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Elever i dagens skola lever i en värld med ökad 

digitalisering där hänsyn till en allt större mängd 

texter av olika slag är relevant. Samtidigt som 

unga blir allt mer vana vid digitala multimodala 

medier har deras erfarenheter av populärkultur 

och nya medier under en lång tid haft en låg 

status i pedagogiska sammanhang. Syftet med 

studien var därför att få en bild av lärarnas 

inställningar till elevernas digitala multimodla 

erfarenheter och hur dessa kan implementeras i 

undervisning.  Studien möjliggjordes med hjälp 

av ekologisk systemteori.  

 

Studien har en kvalitativ inriktning där 

semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med fyra lärare i årskurs 1-3. Materialet 

analyserades genom ljudupptagningar från 

intervjuerna som spelades in och sedan 

transkriberades. Resultatet av de kvalitativa 

intervjuerna visar att lärarna i nuläget upplever 

sig ha en bild av elevernas digitala multimodala 

texterfarenheter men inte har något speciellt 

tillvägagångssätt för att ta reda på dessa och att 

de inte heller implementerar dem i sin 

undervisning på ett sätt som de är medvetna om. 

Däremot får lärarna en bild av elevernas 

erfarenheter genom samtal och kan använda sig 

av medieringsformer som eleverna är vana vid 

för att fånga deras intresse.  

 

Pupils in school today live in a world with 

increased digitization where a consideration for 

an ever-increasing amount of texts of different 

kinds is relevant. While young people are 

becoming more and more accustomed to digital 

multimodal media, their experience of popular 

culture and new media has had a low status in 

educational contexts for a long time. The 

purpose of the study was therefore to get a view 

of the teachers' attitudes to the students' digital 

multimodal experiences and how these can be 

implemented in teaching. The study was made 

possible through using ecological system theory. 

 

The study has a qualitative focus where semi-

structured interviews have been conducted with 

four teachers in grades 1-3. The material was 

analyzed by interviews that were recorded and 

then transcribed. The result of the qualitative 

interviews shows that the teachers at the moment 

felt like that they had a view of the students' 

digital multimodal text experiences, but they did 

not have any particular approach to find out 

which their experiences were and that they also 

did not implement them in their teaching in a 

way that they are aware of. However, the 

teachers get their view of the students' 

experiences through conversations and the 

teachers can use a form of media that the 

students are accustomed to, in order to capture 

their interest. 
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1. Inledning  

De elever som lärare möter i skolan idag lever i ett samhälle där de tar del av en allt större 

mängd texter av olika slag (Skolverket, 2017b). Till följd av den teknologiska utvecklingen 

ökar också mängden platser där texterna kan hittas (Skolverket, 2017b) även om det är 

relevant att påstå att de fysiska platserna minskar när allt finns i datorn. År 2017 anger 

Statens medieråd (2017) att det har skett en drastisk ökning i barns och ungas medievanor 

under de senaste 10 åren, en utveckling som antas fortsätta. Den största förändringen sker 

i barn och ungas användning av internet och mobiltelefoner. Denna utveckling understöds 

av Wessbo (2016) som hävdar att unga idag är betydligt mer vana vid andra medier än den 

tryckta skönlitteraturen och påvisar i sin studie hur en anknytning till elevers erfarenheter 

av nya medier kan berika deras textskapande. Det finns även många positiva effekter av 

att implementera elevers erfarenheter av populärkultur, nya medier och texter i 

undervisning (Söderling, 2011; Fast, 2007). Populärkulturens relativt låga status i skolan 

tyder på en diskrepans mellan elevers erfarenheter och hur de används i pedagogiska 

sammanhang (Fast, 2007). Det som lyfts fram som berikande i elevernas multimodala 

texterfarenheter och lärares attityd till att använda dessa tycks också inneha motstridigheter 

(Fredriksson & Gunnmo, 2017). Vilket också är något som jag upplevt under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar [VFU] då elevernas digitala multimodala erfarenheter 

sällan lyfts fram som något som kan berika deras liv eller inlärning.  

 

Mot bakgrund av detta är det relevant att undersöka lärares inställningar till att ta tillvara 

på dessa multimodala erfarenheter i undervisning. Till följd av den digitala utvecklingen 

är de multimodala erfarenheternas digitala karaktär också av intresse för följande studie. I 

läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] är det tydligt 

framskrivet att undervisningen ska utgå från elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter 

(Skolverket, 2018). Vilka erfarenheter detta rör sig om, och huruvida detta skulle kunna 

vara elevernas digital multimodala erfarenheter, lämnas okommenterat. Lärares 

ambivalenta inställning till att implementera elevernas erfarenheter i skolan (Fast, 2007) 

står samtidigt i konflikt med ett behov av ny kompetens för att hantera nya texter i ett 

digitaliserat samhälle (Andersson, 2015). Stämmer denna bild överens med dagens skola? 

Vad är i så fall dess orsaker? Studien bidrar med kunskap om på vilka sätt lärare ser på 

elevers erfarenheter av digitala multimodala texter samt huruvida de väljer att 
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implementera dessa i undervisning. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med grundskollärare i årskurs 1-3.    
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2. Bakgrund 

I bakgrunden ges inledande förståelse för ämnesområdet utifrån olika begrepp som 

behandlas i tidigare forskning och styrdokument. I avsnittet beskrivs huvudsakligen det 

vidgade textbegreppet och elevers digitala multimodala erfarenheter. Här presenteras även 

studiens teoretiska förankring i Bronfenbrenners systemekologiska teori.  

 

 Texter  

Det finns många definitioner av begreppet text. Olin-Scheller (2006) menar att 

textbegreppet används frekvent inom kursplanen för svenska. Det är därav enligt henne 

nödvändigt att förtydliga innebörden av begreppet för att göra det hanterligt i 

kursplanssammanhang. Eftersom denna studie berör texter ur ett undervisningsperspektiv 

är det relevant att fördjupa förståelsen av textbegreppet.  

 

Gunnarsson (2007) förklarar att texter ur ett traditionellt perspektiv endast har setts som 

skriftspråkliga. Under 2000-talet har begreppet text och vad som ska omfattas av det 

problematiserats. Gränsen mellan ord och bild samt tal och skrift är idag inte lika tydlig 

och idag har det traditionella textbegreppet kommit att kännas allt för begränsat 

(Gunnarsson, 2007). Björkvall (2009) beskriver att en ny formulering av begreppet därför 

har uppkommit, kallat det vidgade textbegreppet, vars huvudsakliga syfte är att bredda 

bilden av vad som kan uppfattas som text. En text kan enligt Maagerø (2013) beskrivas 

som något med innebörd och mening som lämnar utrymme för läsaren att tolka dess 

mening. Det vidgade textbegreppet öppnar upp för att denna tolkning ska innefatta alla 

delar av skriftspråkets element (Björkvall, 2009). Sammanfattningsvis fokuserar 

begreppets utvidgning på texten som en kommunicerande och meningsbärande helhet där 

alla de delarna som texten består av tas tillvara på. Exempel på dessa delar kan vara textens 

form och storlek, illustrationer och bilder (Björkvall, 2009). 

 

 Multimodala texter och digitala medier  

Texter som består av flera olika kommunikationsformer brukar benämnas som 

multimodala texter (Björkvall, 2009). De kommunikationsformer som texter byggs upp av 

kan också kallas modaliteter. Ordet modalitet är en översättning av ordet mode som betyder 
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sätt att skapa mening på (Maagerø, 2013). Exempel på modaliteter som en multimodal text 

kan bestå av är skrift, musik, rörliga bilder och musik. Kress (2010) förklarar att 

modaliteternas tolkning är beroende av sin tid och miljö. Därför förändras det som 

uppfattas som meningsfullt i en text av den sociala kontexten. Textens status bestäms 

därför av det sociala sammanhanget och vilka som deltar i detta Gunnarsson, 2007). Det 

är för denna studie intressant eftersom den tryckta texten ur ett traditionellt perspektiv har 

en högre ställning inom skolan (Ohlin-Scheller, 2006). Ur ett multimodalt perspektiv 

samverkar alla textens modaliteter för att tillsammans skapa en meningsbärande helhet. 

Denna studie tar sin utgångspunkt ur ett sådant perspektiv och därför ses de medier som 

omfattas av studien och kombinerar olika modaliteter som multimodala texter. En 

åtskillnad görs dock mellan de multimodla texter som är analoga och de som är digitala. 

Ur ett brett perspektiv beskriver Skolverket (2017a), att digitala medier omfattar 

plattformar och verktyg för kommunikation och skapande. I denna studie har jag inkluderat 

de medier som statens medieråd använder sig av i sin undersökning ”Ungar och medier” 

vilket exempelvis innefattar medieformerna filmer, klipp, datorspel, sociala medier, 

applikationer, böcker och tidningar. Exempel på digitala multimodla medier som är 

intressanta för denna studie kan därför vara olika typer av filmer, spel och sociala medier, 

till skillnad från olika typer av tidningar och böcker som är analoga. 

 

 Elevers digitala multimodala erfarenheter  

Den totala mängden tid som barn och unga ägnar åt medier har ökat kraftigt under de 

senaste tio åren (Statens medieråd, 2017). När undersökningen Ungar & medier, som 

mäter barn och ungas mediavanor, genomfördes av Statens Medieråd för första gången 

under år 2005 användes begreppet högkonsument för att beskriva den som använder en 

viss medieform mer än tre timmar på en vanlig dag (Statens medieråd, 2017). Idag kan 

begreppet högkonsument snart komma att förlora sin roll som markör för genomsnittet 

eftersom gårdagens högkonsumenter går mot att bli dagens genomsnittskonsumenter 

(Statens medieråd, 2017). Bland 2-9-åringar har antalet personer som använder internet 

mer än tre timmar per dag nästan fyrdubblats (Statens medieråd, 2017). Liberg (2007) 

påstår att ett utökat användande av nya och digitala medier bland unga medför ett 

ifrågasättande av den traditionella synen på läsande och skrivande. Vilket också 

sammanfaller med Anderssons (2015) tankar om det nya behovet kompetens för att förstå 

och tolka olika system av modaliteter och språk som utvecklingen av samhället medför. 
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Statens medieråd (2017) förklarar också att mediebegreppet idag innefattar mycket mer än 

vad det gjorde för tio år sedan. Därför är det inte samma sak att ”använda” medier idag om 

vi jämför med gårdagen. Vidare beskriver Statens medieråd (2017) att medielandskapet 

ständigt förändras vilket leder till att även frågeställningar som varit relevanta för deras 

tidigare undersökningar förlorat sin relevans medan nya har tillkommit. Det faktum att 

både mediebegreppet och medielandskapet förändrats, samtidigt som både begreppet och 

landskapet påverkar fler och fler människor, är intressant för denna studie som tar avstamp 

i det medielandskap som skapats under de senaste åren.  

 

Enligt Lundström och Svensson (2017) är fritidens medievanor mycket relevanta ur ett 

undervisning- och lärandeperspektiv. De förklarar att fritidens medievanor påverkar den 

förståelse för texter som eleverna tar med sig i mötet med olika texter i skolan. Även om 

elevernas förförståelse tycks vara viktig i undervisningssammanhang påvisar Fast (2007) 

att barnens erfarenheter från populärkulturen har låg status i pedagogiska sammanhang och 

påstår att denna låga status kan också leda till en dissonans mellan skolans värld och 

hemmet. Detta är också ett resultat som sammanfaller med studier gjorda av Stam (2016), 

Parry (2010) och Söderling (2011) som är eniga de negativa konsekvenserna som kan 

uppstå om elever elevers förståelse för texter negligeras. Det finns ett antal förklaringar 

som kan ligga till grund för pedagogers ambivalenta inställning till elevernas erfarenhet av 

populärkultur och medieanvändning (Fast, 2007). En förklaring till denna inställning kan 

sin grund i skolans långa tradition av att förknippa läsande och skrivande med 

skönlitteratur. Vilket också tycks höra ihop med finkulturens högre ställning inom skolan. 

En annan förklaring tycks vara att lärarna känner sig exkluderade ur barnens värld då de 

inte vet så mycket om den. Det kan även handla om att det tar mycket tid att sätta sig in i 

elevernas intressen eftersom förändringar inom det populärkulturella fältet sker i en hög 

hastighet. Det blir tydligt att elevernas erfarenheter speglar en ny generation skild från 

lärarnas egna (Fast, 2007). Vidare beskriver även Lundström och Svensson (2017) att 

skönlitteraturens särställning i skolans styrdokument vilar på starka traditioner och 

uppfattningar om vad som är viktig kunskap. Därför hävdar de att det utifrån dessa 

normaliserande premisser inte är konstigt att mer än hälften av de 17-18-åringar som deltog 

i Ungar & medier år 2015 upplevde att de ägnade för lite tid åt böcker. Även Magnusson 

(2014) hävdar att de val av modaliteter som görs för att skapa betydelse i undervisning 

bidrar till bilden av vad som i skolan är relevant och erkänns som lärande. Lundström och 

Svensson (2017) förklarar samtidigt att skönlitteraturen genom sin historia kan ge en bild 
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av olika kulturer och tider på ett sätt som nyare medier inte kan. Däremot utesluter detta 

inte att användandet av nya medier kan bidra till samma eller en annan typ av lärande. 

Vidare hävdar de exempelvis att elevernas förförståelse och kompetens för mediet som 

läraren väljer att visa eleverna kan ha betydelse för vilka möjligheter de har att tillgodogöra 

sig undervisningen. De anser att om målet är att nå en viss typ av erfarenhet och inte att 

läsa en viss typ av litteratur kan läraren med fördel välja att koppla till elevernas 

erfarenheter för att öka möjligheterna att nå målet (Lundström och Svensson, 2017). 

Populärkultur och nya medier kan dessutom vara en källa till glädje för eleven (Fast, 2007). 

Det verkar heller inte finnas några gränser för vad ett barn kan lära sig genom sina leksaker. 

Exempelvis olika namn, symboler, att växla mellan att beskriva, berätta samt förmågan att 

skilja en bild från en annan vilket passar in i diskussionen om att bredda synen av vad 

läsande och skrivande faktiskt innebär (Fast, 2007). Arbete med olika typer av multimodala 

texter bidrar till lust och motivation hos eleverna (Söderling, 2011; Stam, 2016). Vilket 

också enligt Stam (2016) kan förstärka elevers lärande inom flera ämnen. 

 

 Styrdokument  

År 2017 reviderades Lgr11 för att knyta an till den pågående digitaliseringen i samhället. 

Detta arbete motiveras enligt Skolverket (2017a) med att många elever är vana användare 

av digitala verktyg och medier såsom internet, datorer och smarta telefoner. Vidare 

beskriver skolverket även att digitala perspektiv är viktigt att lyfta fram i en allt mer 

komplex verklighet. Revideringens syfte var att stärka skolans arbete med elevers 

utveckling av sin digitala kompetens. Ett arbetssätt som främjar digitala perspektiv stärker 

generellt elevers förmåga att kunna använda, granska och nyttja digitala verktyg och 

medier. Arbetssättet kan också främja elevers förståelse för hur digitala verktyg påverkar 

människor (Skolverket, 2019). Den digitala kompetensen stärker också elevers förmåga att 

genom skilda medier uttrycka sig, navigera och kritiskt granska information och texter de 

dagligen tar del av (Skolverket, 2018). Skrivningarna om skolans digitalisering kan 

kopplas till denna studie på ett sådant sätt att de texter och medier elever behöver ha 

kunskap om och hantera till stor del är digitala.  

 

Begreppet multimodal text nämns inte i Lgr11. Vad som däremot finns återgivet i 

kursplanen för svenskämnet är att eleven ska få ta del av texter som kombinerar ord, bild 

och ljud. Att dessa texter läses och tolkas olika samt att olika delar i texten samspelar för 
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att skapa mening, är något som eleven behöver få syn på (Skolverket, 2018; Skolverket, 

2017b). Styrdokumenten har inte en multimodal utgångspunkt men har istället skrivningar 

som kan tolkas som multimodala (Magnusson, 2014). I och med tillägget om digitalisering 

i läroplanen nämns nu fler typer av multimodala texter. Styrdokumenten ger nu exemplen 

film, spel och webbtexter som förslag på texter som kombinerar ord och bild. Det finns 

också uttryckt att digitala miljöer för barn ska behandlas i undervisningen. Ett exempel på 

instruktion som ges i Lgr11 är spelinstruktion (Skolverket, 2018). Dessa medier eller 

multimodala texter ställs i relation till begreppet text som i Lgr11 endast inkluderar det 

tryckta ordet.  

 

I svenskämnets centrala innehåll finns också en rad av läs- och skrivaktiviteter som ska 

integreras i undervisningen. Exempel på dessa läs- och skrivaktiviteter kan vara strategier 

för att skriva olika typer av texter. Andra aktiviteter där eleverna inte bara ska läsa och 

skriva utan också tala, lyssna och samtala är exempelvis muntliga presentationer av 

vardagsnära ämnen och återberättande av olika samtalssituationer. Aktiviteter som berör 

berättande och texter och sakprosa kan behandla berättande texters budskap, uppbyggnad 

och innehåll. Hur dessa texter kan organiseras med början, mitt och slut samt litterära 

personbeskrivningar ska också behandlas i enighet med läroplanen. I det centrala innehåll 

som berör språkbruk ska ämnet behandlas i förhållande till egen kommunikation i digitala 

medier. Slutligen finns det aktiviteter inom svenskämnet som bemöter hur texters 

avsändare kan påverka dess innehåll och därigenom behandlar informationssökning och 

källkritik (Skolverket, 2018). Med en vidgad syn på begreppet text kan dessa aktiviteter 

även inbegripa digitala multimodala texter som exempelvis filmer, spel och sociala medier.  
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 Teoretiskt ramverk  

Denna kvalitativa studies metod har sin utgångspunkt i Urie Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori. Vad som utmärker systemteorin är dess uppfattning av den utvecklande 

människan, dess miljö och i synnerhet interaktionen mellan dem (Bronfenbrenner, 1979). 

Enligt Nilholm (2016) ser Bronfenbrenner elevens utveckling i relation till de olika miljöer 

som hen är en del av. Inom ramen för denna studie används teorin för att belysa hur lärarnas 

val och elevernas erfarenheter existerar i en helhet, där olika faktorer påverkar varandra. 

Bronfenbrenner (1979) liknar den ekologiska miljön vid olika set av sammansatta 

strukturer. Dessa strukturer kommer i denna studie benämnas som system. Systemen 

benämns enligt Bronfenbrenner (1979) som micro-, meso-, exo-, och makrosystem. 

Bronfenbrenner (1979) förklarar att systemen omfattas av varandra och liknar dem vid 

ryska dockor där varje system innesluts av ett annat. 

 

 

Figur 1 Illustration av Bronfenbrenners modell  

 

I det innersta systemet (microsystemet) finns den direkta miljön, som även innehåller den 

utvecklande människan (individen). Detta system kan exempelvis vara människans hem 

eller klassrum, som hen är i direkt kontakt med (Bronfenbrenner, 1979). Nilholm (2016) 

hävdar att skola och familj är de viktigaste microsystemen. Nästa system (mesosystemet) 

tar oss ifrån de direkta miljöerna och ser istället på relationerna mellan dem. 

Bronfenbrenner (1979) exemplifierar detta system genom att beskriva hur ett barns läs- 

Makrosystemet

Exosystemet

Mesosystemet

Microsystemet

Individ
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och skrivutveckling kan bero på både hur det lärs ut i skolan och på hur relationen mellan 

skola och hem ser ut. Ett utvecklingssamtal kan därför vara ett exempel på ett mesosystem 

(Nilholm, 2016). Det tredje systemet (exosystemet) gör anspråk på att eleven blir påverkad 

av miljöer som hen inte är fysiskt närvarande i (Bronfenbrenner, 1979). Ett exempel på en 

sådan miljö kan för barn i vårt moderna samhälle vara villkoren för föräldrar på deras 

arbetsplatser. Det sista övergripande systemet (makrosystemet) består enligt 

Bronfenbrenner (1979) av olika fenomen som påverkar de resterande nivåerna. 

Bronfenbrenner (1979) exemplifierar detta genom att förklara hur en svår ekonomisk kris 

i ett samhälle kan ha betydelse för ett barns utveckling genom hela livet. Bronfenbrenner 

(1979) förklarar att det som spelar roll för en individs utveckling och beteende är hur 

miljön uppfattas och upplevs av denna. Bronfenbrenner hävdar alltså att även om 

verkligheten kan te sig objektiv, så är detta inte fallet för systemteorin.  

 

Bronfenbrenner (1979) hävdar att hela barnets livssituation måste tas i beaktande då man 

försöker förstå dess utveckling. Vidare förklarar Bronfenbrenner (1979) att skolan 

påverkar olika nivåer inom systemteorin samtidigt som olika nivåer inom systemteorin 

påverkar skolan. Inom denna studies ramar kan barnets digitala multimodala erfarenheter 

kopplas samman med den skollag och de styrdokument som dagligen påverkar barnet 

situation i skolan. För att förstå ett barns skolsituation måste man alltså förstå de faktorer 

som påverkar individen på alla nivåer av detta system. Det blir för denna studie intressant 

undersöka hur lärares bild av elevernas digitala och multimodala erfarenheter ser ut och 

behandlas på de olika nivåer som Bronfenbrenner presenterar och sammanställa detta med 

tidigare forskning inom ämnesområdet.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare förhåller sig till att implementera elevers digitala 

multimodala erfarenheter i undervisningen för att bidra med kunskap om vilket lärande ett 

implementerande av dessa erfarenheter kan medföra. Detta syfte avses uppfyllas genom 

att besvara följande frågeställningar:  

• Tar lärarna reda på vilka digitala multimodala erfarenheter deras elever har?  Hur 

går de i sådana fall tillväga?  

• Hur och varför väljer lärarna att implementera, eller inte implementera, elevernas 

digitala multimodala erfarenheter i undervisning? 
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4. Metod  

I metodavsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt. Huvudsakligen presenteras och 

motiveras metod för materialinsamling, urval, bearbetning och analys av material. 

Slutligen förs en diskussion kring etiska aspekter samt studiens tillförlitlighet och äkthet.  

  Metod för materialinsamling 

Studiens syfte, som är att undersöka hur lärare förhåller sig till att implementera elevers 

digitala multimodala erfarenheter i undervisningen för att bidra med kunskap om vilket 

lärande ett implementerande av dessa erfarenheter kan medföra, ligger till grund för valet 

av metod för materialinsamling. Eftersom studien ämnar undersöka lärares upplevelser av 

och inställningar till ämnesområdet samt vilka aspekter de framhåller som viktiga ansågs 

kvalitativa intervjuer vara den mest passande metoden för att samla in material. Den 

kvalitativa metoden är relevant när en studie har som mål att komma underfund med 

deltagarnas perspektiv och uppfattningar inom studiens specifika kontext (Bryman, 2011). 

Att använda sig av intervju som metod är enligt Ahrne och Svensson (2011) ett bra sätt att 

få en bred förståelse av ett problemområde med fler dimensioner än vad exempelvis 

standardiserade frågor ger. För att nå denna breda förståelse av de deltagande lärarnas egna 

upplevelser av ämnesområdet utformades intervjuerna efter en semistrukturerad form. 

Detta innebär att en intervjuguide som innehöll förvalda och specifika teman som skulle 

beröras under intervjuns gång utformades (Se bilaga 3). Guiden var viktig för att säkerställa 

att alla lärare fick information om ämnesområdet på samma sätt samt för att de skulle få 

besvara samma frågor. Att använda en semistrukturerad intervjuguide möjliggör också för 

att följa upp lärarnas svar genom följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. Bryman 

(2011) förklarar att en forskare som använder en intervjuguide har en frihet i att välja i 

vilken ordning ämnena ska beröras och kan anpassa intervjun efter kontexten. Detta är en 

mer flexibel intervjuform och deltagaren ges därför en stor frihet i att formulera sina svar 

på sitt eget sätt (Bryman, 2011).  

 

För att möjliggöra ett noggrant analysarbete spelades intervjuerna in för att sedan 

transkriberas. Att intervjuerna spelades in bidrog till att jag under intervjusituationen 

kunde rikta min uppmärksamhet mot det som läraren delgav utan att behöva föra 

anteckningar. Även Bryman (2011) påpekar att uppmärksamhet på det som sägs under 

intervjun är en av orsakerna till varför kvalitativa intervjuer ofta spelas in. Möjligheten att 
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sedan kunna lyssna på intervjuerna flera gånger beskriver Bryman (2011) som viktigt 

eftersom en intervjuare i kvalitativa arbeten är intresserade både av vad som sades men 

också hur det sades under intervjun. 

 

 Urvalskriterier  

I studien har fyra lärare från två olika skolor intervjuats. Valet av att inkludera dessa lärare 

baserades i studiens startskede på tre urvalskriterier. Urvalskriterierna baserades på vilken 

årskurs, behörighet och erfarenhet lärarna hade. Det första urvalskriteriet var att lärarna 

skulle vara behöriga lärare inom årskurserna 1-3 och därmed inneha lärarlegitimation. 

Detta var viktigt eftersom studien riktar in sig mot undervisning av elever inom dessa 

årskurser. Det andra urvalskriteriet var att lärarna skulle vara verksamma klasslärare 

eftersom undersökningen i synnerhet intresserar sig för lärarens bild av sina nuvarande 

elevers digitala multimodala erfarenheter och hur hen tar reda på dem. Det tredje och sista 

kriteriet för urval var att lärarna skulle ha minst ett års erfarenhet av arbete som klasslärare 

för att överhuvudtaget ha hunnit skapa sig en bild av sina elevers digitala multimodala 

erfarenheter. I intervjuerna strävade jag genom intervjufrågorna efter att öppna upp för 

samtal om undervisning med digitala multimodala erfarenheter inom alla ämnen och därför 

var det inte ett krav att lärarna skulle arbeta med svenskämnet i synnerhet. Däremot 

inbegrep det sista urvalskriteriet att lärarna skulle vara behöriga att undervisa inom ämnet 

svenska eftersom studien inriktas mot arbete inom detta ämne.  

 

De deltagande lärare valdes ut genom kontakter som knutits under verksamhetsförlagd 

utbildning. Två av lärarna hade visat intresse för att delta innan studien påbörjats. Enligt 

Bryman (2011) kan denna typ av urval beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Urvalet av 

lärare kan också beskrivas genom snöbollsmetoden eftersom resterande lärare blev 

tillfrågade genom de två lärare som tidigare visat intresse för att delta. På detta sätt 

resulterade deltagarurvalet i medverkan från fyra lärare från två olika skolor. Två av lärarna 

(Lärare 3 och Lärare 4) bedrev sitt nuvarande arbete i samma klass. I tabell 1 presenteras 

Lärare 1-5 i fallande skala. Lärarna är numrerade för att presenteras utefter vilken årskurs 

de arbetar i eftersom elevernas ålder senare blir relevant för studiens resultat.  
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Lärare Årskurs  Utbildning  Antal år som 

verksam 

Elevantal  

Lärare 1  Åk 3 F-3 lärare  4 år  15 elever  

Lärare 2 Åk 3 1-7 lärare  20 år  17 elever  

Lärare 3 Åk 1 1-7 lärare  14 år 36 elever  

Lärare 4 Åk 1  1-7 lärare  17 år  36 elever  
Tabell 1. Presentation av de deltagande lärarna 

 

Lärare 1 och Lärare 2 arbetar båda i en årskurs 3. Lärare 1 är legitimerad grundskollärare 

med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3 och har varit 

verksam lärare i fyra år. Just nu arbetar Lärare 1 i en klass 3 med 15 elever. Lärare 2 är 

legitimerad grundskollärare för år 1-7 och har varit verksam lärare i 20 år. Just nu arbetar 

Lärare 2 i en klass 3 med 17 elever.  Lärare 3 och lärare 4 arbetar båda i en årskurs 1. 

Lärare 3 är legitimerad grundskollärare för år 1-7 har varit verksam lärare i 14 år. Just nu 

bedriver Lärare 3 sitt arbete i en klass med 36 elever. Lärare 4 är legitimerad 

grundskollärare för år 1-7 har varit verksam lärare i 17 år. Just nu bedriver Lärare 4 sitt 

arbete i en klass med 36 elever.  

 

 Bearbetning och analys av material  

Intervjuerna som tog mellan 25-30 minuter genomfördes och materialet bearbetades sedan 

i olika steg. Intervjuerna spelades in under tiden som de genomfördes. I det första steget 

av analysen lyssnades ljudupptagningarna igenom för att sedan transkriberas. Det 

transkriberade materialet kategoriserades sedan i analysens andra steg genom en tematisk 

analys. En tematisk analys är en matrisbaserad metod för att strukturera och sammanställa 

data (Bryman, 2011). Metoden går ut på att skapa ett index av genomgående teman och 

subteman som uppstått ur insamlade data. De huvudteman som valdes inspirerades av 

studiens forskningsfrågor. De olika subteman som framkom var återkommande motiv som 

uppstod genom noggrann läsning och tolkning av materialet. Materialet färgkodades också 

utefter matrisens huvudteman (Tema 1 i blått och Tema 2 i grönt). De huvudteman som 

användes har ur en systemekologisk utgångspunkt främst tolkats utifrån dess micro-, meso 

- och makrosystem eftersom de fick den tydligast framträdande rollen i lärarnas val i 

undervisningen. Främst har teorin använts för att se på i vilken mån lärarna använder sina 

elevers digital multimodala erfarenheter i microsystemet, hur valen påverkas av föräldrar 

i exosystemet och hur lärarna påverkas av styrdokument i makrosystemet. Exosystemet 
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har således lämnats utanför analysen eftersom detta system var svårbehandlat ur ett 

lärarperspektiv. I kvalitativa undersökningar blir begrepp och teoretiska formuleringar en 

följd av de data som samlas in (Bryman, 2011). De teman som uppstod härstammade på 

så vis från informanternas faktiska ord. De teman som framkommit sammanställs sedan i 

en matris (Se bilaga 4 för exempel).  

 Etiska ställningstaganden 

I forskning som involverar människor är det viktigt att göra forskningsetiska 

överväganden. Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska principer som 

syftar till att skapa normer i förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. Dessa 

principer liknas vid allmänna huvudkrav på forskning och benämns enligt Vetenskapsrådet 

(2002) som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I enighet med informationskravet har varje deltagande lärare innan 

intervjuerna genomfördes blivit informerad om studiens syfte och hur de grundläggande 

premisserna för deltagande såg ut genom ett informationsbrev (Se bilaga1). Detta brev var 

viktigt att lärarna skulle vara införstådda med att deras medverkan var frivillig och att den 

när som helst kunde avbrytas. För att möta samtyckeskravet har lärarna blivit informerade 

om att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan vilket de kunde göra genom att 

fylla i en samtyckesblankett (Se bilaga 2). Att de uppgifter som deltagarna lämnar sedan 

undanhålls från obehöriga och behandlas med varsamhet har varit viktigt och därför 

efterföljs även konfidentialitetskravet av studien. I enighet med detta har alla uppgifter om 

deltagarna anonymiserats och ordet hen har använts för att bibehålla deltagarnas 

anonymitet. Nyttjandekravet tillgodoses på ett sådant sätt att de insamlade uppgifterna 

endast har använts för studiens avsikt och att de efter studiens slutförande kommer att 

förstöras. 

 

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp att ta i beaktning för att diskutera en studies 

kvalité. Begreppet reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas och om resultatet då skulle vara av likartad karaktär som det föregående resultatet 

(Bryman, 2011). För denna studie har begreppet inneburit att tillvägagångssättet 

presenterats noggrant.  En studies validitet handlar om i vilken mån undersökningen mäter 

det som avses mätas (Bryman, 2011). Validiteten för denna studie har inneburit att jag i 

varje intervju som genomförts har tagit reda på att den tolkning av begreppet 

multimodalitet som studien avser behandla, stämmer överens med de deltagande lärarnas 
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tolkning. Att tolkningarna stämde överens har säkerställts genom en definition av 

begreppet multimodalitet som finns återgivet i studiens intervjuguide (Se bilaga 3). 

Begreppet validitet inbegriper också studiens generaliserbarhet vilket kan vara svårt att 

uppnå i kvalitativ metod till följd av det begränsade urvalet som metoden ofta har. För 

denna studie har en samstämmighet mellan studiens alla delar i förhållande till dess syfte 

och frågeställningar varit en betydande del för att uppnå en god validitet.  
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5. Resultat 

I resultatet presenteras det analyserade materialet för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I avsnittet används forskningsfrågorna som rubriker bidra med struktur i 

läsningen. De teman som rubrikerna berör delas i sin tur in i olika subteman. Avsnittet 

avslutas med samt en med sammanfattning av resultatet.   

 

 Tar lärare reda på vilka digitala multimodala erfarenheter deras elever har?  

Hur går de i sådana fall tillväga? 

 Genom det vardagliga samtalet och den fria leken  

Samtliga lärare som deltog i studien upplever att de har en bild av hur deras elevers digitala 

multimodala erfarenheter ser ut. Ingen av lärarna i studien beskriver någon särskild 

tillvägagångsmetod för att ta reda på dessa erfarenheter i den nuvarande elevgruppen. 

Gemensamt för de deltagande lärarna är att de alla nämner det vardagliga samtalet som 

primärkälla till informationen. Nedan presenteras en tabell med en sammanställning av de 

digitala multimodala texter som lärarna nämner att deras elever har erfarenheter av. Här 

presenteras också de tillvägagångssätt lärarna använt för att få reda på dessa erfarenheter. 

De erfarenheter och tillvägagångssätt som berör andra elevgrupper än nuvarande 

presenteras i parenteser. De nuvarande elevernas erfarenheter står först i tabellen:   

 

Lärare Elevernas digitala 

multimodala erfarenheter 

Huvudsakligt tillvägagångssätt  

Lärare 1 Fortnite, TikTok, Snapchat, 

Roblox, Facebook, Ospecifikt 

utbud av filmer och serier 

Genom vardagliga samtal 

Genom den fria leken 

Framkommer i vissa textuppgifter, till stor del 

elevers personbeskrivningar av sig själva 

Lärare 2  Fortnite, TikTok, Snapchat, 

Roblox, Youtube, FIFA, MSP, 

Ospecifikt utbud av filmer och 

serier 

Genom vardagliga samtal 

Genom den fria leken 

Framkommer i fria textuppgifter  

Lärare 3  Fortnite, FIFA, Fem myror är 

fler än fyra elefanter, App från 

Barnkanalen 

Genom vardagliga samtal 

Genom den fria leken 

(Enkäter vid enstaka tillfällen) 

Lärare 4  Fortnite, Snapchat, Youtube, 

Spelo.se 

(Minecraft, Facebook, 

Instagram) 

Genom vardagliga samtal 

Genom den fria leken 

Undersökning från högskolan vid enstaka 

tillfälle 
Tabell2 Elevers erfarenheter och lärares tillvägagångssätt 
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Vid en sammanställning blir det tydligt att de huvudsakliga tillvägagångssätten som lärare 

använder för att ta reda på sina elevers erfarenheter är det vardagliga samtalet och den fria 

leken. Det vardagliga samtalet beskriver lärarna som oplanerade och spontana samtal där 

eleverna delar med sig av sina erfarenheter. Vissa lärare nämner också olika typer av 

skrivuppgifter som en källa till information. Dessa typer av skrivuppgifter har ofta formen 

berättande text. Onlinespelet Fortnite är den enda erfarenheten som samtliga lärare nämner. 

Spelet är ett överlevnadsspel som går att spela i tre olika spellägen. Snapchat, som är en 

fotodelnings- och multimediaapp är gemensamt för tre av lärarnas elevgrupper. Appen 

TikTok (app för att skapa videoklipp, meddelanden och livesändningar), webbplatsen 

Youtube (webbplats där användare kan ladda upp olika videoklipp), onlinespelet Roblox 

(plattform där spelaren kan socialisera, spela olika spel samt skapa egna spel), det 

sportbaserade datorspelet FIFA Football samt ett ospecifikt utbud av filmer och serier 

nämns av två lärare. De erfarenheter som verkar vara särskilda för klasserna, eftersom de 

endast nämnts av en lärare, är det sociala mediet Facebook, spelsajten Movie star planet 

[MSP], och tv programmet Fem myror är fler än fyra elefanter. Facebook är ett socialt 

nätverk där användare kan skapa personliga profiler. MSP är en onlinevärld där spelarens 

mål är att genom att använda webbplatsen bli en berömd stjärna. Fem myror är fler än fyra 

elefanter är ett svenskt barnprogram från 70-talet. Även webbsidan Spelo (spelsajt med 

samlade gratisspel) och ospecifika applikationer från barnkanalen nämns av individuella 

lärare.  

 

De vanligast förekommande platserna i lärarnas utsagor där samtalen och de fria lekarna 

äger rum är i matsalen och på rasten. Gemensamt för Lärare 1 och Lärare 4 är att de båda 

ger matsalen som exempel på en specifik plats där de vardagliga samtalen kan äga rum. 

Lärare 4 beskriver att det handlar om ”vad man hör när man sitter i matsalen, och man 

pratar, och snappar upp det de [eleverna] säger”. Lärare 1 förklarar att genom att intressera 

sig för och samtala med eleverna, snappar man upp mycket från deras fritid eftersom det 

också är den del av dem:  

 

Det är oftast genom de här vardagliga samtalen man har med eleverna. När du är ute på 

rast med dem eller när du sitter i matsalen med dem. Att man liksom intresserar sig för 

dem. En del av dem är deras fritid och vad de gör när de inte är i skolan, för det vet jag ju 
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redan […] Så det är väl mycket genom sånt samtal runt omkring. Sånt man snappar upp 

och när de pratar med varandra runtomkring också. (Lärare 1) 

 

Utifrån citaten från Lärare 1 och Lärare 4 kan man se att samtalen både handlar om att 

intresseras sig för vad eleverna gör samtidigt som lärarna ofta utan avsikt får höra om 

elevernas erfarenheter. Att elevernas erfarenheter av digitala multimodala texter är något 

man som lärare ofta ”snappar upp” är något som även Lärare 2 förklarar. Hen beskriver att 

eleverna ofta berättar om sina erfarenheter när de själva får berätta mer fritt, exempelvis 

kring vad de gjort under helgen:  

 

”Det framkommer oftast i alltså om man har en samling och så. Det kan vara efter helgen, 

kommer det upp något. Då kan man liksom spinna vidare på det. Om det är någon som 

nämner någonting, Snapchat eller något spel.” (Lärare 2) 

 

 

Inte heller i detta fall är elevernas digitala multimodala erfarenheter efterfrågade utan 

kommer upp till ytan till följd av att elever spontant väljer att berätta om dessa. Alla de 

deltagande lärare nämner också att elevers erfarenheter kan synliggöras i de lekar eleverna 

själva hittar på eller väljer att leka. Exempelvis berättar Lärare 2 att eleverna dansat danser 

de lärt sig genom applikationen TikTok. Gemensamt för alla de deltagande lärarna är att 

de har sett när eleverna har lekt lekar som bland annat inspirerats av spelet Fortnite. 

Exempelvis förklarar Lärare 4 hur hen fick reda på att lekarna var kopplade till spelet: 

 

”De lekte Fortnite på rasterna, så därför blev det ju att den här diskussionen hamnade ju, 

att vi pratade med barnen och de förklarade vad det var de lekte. För i börja vi kan ju inte 

förstå. Har man inte spelat det så förstår man ju inte ens hur de kan leka spelet. Men det 

kan man.” (Lärare 4) 

 

Lärare 4 tog alltså reda på vad lekarna handlade om eftersom hen inte var insatt i spelet 

och lät barnen berätta. En av lärarna (Lärare 2) beskriver även hur hen har testat att spela 

spelet för att få en inblick i vad det är eleverna faktiskt intresserar sig av. I samband med 

att lärarna berättar om elevernas lekar kring spelet framträder också att lärarna upplever att 

det finns en problematik i spelet som kommer att behandlas vidare i rubrik 5.2.2.  
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 Genom olika skrivuppgifter  

Det är gemensamt för två av lärarna (Lärare 1 och Lärare 2) att elevernas digitala 

multimodala erfarenheter ibland visar sig i olika former av skrivuppgifter. Lärarna 

förklarar att syftet med uppgiften då inte har varit att lyfta fram elevernas erfarenheter utan 

att texterna har fått utformas fritt. Exempelvis förklarar Lärare 2 att eleverna kan få in både 

spelupplevelser och filmupplevelser i sina berättelser:  

 

Om de har friare skrivning, då kan det ibland komma in spelupplevelser: ”Åh kan jag få 

skriva om vad som kan hända här, för hände i det här spelet eller i denna filmen som jag 

såg”. Då blir det lite mer återberättande, men det kan de ha med i sina skrivna texter. En 

del som är väldigt inspirerade av fotboll har använt sig av FIFA-spelen […] Tjejerna har 

kanske skrivit lite mer om film. De får inte med FIFA-spelen eller någon som slåss. Så när 

tjejerna skriver handlar det mer om film eller att personerna de skriver om använder sig av 

sociala medier. De använder sig av Snapchat på telefonen eller att de använder sig av 

TikTok. (Lärare 2) 

 

Vad eleverna är insatta i hemifrån kan alltså visa sig i fria skrivuppgifter. Lärare 2 hävdar 

att eleverna både skriver rena berättande texter om och att de karaktärer eleverna skriver 

om exempelvis spelar mycket digitala spel eller använder sig av sociala medier. Vidare 

beskriver Lärare 2 att det också kunde vara viktigt för en elev som spelade mycket dataspel 

att även karaktären i denna elevs arbete ”fick jättemycket dataspel”. Elever som är 

intresserade av fotboll kan också enligt Lärare 2 använda sig av tv-spelet FIFA i sina 

berättelser. Genom fria textuppgifter kan elevernas erfarenheter alltså göras synliga 

eftersom eleven själv väljer sitt ämne och vad hen anser vara viktigt. Vidare påstår även 

Lärare 1 att eleverna kan komma att skiva om digitala multimodala erfarenheter då de 

efterfrågas att skriva om sig själva eller blir tillfrågade att fylla i information om vad de 

tycker om att göra:  

 

I början när man lär känna dem då har man väl lite personbeskrivningar i undervisningen. 

Eller att de ska beskriva sig själva så kan det ju komma upp också. Eller inför 

utvecklingssamtal om man fyller i någon ”vad gillar du att göra” (Lärare 1) 

 

Även detta är exempel på uppgifter där syftet inte är att ta reda på elevers digitala 

multimodala erfarenheter med där elevernas erfarenheter ändå visa sig eftersom eleven 

själv väljer vad hen vill berätta om sig själv.  
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Två av lärarna (Lärare 3 och Lärare 4) ger också exempel på två olika tillfällen då de i 

undervisningen tagit reda på, och sedan använt, elevers digitala multimodala erfarenheter 

i undervisningen. Lärare 3 beskriver att hen med en tidigare elevgrupp gjort enkäter där 

eleverna fått svara på frågor om läsning och skrivning. Frågorna berörde vilka olika medier 

de läste och skrev i hemma och kunde bland annat behandla användning av dator, Ipad, tv, 

böcker eller tidningar:  

 

De fick skriva vad de tittade på, vad de gjorde hemma på paddan eller på datorn. Och det 

kunde även vara ur tidningar och böcker. Vi tog reda lite på om de skrev något hemma, 

om de läste, sen utgick vi lite från det och sen fick de välja en karaktär eller figur och sen 

fick de skriva om, jag tror att vi skrev berättelser. Berättande texter om den figuren nu då 

eller om det nu var Barbie, Stålmannen eller sådär. (Lärare 3) 

 

Syftet med enkäterna var att eleverna skulle använda och skriva om en karaktär som de 

valt från sin fritid. På detta sätt beskriver Lärare 3 att de fick reda på vad eleverna läste 

hemma. Enkätarbetet utfördes i en dåvarande klass 3 och inkluderade då även analoga 

medier. Lärare 3 har i sin nuvarande klass 1 inte genomfört ett likande arbete. Arbetet med 

enkäterna riktade inte in sig mot digitala multimodala erfarenheter i synnerhet utan 

behandlade läsning ur ett vidgat perspektiv. Denna uppgift är emellertid den enda där en 

av de deltagande lärarna beskrivit att de aktivt utformat en uppgift för att på något sätt ta 

reda på elevernas erfarenheter för att sedan använda sig av dem. När Lärare 3 mer specifikt 

beskriver vad eleverna kunde svara på sina enkäter beskriver hen att det både var ”spritt” 

och ”blandat”. Några elever utgick från olika serier de tittade på. Vilka serier detta 

behandlar specificeras ej, bland annat nämner hen en ospecificerad serie från kanalen 

Nickelodeon. Lärare 3 uppger att hen inte minns exakt vilka karaktärer som kom fram men 

ger Barbie och Stålmannen som exempel.  

 

Ett annat sätt som har hjälpt Lärare 4 att få en inblick i sina nuvarande elevers erfarenheter 

av digitala multimodala texter är när två högskolestudenter genomförde en undersökning 

om klassens sociala medievanor. Undersökningarna gick ut på att studenterna intervjuade 

gruppen ”som stort”. Om detta inkluderade hela elevgruppen eller en stor del av 

elevgruppen är okänt. Lärare 4 ger Facbook, Instagram och Snapchat som exempel på 

sociala medier som frågor kunde ställas om. Vad Lärare 4 såg genom intervjuerna var 
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exempelvis att många av hens elever kände till Instagram men att ingen av eleverna hade 

skapat ett eget konto. Snapchat var det också många elever som kände till, särskilt de elever 

som hade tillgång till en egen telefon. Genom lektionerna där undersökningarna skedde 

hävdar Lärare 4 att det skapades en naturlig ingång till samtal sociala medier där de kunde 

diskutera både ”när man [eleverna] använde det [sociala medier] och vad de visste om det”. 

Dessa lektioner var inte heller planerade av läraren med syfte att ta reda på vilka digitala 

multimodala erfarenheter eleverna har, men blev likväl en ingång till en relevant 

diskussion i klassrummet vilket är ett intressant resultat för studien.  

 

 Hur och varför väljer lärarna att implementera, eller inte implementera, 

elevernas digitala multimodala erfarenheter i undervisning? 

 De väljer att implementera till följd av att det bidrar med engagemang och 

inspiration 

Utifrån den bild lärare har av sina elevers digitala multimodala erfarenheter beskriver de 

sitt arbete i klassrummet. Ingen lärare beskriver att de har genomfört ett arbete som utgått 

från någon sådan erfarenhet som deras nuvarande elever tagit med sig hemifrån. Däremot 

beskriver de hur de arbetar med digitala multimodala texter på ett generellt sätt och kopplar 

sedan detta till eleverna själva. Lärare 2 beskriver att hen ibland i undervisningen använder 

sig av både pedagogiska filmer och spelfilmer. Hen beskriver att de i undervisningen kan 

”titta på film”, ”förstärka det man pratar om med film” och att ingångspunkten ”ibland kan 

vara en film”. Vidare hävdar Lärare 2 att spelfilm, till skillnad från film med ett 

pedagogiskt syfte, inte uppfattas som lika pedagogiska av eleverna och att detta bidrar till 

glädje hos dem. En spelfilm Lärare 2 ger som exempel är Disneyfilmen Vaiana: ”Får de 

se Vaiana så blir de bara jätteglada, det är ju inte något pedagogiskt kring den [enligt 

eleverna] men det finns ju så väldigt mycket som man kan prata kring den också.” Vidare 

förklarar Lärare 2 att hen i vissa fall också väljer att använda material som hen vet att 

eleverna är bekanta med hemifrån, som spelfilmer eller material från barnkanalen och 

SVT-play i belöningssyfte.  

 

Lärare 4 förklarar att de ibland använder sig av Youtube-klipp som inspirationskälla och 

kopplar detta till att eleverna själva ser på Youtube-klipp på sin fritid. Hen beskriver att 

senaste gången de använde ett klipp så kom det inte direkt från eleverna, men att de senare 
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har önskat att få se klippet flera gånger. Det var ett klipp med en sjungande snögubbe som 

användes som en inspirationskälla för ett temaområde som skulle behandla vinter och snö:  

 

De skrev berättelser om honom och de skulle lyssna och titta, det blev liksom favoriten. 

Och det här Youtube-klippet har vi sätt jättemånga gånger. Så visst använder man… och 

på något sätt… det blir ju legalt för dem, de ser ju att vi använder oss av det också. 

Använder Youtube som källa ibland och vi kan hitta saker på nätet, och de kan fråga oss, 

var fanns det där som vi tittade på så att jag kan titta på det hemma. (Lärare 4) 

 

Lärare 4 påstår här att klippet blev populärt bland eleverna vilket också kan tolkas som att 

det gjorde dem engagerade. Vad Lärare 4 beskriver om själva användandet av Youtube-

klipp i undervisningen är också intressant eftersom hen kopplar det till hur eleverna själva 

kan se att inte bara de är konsumenter av webbsidan utan att den också kan användas inom 

skolan. Lärare 4 har också använt sig av elevernas digitala multimodala erfarenheter i 

undervisning med en tidigare elevgrupp. Arbetet knöts då an till datorspelet Minecraft och 

eleverna fick då skriva berättelser och göra bilduppgifter som var kopplade till spelet: 

 

När Minecraft kom. Då använde vi Minecraft i skolan, vi skrev, skrev berättelser om 

Minecraft-gubbar. Det går ju att använda deras verklighet och ta med den till skolan. […] 

Bilduppgift i Minecraft… nämen alltså visst kan man använda det om man har lite fantasi. 

(Lärare 4) 

 

Här påstår Lärare 4 att man får ”ha lite fantasi” för att inkludera elevernas erfarenheter. 

Vidare anser hen att berättelserna om Minecraft-gubbar som underlättade skrivarbetet för 

vissa elever: ”Det var ju inte jobbigt för den killen som kanske inte ville skriva alls 

egentligen. Då skrev han ju om Minecraft”. Och arbetet bidrog alltså till att en elev som ” 

kanske inte ville skriva alls egentligen” lättare kunde producera en text. Även Lärare 3 har 

i en föregående elevgrupp gjort enkäter med syftet att implementera elevernas digitala 

multimodala erfarenheter i undervisning. Syftet med enkäten var att ta reda på vilka 

erfarenheter av läsning och skrivning eleverna hade från hemmet för att sedan använda sig 

av dessa erfarenheter i undervisningen. Även i detta fall bidrog arbetet med engagemang 

hos eleverna. I synnerhet beskriver Lärare 3 att det väckte ett engagemang för de eleverna 

som ”har svårt att komma igång annars” och Lärare 3 förklarar att eleverna hade ”lättare 

att komma igång då”. Beskrivningarna som gavs av Lärare 3 och Lärare 4 påvisar att en 
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viss grad av engagemang väcktes hos de eleverna som i vanliga fall inte visat ett stort 

intresse för att skapa texter, detta endast genom att koppla till deras verklighet.  

 

 De väljer att inte implementera till följd av elevernas ålder eller att innehållet 

anses vara olämpligt 

Den mest frekvent förekommande anledning till att lärare väljer bort att implementera 

elevernas digitala multimodala erfarenheter i undervisningen, är att de hävdar att eleverna 

är för unga. Både Lärare 2 och Lärare 3 hävdar att erfarenheter av spel, film och sociala 

medier är något som är enklare att arbeta med när eleverna blir äldre. Lärare 3 som arbetar 

i en årskurs 1 påstår att undervisningen i denna årskurs måste hållas mer styrd:  

 

Nu i ettan här inne har vi det väl ganska styrt så, vad de gör. Det är svårt att släppa iväg 

dem för de vet inte vad de ska göra. Då kan det vara svårt att de ska få skriva fritt om egna 

figurer och sådär. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 påstår att eleverna inte kan släppas fria i sitt skrivande på samma sätt som äldre 

elever kan. Ett sådant arbete skulle leda till en förvirring bland de nuvarande eleverna då 

de inte skulle veta vad de skulle göra. Lärare 3 påstår dock att ett sådant arbete skulle lämpa 

sig bättre redan i årskurs två eller tre. Vidare beskriver även Lärare 3 att de just nu ”lägger 

mycket grunder” och därför inte har tid att implementera elevernas intressen på samma sätt 

som de hade haft om eleverna skulle vara äldre. Även Lärare 4 uppger att hen vanligtvis 

får höra mer om elevernas erfarenheter av digitala multimodala texter från eleverna själva 

när de blir äldre och då ofta i samband med bråk eller strul: ”Det har inte varit något sånt 

där som ofta kommer senare, att det blir några bråk eller strul. Någon har skrivit något 

taskigt. Det har vi inte haft. Inget sånt som har hamnat i skolan”. Att Lärare 4 anser att 

dessa situationer är något som ”ofta förekommer senare” är en tydlig indikator på att 

elevernas ålder spelar in på deras användande av olika filmer, spel och sociala medier. 

Även Lärare 2 förklarar att hen tror att det blir enklare att använda sig av elevernas digitala 

multimodala värld när de blir äldre och uppger då inlämningsuppgifter som förslag kring 

hur man skulle kunna jobba. Hen anser också att man inte bara kan använda elevers 

erfarenheter eftersom hen inte vill ”glömma bort allt annat man har” och syftar då på olika 

former av analoga pedagogiska material. Lärare 2 beskriver dock att skolan planerar att 
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hålla särskilda temalektioner om sociala medier och hur man som konsument och 

producent kan hantera dessa:  

 

Jag vet att tanken är här på skolan att vi ska ha just en lektion om sociala medier och hur 

man ska hantera det. Det är ju mycket som händer på sociala medier. Än så länge är det 

faktiskt inte så mycket här. Men ju äldre de blir desto mer händer det på det. Så tanken är 

här att vi ska ha lite mer lektioner kring det. […] Om det var femmor och sexor det här året 

[…] Tanken är då sen att de får in det nästa år, att då ska även treorna involveras. Så det är 

ju en bra tanke, för det går ju lägre och lägre ner i åldrarna, vad de använder. (Lärare 2) 

 

Detta är alltså inte ett arbete som har genomförts på skolan men som är på gång. Tanken 

med lektionerna är att en utomstående ska hålla i lektionen och inte läraren själv. Lektionen 

ska testas med de äldre årskurserna först men planeras även att genomföras i årskurs 3. 

Lärare 2 förklarar att även om det inte händer så mycket just nu för elevgruppen på sociala 

medier så är detta något som elevgruppen kommer att komma i kontakt med. Hen anser 

också att detta rimligtvis blir mer aktuellt ju äldre eleverna blir. Ålder är alltså en tydlig 

faktor till varför lärare väljer bort elevers erfarenheter av spel, film och sociala medier. 

 

En stor del av intervjutiden med samtliga lärare ägnades åt att tala om spelet Fortnite. Ingen 

av lärarna upplever att spelet lämpar sig för att inspiration ifrån i undervisning. Samtidigt 

beskriver alla lärare att det är denna digitala och multimodala erfarenhet som är allra mest 

populär just nu, särskilt bland pojkarna. Lärarnas argument för att inte använda denna 

erfarenhet grundar sig på spelets åldersgräns och innehåll. Spelet har 12-årsgräns vilket 

innebär att de elever som samtliga lärare undervisar är för unga för att ta del av spelet. 

Lärare 4 är en av dem som låter dessa erfarenheter stanna i hemmet: 

 

Vissa saker får vi lämna hemma, som vi inte kan jobba med här kanske. Det kanske är spel 

då som kanske inte riktigt är lämpade för den åldern de befinner sig i. Jag tänker på de här 

som är så små då, när de helst vill spela det som kanske inte åldersmässigt är lämpligt. Då 

kan de ju krångla till det lite. Någon tycker att det är alldeles för läskigt och någon tycker 

inte alls att det är läskigt att, ja, dö då. Det blir ju svårare om de har hamnat i något som vi 

inte riktigt etiskt kan använda oss av här. Då blir det mer moralpinnar och pekpinnar att ”nej 

det kan vi faktiskt inte jobba med här” och det är ju lite tråkigt. (Lärare 4) 

 

Flera av lärarna förklarar att Fortnite är ett våldsamt spel. Alla de lärare som deltagit i 

studien har på olika sätt tagit upp spelet och talat om att det inte är något som varken de 
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eller deras skolor stöttar. Denna diskussion har i två lärares fall (Lärare 1 och Lärare 2) 

tagit direkt med eleverna och i de andra lärarnas fall (Lärare 3 och Lärare 4) tagits upp och 

behandlats vidare genom föräldrar på ett föräldramöte. Lärare 1 är en av dem som resonerar 

kring spelets olämplighet:  

  

Det är ett spel som har 12-årsgräns. Det handlar om att man dödar andra människor och 

det är ingenting jag står bakom och det har jag varit väldigt tydlig med till eleverna, varför 

jag inte vill att vi pratar om det. Och så har vi pratat då utifrån att i våran grupp här har vi 

elever som har flytt från krig, och då tycket jag att det är så sjukt, nämen så konstigt, då 

ska de sitta hemma sen och skjuta andra människor, och ”det är ingen fara för det kommer 

inte något blod [i spelet]”. Alltså, det är så liksom parallella, alltså så långt ifrån varandra 

men ändå är det precis bredvid varandra. Så det blir så svårt att ta den diskussionen.  

(Lärare1) 

 

Här ger Lärare 1 spelets åldersgräns och innehåll som anledningar till varför dessa 

erfarenheter inte passar in i skolans värld. Hen har ändå tagit upp detta och pratat om det 

med sina elever. Vidare beskriver Lärare 1 att hen inte tar av sin lektionstid för att behandla 

spelet. Någon gång har de gjort det för att ” de ska veta varför jag inte vill prata om det”. 

Även Lärare 2 förklarar att hen inte anser att spelet passar i skolan berättar även att hen 

förklarat för eleverna varför det anses vara olämpligt. Lärare 3 och Lärare 4 som arbetar i 

samma klass beskriver hur föräldrar genom föräldramötet blev en del av avståndstagandet 

i deras klass 1. Föräldrarna till deras elever hade visat en oro kring spelets våldsamma 

innehåll. Lärare 4 beskriver hur ”föräldrarna lyfte det på ett föräldramöte för de var lite 

såhär ”de [eleverna] har inte åldern inne och hur ska vi tänka”. Lärare 3 förklarar att 

Föräldramötet ledde till att färre elever fick tillåtelse att spela spelet hemma.  Spelet har 

alltså diskuterats, i vissa fall under undervisningstid och i ett fall på föräldramöten, för att 

eleverna ska förstå varför lärarna inte stöttar spelet. Lärarna verkar alltså tala om spelet för 

att ta ställning och förtydliga att spelet inte lämpar sig för skolans elever eller i en 

skolmiljö.  

 

 De väljer att inte implementera till följd av att annat material anses vara 

bättre  

En annan påverkande faktor till varför lärare väljer bort elevernas digitala multimodala 

erfarenheter kan vara att de uttrycker en okunnighet till hur de ska få in elevernas 
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erfarenheter i undervisningen. Eleverna kan även ha andra intressen som kan vara lättare 

att knyta an till. Lärare 1 förklarar att det handlar om okunskap och samtidigt om att hen 

ser andra intressen eleverna har som mer lättillgängliga:  

 

Det är nog mer min okunnighet, att jag inte vet hur man ska få in det i undervisningen, och 

få det så att det blir kvalitet. Så att man inte bara gör det för att. För det är ju mycket prat 

om det att man ska få med deras intressen, men då har jag nog tänkt så att de har så många 

andra intressen. Att det då är smidigare för mig att kanske ta det. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 beskriver också att elevernas intressen förändras snabbt och att även det kan 

påverka kvaliteten i undervisningen. Hen menar att syftet med uppgiften går före att plocka 

in något ”bara för att”. Två av lärarna (Lärare 1 och Lärare 3) upplever också en 

problematik med att elevernas intressen är individuella och inte generella. Lärarna 

beskriver att det till följd av elevernas intressens individuella karaktär är svårt att hitta 

något som passar hela elevgruppen. Vilket leder till att det är svårt att ta in dem i 

undervisningen. Lärare 3 förklarar att hen hellre skapar en gemensam upplevelse i 

klassrummet än att knyta an till elevers erfarenheter från hemmet:  

 

För det är ju så olika, att hitta något som alla nu då känner till. Jamen FIFA spelar nu 10 

av 35 barn. Likaväl som en del älskar det så hatar andra det. Så har väl vi tänkt mycket så 

att vi hittat grejer som vi upplevt tillsammans här då. Om vi nu skulle se en film då till 

exempel. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 vill alltså skapa en upplevelse som alla elever kan dela och inte rikta in sig på 

några få elever. Även Lärare 1 beskriver att elevernas digitala multimodala erfarenheter 

kan vara väldigt ”nischade” och ser dem därför som svårhanterliga i klassrummet och 

ifrågasätter vad ett implementerande av dessa erfarenheter skulle ge. Lärare 1, 2 och 3 

förklarar att de använder annat pedagogiskt material som exempelvis pedagogiska spel, 

filmer och lärplattformar. Detta är olika former av multimodala texter som eleverna känner 

igen från skolan. Lärare 3 beskriver att webbplatsen Skolplus är en form av multimodal 

text som hen vet är bra och tillför något i undervisningen. Att däremot ta in elevernas 

digitala multimodala erfarenheter från hemmet är något som hen ställer sig skeptisk till. 

Även lärare 1 förklarar att de använt olika digitala spel i skolan. Exempel på dessa spel 

kan vara Bingel, Mattematchen, 10 Monkeys eller Skolplus. Lärare 1 förklarar att de 

försökt fånga eleverna genom dessa pedagogiska spel och inte de spelen de spelar hemma.  
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 Sammanfattning av resultatet  

Syftet med undersökningen var att titta på hur lärare förhåller sig till att implementera 

elevers digitala multimodala erfarenheter i undervisningen. Utifrån det insamlade och 

analyserade materialet kunde lärarnas inställning till och upplevelser av ämnesområdet 

tydliggöras. Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att alla de deltagande 

lärarna har en bild av sina nuvarande elevers digitala multimodala erfarenheter men ingen 

beskriver ett särskilt tillvägagångssätt med syfte att ta reda på dem. Alla lärare uppger 

istället att det primära tillvägagångssättet är genom att samtala med eleverna, att lyssna på 

och ”snappa upp” saker de delger samt observation av deras lekar. En uppfattning av 

elevernas erfarenheter av digitala multimodala texter är alltså något som uppstå i lärarnas 

och elevernas vardagliga kontext.  Elevernas erfarenheter kan också synliggöras i fria 

skrivuppgifter då eleverna själva väljer vad de vill skriva om.  

 

Resultatet visar också att olika faktorer påverka lärarnas val av att implementera, eller inte 

implementera, elevernas digitala multimodala erfarenheter i undervisning. Lärarna 

beskriver fler orsaker till varför de väljer bort elevernas erfarenheter av filmer, spel och 

sociala medier än orsaker till varför de väljer att ha med dem. De faktorer som är mest 

frekvent beskrivna i lärarnas utsagor är elevernas ålder, erfarenheternas olämplighet, 

erfarenheternas individuella karaktär samt val av annat pedagogiskt material. Den mest 

förekommande faktorn är elevernas ålder och till denna kategorin kan två kategorier 

tillskrivas. Den första kategorin är att eleverna är unga och inte använder sig lika mycket 

av digitala multimodala texter som de kommer att göra när de blir äldre. Den andra 

kategorin behandlar åldersgränser och lämplighet. Lärarna beskriver att eleverna är för 

unga för att exempelvis spela de spel de spelar vilket är en av orsakerna för bortval. Vad 

som också framkommit är att när exemeplvis Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 väl beskriver 

arbeten som knyter an till elevernas erfarenheter av digitala multimodala texter har de 

präglats av ett elevengagemang och en hjälp till att producera text.  
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6. Diskussion 

Följande avsnitt består av en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion som 

tillsammans skapar studiens diskussion. I metoddiskussionen granskas de metodval som 

gjorts och de slutsatser som dragits av studiens resultat. I resultatdiskussionen ställs 

studiens redogörelser i relation till ett teoretiskt ramverk, tidigare forskning och 

yrkesrollen. Diskussionen avslutas med förslag på framtida forskning inom ämnesområdet 

och baseras på de resultat som skildras i studien.  

 

 Metoddiskussion 

När en studie genomförts är det relevant att ställa metodval i relation till syfte och 

frågeställningar. Den metod som används i studien är kvalitativ semistrukturerad intervju. 

Valet av metod motiveras av studiens syfte som är att undersöka lärares upplevelser och 

inställningar av ämnesområdet. Eftersom kvalitativ metod är passande för forskning som 

ämnar att få syn på deltagarnas perspektiv (Bryman 2011) ansågs metodvalet stämma 

överens med studiens syfte och frågeställningar. Studien har utförts med förhoppningen 

om att alla de deltagande lärare har svarat sanningsenligt på de frågor som ställts under 

intervjuerna. Då analysen vilar på lärarnas ord om vad de gör, och inte faktiska 

observationer av vad de gör, kan deras utsagor inte bekräftas med en fullständig grad av 

tillförlitlighet. Lärarnas utsagor kan endast bekräfta vad de säger att de gör. Det finns 

däremot ingen anledning att misstro detta, även om det kan påverka graden av 

tillförlitlighet i studien. Emellertid har intervju som metod bidragit till att ge en rik 

förståelse för lärarnas upplevelser av ämnesområdet med flera dimensioner och en större 

frihet, både för forskaren som intervjuare att utforma intervjun och även för de deltagande 

lärarna att utforma sina svar, än vad standardiserade frågor kan ge (Bryman, 2011; Ahrne 

& Svensson, 2011). Metoden har också medfört en möjlighet att ställa följdfrågor, om 

något varit oklart eller behövde utvecklas, vilket anses vara en styrka för studiens analys 

och dess reliabilitet.  

 

Att samtliga av de intervjuer som genomfördes också spelades in och transkriberades kan 

ha en betydelse för studiens reliabilitet. För vissa informanter kan ljudinspelningar 

innebära att en grad av obehag väcks till följd av en oro för att deras ord kan bevaras åt 

eftervärlden (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes därför på platser som lärarna valt 



 

29 

 

 

själva för att bidra till en trygghet hos dem. Det uttrycks även tydligt i samtyckesblanketten 

att det insamlade materialet förstörs i samband med studiens slutförande. Att intervjuerna 

spelades in anses därför inte ha någon större påverkan på varken urvalet eller resultatet, 

även om en viss påverkan är möjlig. Den möjlighet som ljudinspelningarna erbjuder att gå 

tillbaka och lyssna på intervjuerna igen (Bryman, 2011) var dock en viktig anledning till 

varför de spelades in. Fördelen med ljudinspelningarna var också möjligheten att kunna 

lyssna in och lägga vikt på de deltagande lärarnas betoningar och ordval. Betoningar och 

ordval är en viktig del av kvalitativa intervjuer eftersom intervjuaren ofta är intresserad av 

vad som säg och hur det sägs (Bryman, 2011). Möjligheten att transkribera 

ljudupptagningarna bidrog sedan till att jag i min analysprocess med enkelhet kunde gå 

tillbaka till de deltagande lärarnas faktiska ord. 

 

Resultatets validitet i relation till studiens antal deltagare är värt att lyfta upp för 

diskussion. Detta till följd av att lärarna som intervjuats (fyra lärare) är få och därför 

påverkar studiens generaliserbarhet. Resultatet säger ändå något om hur lärarna tar reda på 

sina elevers digitala multimodala erfarenheter och väljer att inkludera dessa i undervisning. 

I synnerhet när det kombineras med tidigare forskning. Resultatet i sig kan dock inte säga 

något generaliserande om hur lärare arbetar med sina elevers digitala multimodala 

erfarenheter över en större massa. För att detta skulle vara möjligt hade ett större urval av 

deltagande lärare och skolor varit nödvändigt. Det är därför inte säkert att ett nytt 

genomförande av studien på större skala hade resulterat i samma slutsatser. Eftersom det 

däremot framkom ett omfattande material från de intervjuerna som genomförts som kunde 

användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar ansågs antalet deltagande lärare 

vara tillfredställande inom studiens ramar.  

 

För att studien ska nå en högre grad av validitet har dock intervjuguiden infogats som 

bilaga (se bilaga 3) på detta sätt kan samma intervjuer med samma frågor genomföras igen. 

Vilket anses bidra till en högre grad av validitet. Att två av lärarna inom denna studie 

undervisar i samma klass kan också ha en inverkan på studiens validitet. Eftersom lärarna 

undervisar samma elever hade detta kunnat innebära att ett mindre antal elever och ett 

mindre antal erfarenheter hade undersökts, vilket hade påverkat studiens generaliserbarhet. 

Däremot var eleverna indelade i parallellklasser och dessutom skiljde sig lärarnas utsagor 

från varandra. Därför sågs detta som ett intressant resultat och anses inte ha påverkat 

studien negativt. Istället anses lärarnas utsagor inneha en positiv påverkan eftersom fler 



 

30 

 

 

perspektiv på samma elevers erfarenheter på detta sätt har lyfts fram. För att minska 

riskerna med att min egen erfarenhet av ämnesområdet skulle påverka föreliggande studies 

resultat var jag noggrann med att under intervjuerna ställa öppna frågor för att ge lärarna 

en möjlighet att bidra med sin egen bild av ämnesområdet. Att ställa följdfrågor om något 

tycktes vara oklart bidrog också till en rättvis bild av lärarnas svar.  

 

 Resultatdiskussion 

 Det komplexa med elevers erfarenheter 

På vilka sätt lärare använder sig av elevers digitala multimodala erfarenheter i 

undervisningen ter sig enligt studiens resultat vara en komplex fråga. Ett resultat som 

tydligt framträdde ur studiens material är att lärarna har fler argument angående varför 

elevers erfarenheter inte passar in i skolan än vad de har för att de skulle göra det. Lärarna 

har däremot en positiv inställning till vad ett implementerande av elevers erfarenheter i 

undervisningen kan leda till, även om de själva inte implementerar dem i sin nuvarande 

undervisning. Att se på elevers erfarenheter utifrån Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori innebär att betrakta elevens skolsituation i sin helhet. Utifrån det övergripande 

makrosystemet betraktas de lagar och förordningar, som skollag och styrdokument, som 

skapat denna situation (Bronfenbrenner, 1979; Nilholm, 2016). Här kan också en lång 

tradition och fortsatta särställning av skriftspråklig- och skönlitterärhegemoni tas i 

beaktande.  

 

Både Lundström och Svensson (2017) och Ohlin-Scheller (2006) förklarar att 

skönlitteraturen har en stark hierarkisk ställning, i förhållande till multimodala perspektiv, 

inom styrdokument och skola. Att lärarna verkar vara positivt inställda till att 

implementera elevers erfarenheter i undervisning, men ändå inte gör det kan utifrån de 

deltagande lärarnas utsagor härledas till skönlitteraturens särställning. Särskilt i 

sammanhang som handlar om läs- och skrivinlärning i förhållande till elevernas ålder, där 

exempelvis Lärare 3 förklarar att grunderna läggs. Även i sammanhang där Lärare 2 

förklarar att man inte bara kan använda sig av digitala multimodala erfarenheter eftersom 

man inte få glömma bort allt annat man har och syftar på annat analogt pedagogiskt 

material. Att styrdokumenten inte har en multimodal utgångspunkt utan endast har 

skrivningar möjliggör för en multimodal tolkning (Magnusson, 2014) kan också vara en 
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faktor som omedvetet påverkar lärarnas val. Den multimodala tolkningen innebär att 

lärarna själva kan välja vilka typer av texter som exempelvis kan omfattas av ett boksamtal. 

Utgår läraren omedvetet ifrån den skriftspråkliga textens särställning kan digitala 

multimodala texter till följd av detta uteslutas. Här kan vi tydligt se hur faktorer som den 

tryckta textens särställning i styrdokumenten (makrosystemet) påverkar lärarnas val och 

därav även elevens direkta situation i skolan (microsystemet).  

 

Även om det tryckta ordet och skönlitteraturens särställning inom skolan kan påverka 

lärarnas val av innehåll i sin undervisning så är valen enligt lärarnas utsagor även baserade 

på andra saker. Om lärarna ser elevernas digitala multimodala erfarenheter som bättre, 

sämre eller likvärdiga textupplevelser som skönlitterära upplevelser framkommer tyvärr ej 

i studiens resultat. Däremot visar resultatet att lärarna inte använder någon av elevernas 

nuvarande digitala multimodala erfarenheter som de är medvetna om i undervisningen. 

Den vanligast förekommande anledningen som påverkar lärarnas bortvalval är elevernas 

ålder. Denna anledning kopplades främst av lärarna till spelet Fortnite. Två av lärarna 

(Lärare 3 och Lärare 4) har diskuterat spelet Fortnite på ett föräldramöte vilket ledde till 

att flera elever slutade spela spelet vilket ur en ekologisk systemteoretisk tolkning visar 

hur förändringar i exosystemet (föräldramöte) kan knyta samman två microsystem (hem 

och skola). Vidare påverkas lärarna också av åldersgränser som är en övergripande regel 

och bestäms i makrosystemet och samtidigt påverkar eleven i dennes microsystem.  

 

Den diskrepans som uppstår när lärarna väjer att utesluta elevernas erfarenheter från skolan 

ligger till grund för denna studie. Vad som är önskvärt att se är att vi försöker knyta 

samman microsystemen hem och skola genom att inkludera elevernas erfarenheter istället 

för att exkludera dem för att på riktigt förvalta elevernas erfarenheter. Åldersgränser 

(faktorer utanför microsystemet) och olämplighet är dock viktiga och svåra faktorer att ta 

hänsyn till i denna process.  Samtidigt ser de lärarna som faktiskt har använt elevernas 

erfarenheter i tidigare elevgrupper positiva resultat. Utöver de spel som lärarna anser vara 

olämpliga finns också andra digitala multimodala erfarenheter i elevens vardag. Vad som 

föranleder bortval av de erfarenheter som lärare beskriver som mer lämpliga kan skifta, 

men handlar ofta om eleverfarenheternas individuella karaktär samt vad erfarenheterna 

består i. Lärarna i denna studie upplever till följd av dessa orsaker stora svårigheter med 

använda sig av elevernas erfarenheter. Det kan vara svårt att använda sig av och fastställa 

elevers erfarenheter utan att aktivt ha ställt en fråga om dem eller utvecklat en metod för 
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att ta reda på dem. Eftersom ingen av de deltagande lärarna gjort detta kan det också bidra 

till upplevelsen av att de är svåra att använda. Undantaget är dock spelet Fortnite som 

lärarna vet att flera av eleverna har erfarenheter av, även om de beskriver att inte alla i 

deras klasser är intresserade av spelet. Däremot har alla lärare en övergripande bild av 

elevernas multimodala intressen och vilka texter de möter på sin fritid. Eftersom den 

övergripande bilden inte är konkret kan detta påverka utfallet i undervisning. 

 

En annan intressant aspekt av lärarnas berättelser är att alla lärarna beskriver att de 

använder pedagogiska plattformar där filmer och spel förekommer istället för elevernas 

egna erfarenheter. Alla de deltagande lärarna beskriver samtidigt att de använder film och 

korta klipp på olika sätt. Lärare 1 förklarar att de inte använder elevernas spel utan att de 

istället använder lärospel för att ”nå” dem. På något sätt använder sig alltså lärarna av 

elevers erfarenheter av digitala multimodala texter utan att reflektera över det. De anknyter 

till en medieringstyp som eleverna känner igen för att fånga dem, vilket är intressant. 

Lärare 3 beskriver att hen gärna skapar en gemensam upplevelse genom film och även 

Lärare 2 beskriver hur en använder film. En intressant aspekt av Lundström och Svenssons 

(2017) studie i relation till dessa lärares utsagor är den medieringstyp, alltså filmer och 

spel som medier eleverna har erfarenheter av, faktiskt används av lärarna.  Lundström och 

Svensson (2017) påstår att elevers förförståelse för ett en viss medieringstyp kan hjälpa 

dem att tillgodose sig undervisningen. Vidare kan detta alltså vara ett sätt att knyta samman 

microsystemen hem och skola genom elevernas erfarenheter som lärarna gör, men som de 

själva inte upplever som kan kopplas till elevernas erfarenheter.  

 

 Elevernas digitala multimodala erfarenheter som en outnyttjad resurs 

Hur lärare väljer att ta reda på elevers erfarenheter av digitala multimodala texter ter sig 

enligt studiens resultat vara likvärdigt för de lärarna som deltagit. Det är till största del 

genom ett deltagande i vardagliga samtal, observationer av elevernas fria lekar och i vissa 

fall även i fria skrivuppgifter som lärarna har skapat sin bild av elevers erfarenheter. En 

slutsats som kan dras utifrån detta resultat är att de nuvarande elevernas erfarenheter aldrig 

efterfrågats av lärarna i ett undervisningssyfte, utan endast framkommit i situationer där 

eleverna själva valt att delge, leka eller skriva om sina erfarenheter. Eleverna väljer alltså 

enligt lärarna att själva dela med sig av sina erfarenheter för att de är en del av deras värld. 

Att eleverna själva är insatta i dessa digitala och multimodala världar talar för den glädje 
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(Fast, 2007), lust och motivation (Söderling, 2011; Stam, 2016) som deras erfarenheter 

skulle kunna bidra med i undervisningen. 

 

Erfarenheterna som finns i elevernas microsystem i både skola och hem är inte något som 

lärarna aktivt väljer att ta in i skolan och använda sig av. Även om lärarna har välgrundade 

argument för att förklara varför de väljer bort elevers erfarenheter av filmer, spel och 

sociala medier i undervisning råder det inga tvivel på att elevens erfarenheter enligt 

forskning och även enligt lärarnas egna utsagor är en källa som kan leda till mycket gott. 

Om lärare inte knyter an till elevernas erfarenheter av digitala multimodala texter kan detta 

dessutom få negativa konsekvenser (Stam, 2016; Becky Parry, 2010; Söderling, 2011) 

vilket också kan sammanflätas med ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv där det sätt 

som eleven själv uppfattar sin omgivning på har en stor betydelse för hens utveckling, 

lärande och beteende (Bronfenbrenner, 1979). Lärare 4 betonar att dessa resurser måste 

användas på ”rätt sätt” och Lärare 1 anser att det i arbetet med elevernas multimodala 

erfarenheter är väsentligt att betrakta syftet med uppgiften och att inte ta in något ”bara för 

att”. Hur kan vi på ett bra sätt förvalta elevernas erfarenheter som idag ter sig vara en 

outnyttjad resurs? Det finns, till följd av samhällets pågående digitalisering och det utökade 

användandet av nya digitala medier, ett behov ett ifrågasätta den traditionella synen på 

läsande och skrivande (Liberg, 2007). Att vidga textbegreppet och att erkänna det 

multimodala textbegreppet är en del av detta. Även skrivningarna i skolan styrdokument 

som beskriver ett ökat behov av digital kompetens (Skolverket, 2019) talar för att vi måste 

anpassa vår undervisning till den nya mängd texter som idag florerar i vår vardag.  

 

Vad som skulle vara ”rätt sätt” kan tyvärr inte denna studie svara på. Vad som däremot 

kan fastställas är att både de lärarna och forskare som studien inbegriper ser möjligheter i 

elevernas digitala multimodala erfarenheter. En multimodal tolkning av svenskämnets 

läroplan möjliggör dessutom att elevernas erfarenheter kan integreras i läs- och 

skrivundervisning. Exempelvis beskriver Lärare 2 att eleverna ofta kan få in egna 

erfarenheter i berättande eller återberättande texter. Detta sammanfaller även men det 

arbete som Lärare 4 bedrev med spelet Minecraft som inspirationskälla. Således kan alltså 

de aktiviteter som enligt skolverket (2018) ska behandla berättande texters budskap, 

uppbyggnad och innehåll samt hur dessa texter kan organiseras med början, mitt och slut, 

även inkludera elevers erfarenheter för att ta vara på den glädje och det engagemang som 

erfarenheterna kan ge eleverna i undervisning (Fast, 2007; Söderling, 2011; Stam, 2016). 
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Även de läs- och skrivaktiviteter där eleverna ska lyssna och återberätta olika 

samtalssituationer och göra muntliga presentationer om vardagsnära ämnen (Skolverket, 

2018) kan med samma anledning knytas an till elevernas erfarenheter av filmer spel och 

sociala medier. Även de skriftspråkliga aktiviteter som finns återgivna i läroplanen som 

behandlar språkbruk i digitala miljöer och hur avsändaren kan påverka textens innehåll är 

värt att behandla i relation till de texter eleverna själva konsumerar på sin fritid. Lärare 2 

beskriver att det på hens skola redan planeras ett arbete som ska möta just detta. Eftersom 

erfarenheterna kan leda till mycket gott borde fler lärare med välja att ta reda på elevernas 

erfarenheter med syfte att använda dem i undervisning. Eftersom hur vi bemöter elevers 

förförståelse spelar roll för hur de kommer uppleva sin egen kunskap som relevant eller ej.  

 

 Framtida forskning  

I denna studie har lärare under intervjuerna fått delge sina bilder av elevers digitala 

multimodala erfarenheter och deras inställningar till dem. Det skulle vara av intresse att gå 

till eleverna själva och undersöka hur deras faktiska erfarenheter ser ut. Det skulle också 

vara intressant att undersöka vad lärare faktiskt vet om de olika filmer, spel och sociala 

medier som elever har erfarenheter av. Mer forskning som knyter an till arbetet med 

digitala multimodala erfarenheter till grundskolans årskurser 1-3 är också relevant 

eftersom elevernas unga ålder är en vanligt förekommande anledning till varför det inte 

bemöts i skolan. Avslutningsvis hade det varit intressant med en studie som följer elever 

under en längre tid för att undersöka vad ett implementerande av elevers digitala 

multimodala erfarenheter kan bidra med och vad som skiljer dessa erfarenheter från 

analoga texterfarenheter.
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev  
 
Hej! Mitt namn är Nellie Fredriksson och jag studerar min sista termin på Jönköping 
Universitys grundlärarprogram med inriktning mot arbete i F-3. Just nu skriver jag mitt 
examensarbete om elevers multimodla erfarenheter. Syftet med denna studie är att 
genom intervjuer ta reda på hur lärare förhåller sig till att implementera elevers 
multimodala texterfarenheter i undervisning. Du har redan anmält intresse för att 
medverka och det är av stor vikt att du som deltagande är medveten om att jag i min 
undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna.  
 
Dessa principer innebär att: Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. De 
uppgifter som du lämnar kommer att hållas från obehöriga och behandlas med största 
varsamhet. Ditt namn och din skola kommer att anonymiseras. Intervjuerna som 
genomförs kommer att spelas in och transkriberas. De ljudinspelningar, transkriberingar 
och anteckningar som görs i samband med studien kommer att raderas efter att arbetet 
är godkänt.  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
Nellie Fredriksson  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett       
 
 
Jag har tagit del av informationen om studiens syfte, på vilka sätt informationen 
dokumenteras och dess forskningsetiska aspekter. 
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan 
avbryta när som helst utan att behöva ange varför.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 
 
       JA         NEJ  

 
 
Underskrift av studiedeltagare 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift  
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Namnförtydligande   
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Bilaga 3 

Intervjuguide  
 

Information om intervjun och dess övergripande grundregler  

• Välkomnar läraren och tackar för medverkan 

• Fråga om läraren godkänner att intervjun spelas in 

• Informerar om intervjuns regler och forskningsetiska aspekter:  
- Förklarar att bara jag kommer att lyssna på intervjuerna. Förklarar att läraren kommer 

vara helt anonym. Förklarar att svara på frågorna är valbart och intervjun kan avbrytas 
när som helst. Frågar om det finns några frågor innan vi drar igång 

• Syftet med denna undersökning är att ta reda på lärares bild av elevers multimodala 
erfarenheter och möjligheter att använda dem i undervisning.  

 
Information om intervjupersonen  

- Berätta lite om dig själv! (årskurs, elevantal, hur länge har du arbetat, utbildning) 
- Har du hört begreppet multimodal text någon gång, hur skulle du beskriva det?  

➢ Definiera begreppet: Det finns många olika tolkningar av begreppet och för min undersökning 
behöver vi ha samma tolkning: Multimodala text = en text som kombinerar olika 
kommunikationsformer till exempel ord, bild och ljud. Förslag på detta kan vara filmer, datorspel 
och sociala medier. I mina fortsatta frågor är det detta jag tänker på.  

- Vilka multimodala texter möter du i din vardag?  
- Hur jobbar du med multimodala texter i allmänhet i din undervisning?  
 

Tema 1 – Hur ser elevers multimodala erfarenheter ut?  
➢ Hur ser din bild av elevernas multimodala texterfarenheter ut?  

➢ Vilka filmer, spel och sociala medier kommer de i kontakt med? 

➢ Gäller detta alla elever?  
- Hur har du gjort för att ta reda på deras multimodala texterfarenheter?  Hur har du gått 

tillväga eller på vilka sätt har det visat sig?  
- Finns det några fördelar/nackdelar med elevernas multimodala intressen? 

 
Tema 2 – Kan vi använda erfarenheterna i undervisning?  

- Du beskrev tidigare dina elevers multimodala intressen, har du någon gång testat att 
använda dig av dessa i undervisning? Varför/varför inte?   

- Vill du beskriva mer? Har du fler exempel?  

- Om vi pratar om fördelar och nackdelar 

- Ser du några fördelar med dina elevers multimodla texterfarenheter (av film/spel/sociala 
medier) i undervisningen?   

- Ser du några nackdelar med dina elevers multimodala texterfarenheter (film/spel/sociala 
medier) i undervisningen? 

 

Tema3 – Multimodalitet och styrdokument  
- På vilka sätt skulle du säga att läroplanen möjliggör för att använda elevers intressen i 

undervisning?  

- I din åsikt bör man som lärare använda sig av elevers multimodala intressen?  
 

Avslutning 

• Finns det något du vill tillägga som du känner att du inte har sagt?  

• Finns det något du vill fråga om? Om något dyker upp så är du välkommen att höra av dig. 

• Tack för din medverkan!  

  



 

IV 
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Huvudtema:  Tar lärare reda på vilka digitala 

multimodala erfarenheter deras elever 

har? Hur går de i sådana fall tillväga?  

Hur och varför lärarna att 

implementera/inte implementera i 

undervisningen?  
Det är oftast genom de här vardagliga 

samtalen man har med eleverna. När du är 

ute på rast med dem eller när du sitter i 

matsalen med dem…. (Lärare 1) 

 

I början när man lär känna dem då har man 

väl lite personbeskrivningar i 

undervisningen. Eller att de ska beskriva 

sig själva…( Lärare 1) 

 

”Det framkommer oftast i alltså om man har 

en samling och så. Det kan vara efter helgen, 

kommer det upp något….(Lärare 2) 

 

Om de har friare skrivning, då kan det 

ibland komma in … (Lärare 2) 

 

Vissa saker får vi lämna hemma, som vi 

inte kan jobba med här kanske. Det 

kanske är spel då som kanske inte riktigt 

är lämpade för den åldern de befinner sig 

i… (Lärare 4) 

 

Det är nog mer min okunnighet, att jag 

inte vet hur man ska få in det i 

undervisningen, och få det så att det blir 

kvalitet… (Lärare 1) 

 

För det är ju så olika, att hitta något som 

alla nu då känner till. Jamen FIFA spelar 

nu 10 av 35 barn. Likaväl som en del 

älskar det så hatar andra det…(Lärare 3) 

 

Subtema 1 Genom det vardagliga samtalet och 

den fria leken 

Engagemang och inspiration 

Det är oftast genom de här vardagliga 

samtalen man har med eleverna. När du är 

ute på rast med dem eller när du sitter i 

matsalen med dem…. (Lärare 1) 

 

”Det framkommer oftast i alltså om man har 

en samling och så… (Lärare 2) 

 

 

Subtema 2  Genom olika skrivuppgifter  Ålder och olämplighet  

Om de har friare skrivning, då kan det 

ibland komma in … (Lärare 2) 

 

I början när man lär känna dem då har man 

väl lite personbeskrivningar i 

undervisningen. Eller att de ska beskriva 

sig själva… (Lärare 1) 

 

Vissa saker får vi lämna hemma, som vi 

inte kan jobba med här kanske. Det 

kanske är spel då som kanske inte riktigt 

är lämpade för den åldern de befinner sig 

i… (Lärare 4) 

 

Subtema 3  Okunnighet  
Det är nog mer min okunnighet, att jag 

inte vet hur man ska få in det i 

undervisningen, och få det så att det blir 

kvalitet… (Lärare 1) 

 

Subtema 4  Annat pedagogiskt material 

 

Subtema 5  Individuella intressen 
För det är ju så olika, att hitta något som 

alla nu då känner till. Jamen FIFA spelar 

nu 10 av 35 barn. Likaväl som en del 

älskar det så hatar andra det…(Lärare 3) 
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