldern (Vygotskij, 1995:51). Han menar även att barns litterära förmåga utvecklas bäst 

om de får skriva om sådant som ligger dem nära (Vygotskij, 1995:55). Om läraren förmår 

barnet att skriva om sådant som berör och inspirerar det att vilja uttrycka sina ord med text så 

kommer orden bli mer levande och nyanserade på pappret (Vygotskij 1995:55). Han uttrycker 

att: “ofta skriver barnet dåligt för att det inte har något att skriva om” (Vygotskij, 1995:55). 

Løkensgard-Hoel (2001) påstår att för att en text ska bli meningsfull måste den skapas med ett 

syfte att vilja beröra mottagaren. Både läsaren och skribenten befinner sig i sociala 

sammanhang där texten tolkas av båda parter (Løkensgard-Hoel, 2001:37).    

   

3.4 Tre exempel på textuniversum  
Nedan presenteras tre textuniversum med potential att användas i svenskundervisningen för 

årskurs 4–6. De har alla en bred repertoar av karaktärer och varierade miljöbeskrivningar. Två 

av de textuniversum som valts, Harry Potter och Astrid Lindgrens böcker, är bekanta för 

elever i årskurs 4–6. Det tredje exemplet presenterar seriefiguren Kalle Anka som även han är 

bekant för åldersgruppen, dock mer som filmatiserad figur än som seriekaraktär i en tidning.   

  

3.4.1 Harry Potter - ett textuniversum   

År 1997 släpptes den första boken om Harry Potter; Harry Potter and the Philosophers stone 

(Rowling, 1997). Idag finns ett enormt textuniversum omkring Rowlings textvärld i form av 

ytterligare sex böcker i serien och åtta filmer baserade på de sju böckerna. Dessutom har 

Rowling givit ut fler böcker som knyter an till Harry Potters textvärld 

exempelvis Fantastic beasts and where to find them (Rowling, 2001a; Alkestrand, 2016), 

skriven under pseudonymen Newt Scamander, som även blivit en filmatisering med 

tillhörande filmmanus i bokform (Alkestrand, 2016:29). Det finns även böcker som 

behandlar Quidditch, den magiska sport Harry Potter utövar i böckerna, 

Quidditch through the Ages (Rowling, 2001b) och sagoboken: Tales of Beetle the 

Bard (Rowling, 2007). Den finns med och beskrivs i Harry Potter and the Deathly 
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Hallows (Rowling, 2007) på samma sätt som Fantastic beasts and where to find them 

förekommer i den första Harry Potterboken (Rowling, 1997:53).    

Textvärlden har vidare utökats till ett textuniversum genom teaterpjäsen Harry Potter and 

the cursed child (Rowling, Thorn & Tiffany 2016) med tillhörande publicerat manus. 

Fanfiction och fan-art handlar inte längre bara om huvudkaraktären utan även om hans 

föräldrars liv eller om livet efter den sjunde bokens slut. De senaste utökningarna i 

textuniversumet har skett genom filmatiseringarna av Fantastic beasts and where to find them 

(Rowling, 2016) och Fantastic beasts – the crimes of Grindewald (Rowling, 2018).  

Det finns spel i alla dess former; från brädspel till utvecklade spelapplikationer (JamCity, 

2018), legofigurer, samlarfigurer, godis och ljudböcker. Filmmusiken från alla filmatiseringar 

kan laddas ner via valfri musiktjänst. Fortsatt berättande från Rowling sker via 

hemsidan pottermore.com. Där kan läsare också själva träda in i Harry Potters värld och bli en 

del av den.    

  

3.4.2 Astrid Lindgrens textvärldar och textuniversum  

Den första boken om Pippi Långstrump gavs ut 1945 och bara tre månader senare vidgades 

textvärlden runt Pippi genom en teaterpjäs i Medborgarhuset på Södermalm (Andersen, 

2014:208). Idag finns Pippis textvärld representerad av ett antal böcker översatta till en 

mängd språk, spelfilmer, sånger, sångböcker, ljudböcker, tecknade filmer och serier, leksaker, 

porslin, kläder, teaterpjäser, musikaler, datorspel, brädspel, kortspel etcetera.     

  

Även i nutid görs nyproduktioner av Astrid Lindgrens verk. Ronja Rövardotter (Lindgren, 

1981) gavs ut år 1981 som bok och filmatiserades år 1984. Trettio år senare gjordes en 

nyproduktion om Ronja i anime av Goro Miyazaki i Japan och den sändes på barnkanalen i 

Sverige ett år senare, då dubbad till svenska (Dofs, 2014, 31 januari). Lindgrens övriga 

karaktärer har även de sina egna textvärldar och tillsammans samverkar dessa textvärldar till 

ett stort textuniversum runt Astrid Lindgren. Genom ett besök på exempelvis Astrid 

Lindgrens värld eller Junibacken kan läsaren se karaktärerna interagera med varandra och 

kliva in i berättelsernas världar rent fysiskt.  
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3.4.3 Kalle Anka och hans vänner – ett textuniversum 

1934 tecknades Donald Duck för första gången i en serie, då som en biroll i den tecknade 

kortfilmen “The wise little hen” (Duck, 2019). Kalle Anka som han heter på svenska har 

sedan publicerats i både tidningsform, som film och tv-serie och fått en bred textvärld kring 

sig. Han har dessutom fått sällskap av en rad vänner i Ankeborg som vidgat hans textvärld till 

ett textuniversum. Joakim von Anka, Oppfinnar-Jocke och knattarna, för att nämna några, ses 

både som biroller i Kalle Ankas serier men får också spela huvudroller i egna serier och 

filmer. Han ses också ofta tillsammans med exempelvis Musse Pigg och Långben som är 

andra karaktärer skapade av Disney. Han har till och med smugits in i långfilmer som “Den 

lilla sjöjungfrun” om man tittar noga (Musker, Ashman & Clements, 1989). I Sverige sänds 

varje julafton ett inslag av hopklippta Disney-filmer där Kalle Anka medverkar i inte mindre 

än tre av filmerna.   
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4. METOD  
I det här avsnittet beskrivs studiens informationssökning; hur den genomfördes (4.1), vilka 

kriterier som ställdes upp och hur inklusion och exklusion av material hanterades 

(4.1.1). Under avsnitt 4.2 redovisas också en materialanalys.   

 

4.1 Informationssökning 
För att ta reda på hur textuniversum används i svenskundervisningen gjordes sökningar efter 

både vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Via kedjesökningar hittades källor som 

kunde definiera valda begrepp i bakgrunden. Ytterligare publicerade texter, så som 

populärvetenskapliga texter och videoklipp från UR-Skola användes för att beskriva begrepp 

så som multimodalitet, textuniversum och literacy. En C-uppsats samt referenslistor i övrigt 

analyserat material genererade även i kedjesökningar. För studiens syfte söktes både 

nationella och internationella artiklar, böcker och doktorsavhandlingar genom olika 

söktjänster, såsom; ERIC (Education resources information center), Google Scholar och 

Primo. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som valdes ut jämfördes och 

sammanställdes i resultatdelen av litteraturstudien. Litteraturstudiens huvudsakliga fokus låg 

på textuniversums roll i svenskundervisningen varför källor som behandlade detta söktes. Då 

textuniversum än så länge inte är ett vedertaget begrepp inom det didaktiska 

forskningsområdet gjordes även sökningar på multimodala texter och vidgat 

textbegrepp. Dessa begrepp är centrala inom arbetet med textuniversum och beskrivs 

därför i bakgrunden i en kronologisk ordning. Förtydligande figur över informationssökning 

finns i bilaga 3. 

  

4.1.1 Kriterier för inklusion  

Till resultatdelen söktes avhandlingar och vetenskapliga artiklar som behandlar textvärldar, 

textuniversum, multimodala texter och/eller skönlitteratur, med fokus på 

svenskundervisningen.  I första hand söktes artiklar och avhandlingar som handlade om 

årskurs 4–6, därför gjordes avgränsningar i sökningarna i den mån det var möjligt i de olika 

söktjänsterna. Övriga avgränsningar som gjordes var att enbart söka artiklar som fanns i 

fulltext och som var vetenskapligt granskade. Vidare avgränsades vissa sökningar till 

forskning inom svenskundervisningen samt fristående sökningar när vi sökte efter 

publikationer som behandlade läs- och skrivsvårigheter. Då litteraturstudien skulle grundas på 

aktuell forskning gjordes också ett urval efter vilket år artiklar och avhandlingar var 

publicerade.   
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4.1.2 Urval  

Sökningar gjordes bland annat i databasen ERIC på sökorden text world* med olika 

avgränsningar vilket resulterade i fynd av artiklar som Black (2009) och Wolf (2014) som 

behandlade hur fanfiction-berättelser kan bli en skrivutvecklande aktivitet samt hur 

skönlitteratur kan presenteras och arbetas med digitalt. Vidare hittades López Niño 

och Varón Páez (2018) som behandlade olika multimodala skrivförmågor som kan utveckla 

skriv- och språkkompetensen hos elever i årskurs 4–6.  Likaså hittades Lundström och Olin-

Scheller (2010) som behandlade textuniversum och hur narrativa kompetenser skapades 

genom fritidsaktiviteter och hur dessa kunde vävas in i skolmiljön och därmed förstärka 

elevernas läs- och skrivförmågor. Verlaan (2017) hittades via sökningar 

på multimodality och visual literacy. Där stod det om OPTIC-writing som skulle kunna vara 

en del i arbetet med textuniversum.   

Via sökord som multimodality och läs-och skrivsvårigheter hittades en C-uppsats skriven av 

Frida Lindman: Du är inte din dyslexi (2017). Via hennes referenslista gjordes 

en kedjesökning till två doktorsavhandlingar som behandlade läs- och skrivsvårigheter och 

därmed kunde kopplas till litteraturstudiens tredje frågeställning: Hur kan textuniversum 

underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter? Tjernbergs (2013) avhandling nämnde 

olika läs- och skrivaktiviteter som kan gynna läs- och skrivsvaga elever 

medan Fouganthine (2012) bland annat betonade att dyslektiska personer fann fördelar med 

att ha både auditivt- och visuellt stöd till sin läsning.    

Stefan Lundström och Anette Svensson verkar, enligt de vetenskapliga texter som 

behandlats, vara ledande namn inom områdena “textvärldar” och “textuniversum”. Genom 

sökningar i Primo hittades artiklar som exempelvis Narrativ kompetens, en förutsättning i 

multimodala textuniversum som Lundström skrivit tillsammans med Christina Olin Scheller. 

Hon har likt de ovan nämnda även utfört liknande forskningsstudier inom samma områden. 

Olin-Scheller förekom ofta i de analyserade artiklarnas referenslistor och därför gjordes även 

sökningar på namnet ”Olin-Scheller”. Se bifogade tabeller i bilaga 1 och 2 för vidare 

information om författare och texttitlar.     
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4.2 Materialanalys  
Materialanalysen har haft sin grund i de formulerade frågeställningarna; Hur ser elevers 

läsvanor ut i årkurs 4-6?, På vilka sätt använder lärare sig av textuniversum för att utveckla 

elevers läs- och skrivförmåga? samt Hur kan textuniversum underlätta för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? Det innebar att materialanalysen förutom att uppfylla kriterier som att vara 

vetenskapligt granskade även skulle ha resultatredovisningar som behandlade någon eller 

flera av frågeställningarna. Därför sammanställdes en tabell över analyserad litteratur som går 

att se i bilaga 1. Materialet analyserades även utifrån den valda utvecklingsteorin; det 

sociokulturella perspektivet.    

Artiklarna och avhandlingarna lästes i sin helhet och kategoriserades in i tabellen enligt vilken 

del av resultatet, kopplat till frågeställningarna, de kunde ingå i. Litteraturen granskades även 

med hänsyn till vad författarna var eniga respektive hade skilda åsikter om gällande arbete 

med textuniversum och multimodala texter. Det gjordes även en granskning av författarna 

bakom de valda texterna för att undersöka vilka forskningsområden och yrkestitlar de hade. 

Författarnas dokumenterade erfarenhet inom området som studien behandlade stärkte 

resultatavsnittet ytterligare. Se bifogad författartabell i bilaga 2.   
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5. RESULTAT  
I det här avsnittet presenteras resultatet av litteraturanalysen. Första avsnittet, 5.1, handlar om 

läsvanor hos elever i årskurs 4–6 och besvarar frågeställning 1. Avsnitt 5.2 framställer varför 

textuniversums multimodala texter bör vara en del i svenskundervisningen, något som 

besvarar frågeställning 2. Avsnitt 5.3 presenterar konkreta exempel på hur textuniversum kan 

användas i svenskundervisningen vilket i likhet med 5.2 besvarar frågeställning 2. Slutligen 

handlar avsnitt 5.4 om textuniversums möjlighet till att vara ett hjälpmedel för elever med läs- 

och skrivsvårigheter, något som besvarar frågeställning 3.   

 

5.1 Läs- och medievanor hos elever i årskurs 4–6  
I de senaste PISA-resultaten (2016) kunde det utläsas att svenska elever nått en bättre kunskap 

i läsförståelse och matematik jämfört med föregående undersökning år 2012. 

Kunskapsnivåerna var däremot fortfarande betydligt lägre än vid mätningarna år 2000 och 

2003 (Skolverket, 2016:48). Flickorna visade högre kunskap än pojkarna och spridningen 

inom gruppen pojkar var stor (Skolverket, 2016:28). Skillnaden i kunskapen mellan könen 

hade minskat, men enligt Skolverkets rapport var det: "inte så mycket pojkarna som blivit 

bättre utan snarare en tendens till att flickorna blivit sämre" (Skolverket, 2016:28).    

Elever i årskurs 4–6 ingår i det som ofta kallas för bokslukaråldern. Det betyder att de 

vanligen läser mycket skönlitteratur och “slukar” bok efter bok. Magnusson (2014), doktorand 

inom didaktik, utförde en intervju med en lärare som pekade på att läsandet för njutningens 

skull under elevers fritid idag inte förkommer lika ofta som förr. Att det är olika 

förekommande beror exempelvis på socioekonomisk bakgrund (Magnusson, 2014:95). 

Läraren menar att skolan därför måste tillgodose det som hemmet inte ger eleverna. Elever 

behöver få möjlighet att tillgodose sig skönlitteratur i skolan på olika sätt för att motverka 

tydliga klassmarkörer och verka för jämlikhet (Magnusson, 2014:96).   

En annan tydlig trend i PISA-undersökningen från 2015 var att elever i Sverige med utländsk 

bakgrund hade betydligt sämre resultat än vad elever med invandrarbakgrund i andra 

länder hade (Skolverket, 2016:30). “Då hänsyn tas till elevens socioekonomiska bakgrund 

minskar skillnaderna i resultat mellan elever med inhemsk respektive utländsk bakgrund, men 

de försvinner inte” (Skolverket, 2016:32). Med denna statistik blir den tidigare 

nämnda lärarens åsikt (Magnusson, 2014:95), om att skolan måste komplettera den brist på 

läsning som sker i hemmet, allt viktigare. Black (2009), professor vid 
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utbildningsdepartementet i Kalifornien, menar likstämmigt att lärare bör uppmärksamma att 

den konsumtion av populärkultur och media som sker i elevers vardag kan vara av yttersta 

vikt, inte minst för elever med invandrarbakgrund. Dessa medier kan vara andraspråkselevers 

första möte med det nya språket (Black, 2009:75).   

Olin-Scheller och Sundquist (2015), doktor i litteraturvetenskap respektive docent, menar att 

det är skillnad även mellan hur flickor och pojkar använder multimodala texter online 

(2015:3.4). De hänvisar till Statens Medieråds undersökning från 2013 om barn och 

ungdomars mediavanor (Statens medieråd, 2013). Den visar att barn i åldrarna 9–12 år i större 

utsträckning spelar digitala spel än att de exempelvis konsumerar eller producerar fanfiction 

eller fan-art. Ju äldre barnen blir desto mer ökar klyftan. Pojkar lägger mer tid på online-spel 

medan flickorna skriver berättelser, exempelvis i olika fanfictionforum (Olin-Scheller & 

Sundquist, 2015:3.4).   

Undersökningen som Statens medieråd utförde 2017 visar att endast 26% av de tillfrågade 9-

12åringarna i undersökningen läser böcker eller tidningar varje dag, något som minskar till 

11% bland 13 – 16 åringarna. Hela 52% av 9-12åringarna tittar däremot dagligen på film eller 

tv-program. 36% i samma ålderskategori lyssnar dagligen på musik och 36% spelar spel på en 

mobiltelefon (Statens Medieråd, 2017:23). Aktiviteter som att spela spel, se på film och 

lyssna på musik, innefattar att barnen omedvetet bearbetar text synonymt med det vidgade 

textbegreppet (Svensson, 2014:338–339).   

 

   

5.2 Multimodala texters självklara plats i svenskundervisningen  

Tjernberg (2013), doktorand inom läs och skrivutveckling, hävdar att en god 

svenskundervisning där elever ges förutsättningar att lyckas kännetecknas av användandet av 

olika skrivaktiviteter. Detta är något hon tar stöd för i forskning av bland andra Judit Langer, 

professor inom literacyinlärning, och Michael Pressley, pedagogisk psykolog (Tjernberg, 

2013:25–26). Tjernberg menar att en skicklig lärare binder samman läs- och skrivaktiviteter 

av olika slag för att säkerställa att eleverna kan nå de grundläggande färdigheter som krävs 

och för att lärandet ska kännas meningsfullt (Tjernberg, 2013:245). Textuniversums koppling 

till multimodalitet får stöd av Wolf (2014) som forskat inom områdena literacy och visuell 

litteratur. Hon menar att användandet av multimodala texter öppnar upp för 

oändliga möjligheter; “Multimodalities are highlighting explosions of possibilites” (Wolf, 
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2014:414). Hon poängterar dock att lärandet bygger på att den vuxne tar sig tid för 

diskussioner om de digitala medierna (Wolf, 2014:415) och att de lärare som gör detta möter 

behovet hos det vida spektrumet av lärvilliga elever (2014:416).    

Olin-Scheller och Wikström (2010:52), doktor i litteraturvetenskap respektive doktorand i 

medievetenskap, hänvisar till de intervjuer som de gjort där de tillfrågade uttrycker att 

skrivandet i skolan är svårt, inte minst för att eleverna ofta måste skapa all skrift själva. 

Genom att använda sig av litteratur och textuniversum menar de att eleverna får en större 

förutsättning att identifiera genrer, språk och teman (Olin-Scheller & Wikström, 2010.52). De 

lyfter också fram elevers åsikter kring att det måste vara accepterat att få använda vilket 

textuniversum som helst. Läraren ska vara stödjande men inte styrande i val av textuniversum. 

Formella lärmiljöer måste ta hänsyn till prosumenten och drivkraften bakom deltagarkulturen 

(Olin-Scheller & Wikström, 2010:53).   

López Niño och Varón Páez (2018), professor respektive docent, genomförde en fältstudie i 

Colombia med omkring 60 elever i årskurs fem. De konstaterar att barn gillar att spela spel av 

olika slag, exempelvis spel som behandlar litterära verk, där de får utlopp för sin fantasi. 

Detta sätt att ta in andra medier i skrivandet menar de kan motivera eleverna och att det på ett 

lustfyllt sätt kan få dem intresserade av att skriva i skolans olika ämnen 

(López Niño & Varón Páez, 2018:111). Författarna betonar att det är viktigt för lärare att 

undervisa på ett lekfullt sätt om litteratur. Detta kan göras med multimodala uttrycksformer 

och med övningar som eleverna tycker är roliga och givande att utföra. De hävdar att om 

eleverna har roligt när de lär sig, lär de sig bättre (2018:112). De avslutar med att peka på 

studiens svagheter där tid och antal elever ses som de svagaste punkterna. Författarna betonar 

att om de fått mer tid att testa sina övningar i de två klasserna eller haft en större grupp att öva 

med kanske resultaten varit annorlunda men med dessa 60 elever såg de främst fördelar med 

att arbeta multimodalt. En viktig slutsats de drar av sin studie är att skrivförmågan kan 

utvecklas på olika kreativa sätt.    

Black (2009) argumenterar likt López Niño och Varón Páez för vinningen i att arbeta med 

aktiviteter som faller under begreppet textuniversum. Hon lägger mycket fokus vid att skriva 

fanfiction. Hon uttrycker att arbetet med att producera berättelser med grund i fanfiction dock 

inte ses som några givande aktiviteter i klassrum av traditionella utbildare (Black, 2009:76). 

Personligen hävdar hon bestämt att det enbart finns positiva konsekvenser med att elever 

producerar fanfictionberättelser online. Förutom att röra sig i onlineforum där 
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respons på varandras berättelser ges och tas emot tränar eleverna sin argumentationsförmåga 

och möjligheter att ta del av andras perspektiv. I det centrala innehållet för kursplanen i 

svenska så ska elever bland annat kunna “argumentera i olika samtalssituationer” (Skolverket, 

2018:260) samt tillägna sig kunskaper om “skillnader i språkanvändning beroende på vem 

man skriver till och med vilket syfte” (Skolverket, 2018:260). Olin-Scheller och Wikström 

(2010:52) beskriver fanfictionskrivandet som en form av imitation. Kunskap inhämtas i tre 

steg. Fanfictionskrivarna blir först högst medvetna om att kunskap utvecklas i en process, 

sedan att det inte bara inhämtas enskilt utan i ett aktivt deltagande med andra. Slutligen, 

genom respons till och imitation av andra fanfictionskrivare, utvecklar de både en 

intertextualitet och ett metaspråk (Olin-Scheller & Wikström 2010:52). Olin-

Scheller tillsammans med Wikström och Lundström är enstämmiga med Blacks argument att 

just fanfictionskrivande utvecklar identitetsskapandet hos unga och tillägger även att 

elevernas literacy stärks. Allt detta, anser de, bidrar till att fanfictionskrivarna blir aktiva 

medskapare både i informella och formella lärmiljöer (Olin-Scheller & Wikström, 2010:52; 

Olin-Scheller & Lundström 2010:108).   

Magnusson (2014) menar att det finns vinster i att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen. Det kan ses som en möjlighet till att problematisera den tidigare bilden av 

skönlitteraturens “självklara godhet” (Magnusson, 2014:219). Vidare ser hon möjligheten att 

fördjupa elevers förståelse för litteraturen genom att de kan lära sig se drag i texterna som 

kommer ur den kultur eller tid författaren levt i (Magnusson, 2014:220). Möjligheterna för 

användandet av en skönlitterär text ökar om berättelsen kan presenteras genom andra medier 

än tryckt text (Magnusson, 2014:228). Magnusson menar att den interaktion som finns genom 

elektronisk litteratur utmanar elevens fantasi och låter dem bli medskapare av berättelsen 

(Magnusson, 2014:228). Den tryckta texten har spelat huvudrollen i århundraden men idag 

samverkar den med berättelser i andra medier i ett ömsesidigt påverkande (Magnusson, 

2014:229).    

Mossberg Schüllerqvist (2008), doktor i didaktik, skriver i sin avhandling om ett begrepp som 

heter textkompetens. Textkompetens handlar om att elever behöver nå en metakognitiv 

förmåga om sitt läsande och skrivande och få syn på hur texter av olika genrer skiljer sig åt. 

Där ingår även läskompetensen. Lundström och Olin-Scheller (2010) framhäver att eleven ska 

gå från läskompetens till det de kallar narrativ kompetens som inkluderar alla typer av texter i 

det vidgade textbegreppet (Lundström & Olin-Scheller 2010:112). Den narrativa 

kompetensen innefattar bland annat att läsarna utvecklar en kollektiv intelligens om fiktionens 
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textvärld och att läsaren kan röra sig mellan fiktion och verklighet (Lundström & Olin-

Scheller, 2010:113).    

Lundström och Olin-Scheller (2010) argumenterar för vikten av att använda sig av fiktion i 

svenskundervisningen då detta är en sådan central del i elevers liv utanför skolan, en värld 

som skolan ska spegla. De menar att den narrativa kompetensen är viktig men att eleven inte 

når den i samma utsträckning genom traditionell läsning av böcker. Deras förhoppning är 

därmed att denna potential ska tas bättre tillvara i skolan (Lundström & Olin-Scheller, 

2010:115). Black (2009) tillägger att ungdomar som under sin fritid fått uttrycka sina känslor 

och ta del av andras åsikter och syn på omvärlden genom olika onlineforum omedvetet 

tillägnat sig goda dialogiska förmågor som de kan utnyttja i klassrumssituationer där 

reflekterande samtal förs (Black, 2009:79). Genom dessa fritidssysselsättningar har eleverna 

tillägnat sig förmågor som både skola och läroplan menar att elever i grundskola ska tillägna 

sig (Skolverket, 2018). Magnusson (2008) tillägger att eleverna på sin fritid möter textvärldar 

genom en skärm i betydligt större utsträckning än i bokform, en interaktionsmöjlighet som 

ska tas till vara (Magnusson, 2008:226). Därmed är Black (2009), Lundström och Olin-

Scheller (2010) samt Magnusson (2008) överens om att barns fritid och skoltid mer aktivt bör 

interagera.    

  

5.3 Arbetssätt kring textuniversum i svenskundervisningen   
Black (2009) anser att lektioner uppbyggda med bas i populärkultur kan leda till diskussioner 

om hur massmedia presenterar och konstruerar varierande kulturer, könstillhörighet och 

sociala konstruktioner (Black, 2009:78–79). Elever kan då, i likhet med Magnussons tidigare 

nämnda koppling till hur författarens samtid och åsikter påverkar texten (Magnusson, 

2014:220), få syn på hur olika människor och kulturer presenteras i en text och vad det beror 

på. I Tjernberg (2013) beskrivs ett arbete med Astrid Lindgrens bok Mio min Mio (Lindgren, 

1954). Boken lästes och eleverna fick välja en karaktär i boken att “identifiera sig med” 

(Tjernberg, 2013:169), ett arbete som skulle fungera lika bra att applicera på exempelvis 

böckerna om Harry Potter eller serierna om Kalle Anka. Ett sätt att träna denna 

“identifikation” skulle kunna vara genom att skriva fanfiction sett ur den valda karaktärens 

perspektiv. Black (2009:77–78) hänvisar i sin artikel till personer hon intervjuat som alla låtit 

sin vardag, religionstillhörighet eller sociala/familjära konventioner speglas i deras skrivande. 

Hon anser att fanfictionskrivande utvecklar både personers empatiska och sociala förmågor, 

samtidigt som personerna utvecklar sin egen identitet genom skrivande (Black, 2009:78–79). 
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Enligt kursplanen i svenska ska elever ges rika möjligheter till att få utveckla sin egen 

identitet och tillägna sig en egen förståelse om sin omvärld (Skolverket, 2018:252). Att 

producera fanfiction skulle alltså kunna vara en ingång till att detta tillägnas. Tjernberg (2013) 

beskriver också arbetet där läraren kan läsa en del ur en bok för att sedan låta eleverna 

diskutera eller skriva om vad som sker härnäst eller vad som går att läsa mellan raderna 

(Tjernberg, 2013:169). Detta skulle vara fördelaktigt både för elevens läsförståelse, 

identitetsutveckling och för elevens omvärldsuppfattning.   

Ett annat sätt att arbeta med textuniversum är genom OPTIC-writing (Pauk & Owens, 

2014:208-209). Verlaan (2017) menar att även om OPTIC-witing skapades som ett studiestöd 

för högskolestudenter i syfte att hjälpa dem att tolka information, i exempelvis tabeller och 

diagram, så kan metoden appliceras lika väl i de yngre åldrarna (Verlaan, 2017:454). Han 

använde metoden i sitt klassrum för att hans elever via bilder skulle bli bättre beskrivare. 

Verlaan ville att OPTIC-writing skulle hjälpa hans elever att både se det implicita såväl som 

den explicita bilden förmedlar. Slutligen säger han att lärare i arbetet med OPTIC-writing kan 

välja från ett stort utbud av visuella texter vilket inkluderar konst, illustrationer och 

fotografier (Verlaan, 2017:454) För att arbeta med detta i skolan kan läraren exempelvis 

introducera pratbubblor i en serie, som Kalle Anka, och sedan jämföra dessa med en dialog 

som klickas fram i exempelvis spelet Harry Potter: Hogwarts Mystery (JamCity, 2018). De 

kan diskutera vad de får veta genom att läsa pratbubblorna och dra slutsatser utifrån 

informationen om vad som kan komma härnäst. Olika textuniversum kan bearbetas parallellt 

och motivera och engagera alla elever i klassen: serieälskaren möter fantasynörden i samma 

sammanhang.   

Det är inte självklart att arbetet med textuniversum får elever att läsa mer men genom arbetet 

får eleverna nya och olika ingångar till texter och får större förutsättningar för en “ökad 

fiktionsförståelse” (Lundström & Svensson, 2016:8). De texter som används i arbetet med 

textuniversum representeras av olika medier – de är transmediala (Lundström & Svensson, 

2016:10). Genom att använda sig av dessa transmediala texter i textuniversum kan läraren 

utmana elever på olika nivåer genom olika långa och komplexa texter trots att alla utgår från 

samma berättelse vilket uppmuntrar både individuellt och kollektivt lärande (Lundström & 

Svensson, 2016:4). Läraren erkänner också de texter som eleven använder sig av på sin fritid 

som betydelsefulla och viktiga (Lundström & Svensson, 2016:4). Text, ljud, bild och rörelser 

samverkar och ger textuniversum rika förutsättningar för elevers literacy och 
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narrativa kunskaper (Lundström & Svensson, 2016:10).    

 

5.4 Textuniversum: en tillgång för elever med läs-och skrivsvårigheter  

Eleverna som en lärare möter har olika förförståelse, förutsättningar och behov av 

anpassningar. Det behöver därför finnas en variation av olika undervisningsmetoder 

(Tjernberg, 2013:150). Tjernbergs studie visar att för elever med läs- och skrivsvårigheter har 

inte enbart arbetsmetoden betydelse utan även den fysiska miljön runt eleven. Miljön behöver 

anpassas på det sätt som gör att eleven får den arbetsro som hen vill ha, exempelvis att sitta 

enskilt, lyssna på musik eller arbeta med digitala verktyg som datorer med inläsningstjänst 

och dylikt (Tjernberg, 2013:151). Fouganthine (2012) är enig i Tjernbergs slutsats då hennes 

studie påvisar att elever med läs- och skrivsvårigheter bör få tillgång till varierade 

anpassningar som borde ses som självklara vid läsning, till exempel att lyssna på en bok 

(Fouganthine, 2012:254).   

Vidare diskuterar Fouganthine hur personer med läs- och skrivsvårigheter använder sig av 

olika kompensationer. En av dessa är inre kompensation vilket kan beskrivas som ett sätt att 

kringgå problemet som uppstår. Det kan exempelvis handla om att eleven lär sig memorera 

stora stycken, memorerar dialogen som förs av lärare och kamrater i klassrummet eller tar 

stöd av bilder (Fouganthine, 2012:101). Att läs- och skrivsvaga elever gärna använder bilder 

som kompensation styrker att just multimodala texter, till exempel presenterade i olika 

textuniversum, kan stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Människor kompenserar ofta 

sina svagheter med sina styrkor (Fouganthine, 2012:122). För elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan arbete med textuniversum skapa fördelar då det innefattar olika 

textskapande aktiviteter och multimodala verktyg.                                   

Snow, Burns och Griffin (1998), refererade i Tjernberg (2013) presenterar tre grundproblem 

som finns vid läs- och skrivsvårigheter; “problem med kopplingen mellan fonem och grafem, 

avsaknad av läsförståelsestrategier och brist på motivation för läsning” (Tjernberg, 2013:41). 

För elever med låg läsmotivation kan arbetet med textuniversum ge dem en möjlighet att 

närma sig boken genom en ingång från andra medier. Magnusson (2008) diskuterar också 

skönlitteraturens möjlighet att presenteras och konsumeras genom olika medier. Hon 

konstaterar att möjligheterna för berättandet blir mycket vidare när det får hjälp av andra 

medier (Magnusson, 2014:228). Litteraturen som studerats visar att genom att variera medier 
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och ingångar till en text samt låta elever arbeta tillsammans och diskutera, kan även elever 

med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nå kunskap och utveckla sina förmågor. 

   

Sammanfattningsvis presenterar litteraturen en rad fördelar beträffande arbete med 

textuniversum i svenskundervisningen. Eleverna uppges kunna nå både högre läsmotivation, 

en djupare förståelse för texter samt förbättrade läs- och skrivförmågor genom 

textuniversumarbete. Samtidigt framgår det tydligt att lärarens roll i arbetet är avgörande för 

resultatet. Läraren bör enligt litteraturen introducera en variation av multimodala texter i 

kombination med och som komplement till den tryckta texten. Genom dessa ingångar från 

andra medier blir kärntexten bredare och eleverna kan nå en högre förståelse för textens 

innebörd, genre, teman och språk. Genom att låta eleverna arbeta tillsammans i varierade 

arbetsformer med olika tematiska textuniversum når de inte enbart en djupare narrativ 

kompetens utan de får också utmaning för sina argumenterande förmågor och lär sig samtala 

om texter på en metanivå.    
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6. DISKUSSION  
I detta avsnitt förs en metoddiskussion under rubrik 6.1. Detta görs utifrån val av metod, 

utvecklingsteoretiskt perspektiv och frågeställningar. Vidare följer en diskussion under rubrik 

6.2 om det resultat som framkom av litteraturstudien och hur resultatet relaterar till syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis sammanställs tankar om litteraturstudien och hur vidare 

forskning bör bedrivas.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Merparten av det material som gått att finna utifrån sökningar på textuniversum riktar sig till 

gymnasieskolan eller grundskolans senare år. Relativt lite forskning riktar sig till 

grundskolans mellanår och yngre år. Vissa källor fick uteslutas då deras resultat inte gällde 

målgruppen. För att ha kunnat inkludera de uteslutna texterna hade de med stor sannolikhet 

behövt tolkas till studiens fördel, exempelvis genom att anta att de resultat som framkommit i 

studier av gymnasieelever skulle gå att direktapplicera på årskurs 4–6. Det hade inneburit att 

objektiviteten hade brustit för att tillmötesgå studiens frågeställningar. För att förhindra detta 

fick dessa texter uteslutas eftersom deras resultat annars hade förvrängts. De vetenskapliga 

texter som använts i studien är skrivna av professorer och lektorer som är erkända inom 

områdena som litteraturstudien berör. De har kunnat tolkas till litteraturstudiens resultat utan 

att förvanska innehållet.    

Då en av frågeställningarna behandlade läs- och skrivsvårigheter gjordes enskilda sökningar 

på texter som behandlade detta. Två doktorsavhandlingar blev resultatet av dessa sökningar. 

Båda visade bland annat på att arbete med varierade texter, bland dessa multimodala, skulle 

vara ett viktigt inslag för att möta olika elever med olika behov, framförallt de elever som har 

uttalade svårigheter att skriva och läsa text. Tjernberg (2013) och Fouganthine (2012) som 

skrivit de avhandlingar som givit svar på frågeställningen har sin inriktning mot 

specialpedagogik. Detta ger litteraturen en god relevans och trovärdighet åt litteraturstudien. 

Övriga författare har varit inriktade på språkundervisning och även de haft god 

trovärdighet.     

Tidigt i informationssökningen visade det sig att termen textuniversum inte alls var så 

etablerad som antagits när studiens frågeställningar formulerades. Sökningen vidgades därför 

via sökorden multimodala texter och vidgat textbegrepp som bedömdes som synonyma med 

textuniversum. Det innebar att frågeställningarna kunde bli besvarade på ett godtagbart sätt. 
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Tolkningar av litteraturens resultat som behandlat exempelvis multimodala texter eller arbete 

utifrån det vidgade textbegreppet har därför kunnat användas och passat studiens inriktning på 

textuniversum.   

En svårighet har varit att hitta forskning som talar emot att textuniversum kan gynna elevers 

motivation för läsning samt deras språkutveckling. Det är en kontrast som kunde varit 

intressant att inkludera som motpol till vald litteratur. Svensson och Lundström (2016) hävdar 

dock att arbete med textuniversum inte uteslutande leder till goda resultat men att 

användandet av det är främst positivt. I litteraturstudien har det i övrigt påträffats forskning 

som anser att arbete med multimodala texter eller det vidgade textbegreppet gynnar 

undervisningen och elevernas utveckling. Detta styrker litteraturstudiens syfte att påvisa 

vinsterna i arbetet med textuniversum.     

Litteraturstudien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. 

Teorin har varit grunden i sammanställning och analys av den litteratur som inkluderats i 

studien. Författarna till de artiklar och avhandlingar litteraturstudien behandlat är uteslutande 

överens om att elever lär i gemenskap med varandra.    

Det hade underlättat att ha frågeställningar som konkret behandlade multimodala texter. När 

begreppet textuniversum inkluderades innebar det att våra källor fick utstå både subjektiv 

tolkning och att vissa användbara källor fick uteslutas eftersom deras resultat var missvisande 

till de uppställda frågeställningarna. Eftersom frågeställningarna knyter an till textuniversum 

blir dock resultatet nyanserat och specifikt samtidigt som det belyser behovet av vidare 

forskning inom området. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Den litteratur och forskning som bearbetats har kunnat ge svar på de frågeställningar som 

formulerades i syftesdelen. Syftet för litteraturstudien var att undersöka hur läsvanorna hos 

elever i årkurs 4–6 ser ut samt hur lärare kan använda sig av textuniversum för att utforma en 

god svenskundervisning. Studien skulle också undersöka om forskning visar att det kan gynna 

utvecklingen av läs- och skrivförmågorna hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Det 

litteraturen visar är att elever i årskurs 4–6 är mycket bevandrade i användandet av olika 

medier och att detta bör speglas även i skolan. Användandet av multimodala texter kan utgöra 

ett gott stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och kan även leda till att elever når en 

högre motivation för läsning. Lundström och Svensson (2016) menar att det inte innebär att 
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elever per automatik kommer att läsa fler böcker men att de når en annan förståelse för fiktion 

och en narrativ kompetens. Eleverna kan också komma till insikt att de i själva verket läser 

texter i flertalet av sina fritidssysselsättningar, exempelvis när de spelar datorspel eller ser på 

film.    

Enligt resultatet från Statens medieråd om barn och ungas medieanvändning går trenden från 

att läsa böcker till att spendera mer tid framför skärmar. Författarna till den analyserade 

litteraturen i denna studie är eniga om att skolan måste spegla denna utveckling. Läsning som 

tidigare varit starkt förknippad med den tryckta boken har genom det vidgade textbegreppet 

kommit att innefatta såväl musik som tv-spel och andra former av multimodala textmedier. 

Genom att låta eleverna möta texter genom olika medier blir berättelserna mer levande och 

genom arbetet med textuniversum kan eleverna själva få kliva in och bli medskapare av 

texterna. De kan exempelvis skriva fanfiction eller spela spel som bygger på ursprungstexten 

hos ett verk. Genom detta arbete når eleverna en djupare förståelse för kärnan i texten samt en 

metakognitiv förmåga i hur texter skapas och konsumeras. I diskussioner med varandra får 

eleverna utmana sina tankar och lära sig argumentera. Även detta leder till en djupare 

förståelse för de texter som konsumeras och produceras och läsningen blir något mer än en 

tyst enskild aktivitet där varje elev har en egenvald bok. Genom aktivt arbete med texterna, 

exempelvis i form av textsamtal, OPTIC-writing eller att växla mellan olika medier som får 

presentera olika delar av samma verk, når eleverna en djupare narrativ kompetens.  

Lundström och Svensson (2016) framhäver att arbetet med textuniversum inte garanterar 

bättre läsare och skribenter i klassrummet men att den mångfald textuniversum presenterar av 

texter, uttryckta både analogt och digitalt, kan motivera även de mest läs- och 

skrivtveksamma elever. Hur läraren väljer att presentera textuniversumet och hur väl läraren 

känner till elevernas enskilda behov har dock stor betydelse. Black (2009) anser mer 

förbehållslöst att exempelvis fanfictionskrivande ger elever förutsättningar att bli bättre 

skribenter då det utvecklar deras läs- och skrivförmågor samt förmågan att argumentera.    

För elever med läs- och skrivsvårigheter förespråkar både Tjernberg (2013) 

och Fouganthine (2012) arbetet med textuniversum genom användandet av multimodala 

texter och verktyg. Tjernberg menar dock att inte bara arbetssätten har betydelse utan att den 

miljö eleven befinner sig i spelar en lika stor roll. Wolf (2014) fyller i att hur läraren agerar 

och presenterar texter i sitt klassrum även har lika stor betydelse. Det här innebär att även om 

textuniversum erbjuder en mångfald av texter och lektionsmateriel spelar läraren och 

lärmiljön en stor roll i hur dessa texter presenteras och bearbetas. Lärarens profession är 
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oerhört avgörande när valet av texter och arbetssätt ska göras, för att eleverna ska nå den 

narrativa kompetens textuniversum kan bidra till. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan 

gynnas av att arbeta och samtala med andra elever. I samspel med varandra kan de både ta 

hjälp och inspiration från de diskussioner och samtal som uppstår i arbetet med 

textuniversum. Detta innebär att det är lättare för elever att få det lässtöd de behöver. Genom 

någon av de alternativa ingångar som textuniversum till en text erbjuder blir inte bokens 

tryckta bokstäver ett hinder för elever med läs- och skrivsvårigheter att nå de läs- och 

skrivkompetenser som ska utvecklas i undervisningen i årskurs 4–6.  De är också eniga om att 

det vidgade textbegreppet torde vara gynnsamt för elever med läs- och skrivsvårigheter då 

exempelvis att lyssna på en bok kan bli likställt med att läsa en bok.   

En slutsats denna litteraturstudie visat är att multimodala texters mångfald, framförallt 

textuniversum, har stora möjligheter att möta och nå alla elever i klassrummet eftersom 

arbetssättet är mångfacetterat och ger möjligheten att inkludera elevernas fritidsintressen i den 

formella lärmiljön på ett okonstlat sätt. Textuniversum är precis som namnet antyder fyllt med 

en variation av kärntexter. Därmed kan eleverna vara delaktiga i val av text och medier, till 

skillnad från om läraren väljer en bok till högläsning och eleverna blir passiva lyssnare. 

Istället infinner sig en annan nyfikenhet till texten. Textuniversum kan alltså ses som ett 

lustfyllt och värdefullt arbetssätt i att hantera litteratur och det vidgade textbegreppet. 

Eleverna kan på djupet få sätta sig in i ett verk och uppleva det genom olika medier som 

tillsammans kan samverka till en mer nyanserad och ingående helhet.   

  

Statistiken från Statens Medieråd visar att elever läser allt färre böcker medan skärmar av 

olika slag tar över tiden. Behövs den tryckta boken och vad ger den i så fall till eleverna som 

inte en skärm kan ge? Hur kan elever i så fall bli motiverade att läsa böcker? Det är tydligt hur 

många fördelar som finns med textuniversum. Detta kan bidra till att lärare kan arbeta med 

multimodala texter på ett varierat sätt så att alla elever kan få nytta och glädje i allt vad 

textuniversum kan ge. Kanske kan textuniversum vara en ingång till att elever konsumerar 

och producerar mer text och blir bättre läsare och skribenter? Det som dock kan observeras 

med denna litteraturstudie är att textuniversum inte är vanligt förekommande i grundskolans 

årkurs 4–6 men däremot är väl etablerat i gymnasiet. Denna litteraturstudie har visat att 

textuniversum kan anpassas på alla nivåer i grundskolan likväl som i gymnasiet. Framtida 

forskning borde därför fokusera på att utföra etnografiska och empiriska fältstudier med temat 

textuniversum även i grundskolans tidigare år. Där skulle textuniversum kunna introduceras 
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tematiskt för att på så sätt nå elever från förskoleklass till årskurs sex. Detta för att få ett 

bredare forskningsunderlag om textuniversums didaktiska möjligheter, framförallt till att 

utveckla läs- och skrivförmågor i svenskämnet. Svensson (UR-skola, 2016), som tidigare 

nämnts i denna studie, menar att många lärare redan använder sig av textuniversum utan att 

veta om det. Riktad forskning på textuniversum skulle då kunna styrka hennes uttalande.    
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7. BILAGOR  
Bilaga 1 Översikt över analyserad litteratur.  
Färgkodning för att tydliggöra vilka texter som ingår i vilken resultatavsnitt, samt en gråskala där de ljusgråa är vetenskapligt granskade (V) medan det 

mörkgråa markerar en doktorsavhandling (D).  
  Författare  Sökmotor och sökord   V  D        Titel och årtal     Övergripande kontext som 

förmedlas  
Result

at 5.1  
Result

at 5.2  
Resultat5

.3  
Result

at, 5.4  
1   Black, Rebecca W.  ERIC  

fiction*  

language learning  

    (2009)  
Online Fan Fiction and Critical Media  
  

Narrativ kompetens, 

fanfiction, multimodalitet  

  
hur barns 

fritidssysselsättningar och 

skolarbete borde ha en mer 

tillmötesgående attityd genom 

multimodala uttryck  

        

2  Fouganthine, Anna   PRIMO  

Multimodal*, dyslexia, 

OR "läs-och 

skrivsvårigheter" 

AND difficulties  

  
Kedjesökning från  

Du är ju inte din 

dyslexi Frida 

Lindman (2017)  
  

    (2012)  
Dyslexi genom livet: Ett utvecklingsperspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter  

Läs och skrivsvårigheter, 

fokus på livet med dyslexi  
        

3   Magnussson, Petra  Primo 

Multimodalitet 

 

(avgränsning: 

doktorsavhandlingar)   

    (2014)  
Meningsskapandets möjligheter - Multimodal teoribildning 

och multiliteracies i skolan.  

Multimodalitet,   

barns fritidssysselsättningar 

och skolarbete borde ha en 

mer tillmötesgående attityd 

genom multimodala uttryck  

        

4   Mossberg Schüllerqvist, 

Ingrid   
Kedjesökning via 

referenslista i Peter 

Degermans 

”Litteraturen – det är 

vad man undervisar om 

– det svenska 

litteraturdidaktiska 

fältet i förvandling”   

2012 

    (2008)  

Läsa texten eller ”verkligheten” – tolkningsgemenskaper på en 

litteraturdidaktisk bro. 

textkompetens          



 

5   López Niño, Fernando &  

Varón Páez, Martha 

Elizabeth  

ERIC  

fiction* language learni

ng, Writing skill*  

  
Secondary School  

    (2018)  
Building Writing Skills in English 

in Fifth Graders: Analysis of Stretegies Based on Literature and

 Creativity  

Multimodalitet, olika 

uttrycksformer för att 

producera text  

  
Fältstudie med 60st 

femteklassare  

        

6   Lundström, Stefan &   

Olin-Scheller, Christina   
Google Scholar  

“textvärld kontra 

Textuniversum”  
  

    (2010)  
Narrativ kompetens, en förutsättning i multimodala 

textuniversum.  

Narrativ kompetens, 

fanfiction, multimodalitet  

  
barns fritidssysselsättningar 

och skolarbete borde ha en 

mer tillmötesgående attityd 

genom multimodala uttryck  

        

7  Lundström, Stefan & 

Svensson, Anette  
Sökning i 

Google “Textvärld 

kontra Textuniversum”  

    (2016)  

Fritidens fiktionsanvändning i ett skolperspektiv (del 8). 

i Lärportalen: Perspektiv på litteraturundervisning.   

Hur textuniversum kan 

användas i klassrummet, dess 

för och eventuella nackdelar  

  
barns fritidssysselsättningar 

och skolarbete borde ha en 

mer tillmötesgående attityd 

genom multimodala uttryck  

        

8  Olin-Scheller, Christina & 

Sundquist, Pia   
PRIMO  

Personsökning på 

“Olin-Scheller”    

    (2015)  
A connected country: Sweden – Fertile ground for digital 

fandoms.  

Statistik över läsvanor och hur 

multimodala digitala verktyg 

hanteras av barn och unga  

  
barns fritidssysselsättningar 

och skolarbete borde ha en 

mer tillmötesgående attityd 

genom multimodala uttryck  

        

9  Olin-Scheller Christina  

& Wikström, Patrik  
PRIMO  

Personsökning på 

“Olin-Scheller”  

    
(2010) 

Literary prosumers: young people’s reading and writing in a 

new media landscape  
 

barns fritidssysselsättningar 

och skolarbete borde ha en 

mer tillmötesgående attityd 

genom multimodala uttryck  

        

10

  
Statens Medieråd  Sökning i Google 

”Statens medieråd 

undersökning 2017”  

    (2017)  

Ungar och Medier   

 

  

Statistik över läsvanor och hur 

multimodala digitala verktyg 

hanteras av barn och unga  

        

11

  
Svensson, Anette  Kedjesökning via 

PRIMO efter en 

    (2014)  
The media habits of young people in Sweden: 

The use of fictional texts in school and recreational contexts   

Statistik över läsvanor och hur 

multimodala digitala verktyg 

hanteras av barn och unga  

        



 

mailkonversation med 

Anette Svensson.  
     

barns fritidssysselsättningar 

och skolarbete borde ha en 

mer tillmötesgående attityd 

genom multimodala uttryck  

  
12

  
Tjernberg, Catharina   PRIMO  

Multimodal*, dyslexia, 

OR "läs-och 

skrivsvårigheter" 

AND difficulties  

  
Kedjesökning från “Du 

är ju inte din dyslexi” 

Frida Lindman (2017)  

    (2013)  
Framgångsfaktorer för läs- och skrivlärande: En 

praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken.  

Läs och skrivsvårigheter med 

fokus på skola  
        

13

  
Verlaan, Wolfram   PRIMO  

Multimodal*  

comprehension  

visual literacy  

    (2017)  
Through the Mind’s eye: Using multimodal Assignments to Buil

d engagement and comprehension  

Multimodalitet  

bilders samspel med text  
        

14

  
Wolf, Shelby A.   PRIMO  

Visual*  

literacy*  

Child*  

“Shelby Wolf”  

kedjesökning från  

O’Neil E. Kathleen, 

(2011). Reading 

Pictures: Developing 

Visual Literacy 

for Greater Comprehen

sion.  
  

    (2014)  
Children’s literature on the digital move.  

hur barns 

fritidssysselsättningar och 

skolarbete borde ha en mer 

tillmötesgående attityd genom 

multimodala uttryck  

        

 
  



 

Bilaga 2 Författartabell.  
Sammanställning av författare som ingår i resultatdel, yrkestitel samt forskningsinriktning  
  
Namn  Titel  Område  
Rebecca. W. Black  

  
(USA)  

  
Biträdande Professor vid 

utbildningsdepartementet i 

delstaten Kalifornien.  

Literacy och socialiseringsprocesser hos ungdomar 

från mångkulturella områden och där dessa 

ungdomar har ett aktivt deltagande i online-forum 

med popkulturell anknytning/influerande  
      
Anna Fouganthine  

  
Sverige  

Doktorand inom specialpedagogik 

med inriktning läs och 

skrivsvårigheter  

Dyslexi  

Läs och skrivsvårigheter  

      
Stefan Lundström   

  
(Sverige)  

  
Biträdande professor  

Luleå tekniska universitet   
   
Avdelning:   
Pedagogik språk och 

Ämnesdidaktik   
Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande   

Forskningsämne:   
Svenska med didaktisk inriktning   

      
Fernando López Niño   

(Colombia)  
Professor vid Universidad del 

Tolima  
utfört fältstudier i två femteklasser där fokus låg på 

hur multimodala texter kan hjälpa elever tillägna sig 

ett andraspråk, i detta fall engelska.  
      
Petra Magnusson  

  
(Sverige)  

  
  
  
Lärare och forskare/doktorand 

inom det didaktiska området.  

Hennes doktorsavhandling gör avstamp i 

undervisningspraktiken  
och skolans arbete med elevers läsutveckling och 

lärande.  
Arbetet har genomförts inom 

forskarutbildningsämnet svenska med didaktisk 

inriktning och med teori från det multimodala  
Forskningsfältet  

      

Ingrid 

Mossberg Schüllerqvist  

  
(Sverige)  

  
Ingrid 

Mossberg Schüllerqvist är fil.dr i 

didaktik med litteraturdidaktisk 

inriktning vid Karlstads 

universitet   

i sin forskning bland annat intresserat sig för 

bedömning inom svenskämnet. Inom ramen för ett 

kompetensutvecklingsprojekt har hon undersökt 

svenska, norska och danska lärares omsättningar av 

teori i praktik.  

      
Christina Olin-Scheller  

  
(Sverige)  

  
Doktor i litteraturvetenskap och 

professor i pedagogiskt arbete vid 

Institutionen för pedagogiska 

studier på Karlstads universitet.   

bedriver forskning med inriktning mot literacy, 

läsande och läsutveckling i relation till nya medier.  

  
Hon är vetenskaplig ledare för CSL, centrum för 

språk- och litteraturdidaktik, och för forskargruppen 

ROSE, Research On Subject-specific Education, vid 

Karlstads universitet  
      
Statens Medieråd  

  
(Sverige)  

  Unga och Medier 2017  Statens medieråd är en myndighet som följer och 

kartlägger barns och ungas medieanvändande.   
  

      
Pia Sundqvist  

  
(Sverige)  

  
  
Universitetslektor, docent  

Arbetar inom Fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap  



 

  
  

Institutionen för språk, litteratur och interkultur, samt 

undervisat i  
Engelska vid Karlstad Universitet.  

      
Anette Svensson  

  
(Sverige)  

Universitetslektor vid Högskolan 

för lärande och kommunikation, 

Jönköping University.  

Anette Svenssons aktuella forskning finns inom två 

olika, men närliggande områden. I 

forskningsprojektet ”Fiktion och lärande i det nya 

medielandskapet” som finansieras av 

Vetenskapsrådet under åren 2014-2016 och där 

Stefan Lundström vid Luleå tekniska universitet är 

projektledare, studeras ungdomars fritidsanvändning 

av fiktioner i olika medier med lärandeaspekter i 

särskilt fokus. Dessa resultat relateras sedan till 

gymnasieskolans användning av fiktioner.  
      
Catharina Tjernberg  

  
(Sverige)  

Lärare och Doktorand/forskare 

inom läs och skrivutveckling  
Läs och skrivutveckling  

Läs och skrivsvårigheter  

      
Martha E. Varón Páez  

  
(Colombia)  

Docent vid Universidad del 

Tolima  
Författat akademiska texter om elevers 

språkkunskaper samt utfört fältstudier i två 

femteklasser där fokus låg på hur multimodala texter 

kan hjälpa elever tillägna sig ett andraspråk, i detta 

fall engelska.  
      
Wolfram Verlaan  

  
(USA)  

Biträdande professor vid 

universitetet Alabama, USA.   

Behörig högstadielärare inom 

engelska och bild  

Fokus på elevers hantering av multimodala texter för 

att utveckla sin skrivförmåga  

      
Patrik Wikström  

  
(Sverige)  

   

Doktorand i medievetenskap och 

lektor i medieekonomi vid 

Internationella handelshögskolan i 

Jönköping.   

Hans huvudsakliga forskningsområde rör frågan hur 

mediaorganisationer påverkas av och reagerar på 

tekniska förändringar och han har bl.a. studerat nya 

affärsmodeller inom musik- och bokbranscherna.  

      
Shelby. A. Wolf  

  
(USA)  

  
Professor vid Universitetet i 

Colorado, Boudler, USA  

Lärarutbildare med forskning om literacy och visuellt 

lärande med utgångspunkt i litteratur för barn och 

unga.  
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Bilaga 4 Textvärldar och textuniversum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I’ll teach the lot and treat them just the same” 

Helga Hufflepuff 


