
  

 
 
 

 

 
Grundskola  

 

 

Berättelser då och nu Mars 2015 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 1 (12)  

 
 

Modul: Läsa och skriva i alla ämnen  
Del 2: Barns textvärldar  

Berättelser då och nu – barns användande och erfaren-
heter av texter i vår tid  
Catarina Schmidt, Högskolan i Jönköping  

Idag cirkulerar och återfinns texter i en mängd olika sammanhang, på olika sätt och i olika 
format. Barn möter och fascineras i hög grad av olika spel och interaktiva nätverk via inter-
net, vilka också kan ses som texter där ljud, skrift och bild kombineras. Det finns mycket 
som talar för att vi som arbetar med läs- och skrivundervisning behöver lära oss av barns 
erfarenheter av populärkulturella texter utanför skolan. På vilka sätt kan elevers erfarenheter 
tas till vara samtidigt som skolans uppdrag kring läsande och skrivning fokuseras? På vilka 
sätt kan vi hjälpa och stödja elever i att tolka och förstå vem som står bakom en viss text, 
vem eller vilka texten riktar sig till och hur man kan förändra den? Om detta handlar denna 
artikel.  

De texter, och aktiviteter kring dem, som elever möter i förskoleklassen och årskurs 1-3 
omgärdas av alla de texter, och aktiviteter kring dem, som de möter hemma och på sin fri-
tid. Vivian Vasquez (2004) är en av många forskare som menar att vi inom utbildning behö-
ver utgå från barns frågor och erfarenheter utifrån deras liv här och nu. Hon betonar vikten 
av dialog och menar att undervisning behöver innebära en ständigt pågående process av vad 
vi vet just nu samtidigt som vi hela tiden justerar, lär mer och bygger vidare på vår kunskap. 
En sådan syn på kunskap utmanar en kunskapssyn där det är bestämt på förhand vad som 
är det rätta svaret eller vad vi förmodas komma överens om. Att skapa ett återkommande 
utrymme där elever beskriver, förklarar och gestaltar det de upplever och tar del av på sin 
fritid, i form av exempelvis olika populärkulturella karaktärer eller miljöer, kan vara ett sätt 
att integrera deras erfarenheter i skolans språk- och textarbete. Det kan också vara ett sätt 
att stödja eleverna i att på sikt gå från att skriva beskrivande till argumenterande och analy-
serande texter. Ett sätt att förhålla sig till populärkulturella texter och den roll de kan spela i 
undervisningen är att se på dem som berättelser, vilka vi kan dela med eleverna utifrån det 
förhållningssätt som Vasquez framhåller. Det kan innebära att vi i undervisningen skapar 
nya berättelser tillsammans eller utforskar vad man kan göra och inte i vissa texter samt var-
ifrån de kommer. Sådana lokala berättelser kan innebära att eleverna får gemensamma min-
nen och nya erfarenheter.  

Berättelserna och skriften  
Före skriften fanns det muntliga berättandet. Från generation till generation fördes berättel-
ser vidare som var viktiga för gemenskap och identitet. Carina Fast (2001) beskriver hur be-
rättelser genom historien ”tjänat som hjälp för människor att känna samhörighet med sin 
ras, sin nation, sin kultur” (s. 26). På så sätt, menar Fast, har berättelser under olika tider 
förenat människor, hjälpt dem att komma ihåg sitt ursprung och att finna tröst i stunder av 
utsatthet. Genom skriften har sedan kunskap, berättelser och traditioner kunnat fästas på 
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pränt. Skriften, tillsammans med boktryckarkonsten, har medfört att mänskligheten idag har 
ett gigantiskt kollektivt minne (se Säljö, 2005, s. 119-122). Under de senaste decennierna har 
skriften utgjort en förutsättning för internet och digitalisering av texter, en utveckling som 
fortsätter i våra dagar.  

När vi idag talar om texter är det inte enbart i den tryckta bokens form. Samtida informat-
ionstekniker innebär att texter, eller för den delen berättelser, förpackas och distribueras på 
fler sätt än tidigare. De böcker, tidningar och uppslagsböcker som varit så självklara förut, 
men också fotografier och medier som radion och filmen, har i vår tid fått konkurrens av 
applikationer på mobilen samt olika webbsidor och sociala medier via internet. De berättel-
ser och den information vi tar del av via olika slags skärmar baseras oftast på både skrift, 
bild och ljud. Visuella bilder och animationer har kommit att få en allt större genomslags-
kraft och betydelse. Fortfarande, och kanske i än högre grad, ställer de texter vi möter på 
skärmar via internet krav på att vi kan avkoda, förstå, kritiskt granska och analysera den in-
formation och de budskap vi möter.  

Olika modaliteter i samspel  
I tryckta medier har skrift och bild sedan länge blandats. Texter på skärmar är oftast än mer 
komplexa än så genom att de består av fler modaliteter. Den visuella informationen kan be-
stå av fotografier, tecknade bilder, grafisk information, animerade rörliga bilder och filmse-
kvenser medan de auditiva delarna kan bestå av både tal och musik. Kristina Danielsson 
(2013) förklarar att begreppet multimodala texter syftar på ”en text där flera olika framställ-
ningsformer, eller modaliteter, tillsammans skapar en helhet” (s. 69). Exempel på multimo-
dala texter är då såväl opera som datorspel, spelfilm som bilderbok.  

Texter har på olika sätt beröringspunkter med andra texter. De är producerade inom en viss 
kontext där de på olika sätt relaterar till andra texter; de är intertextuella1. En annan aspekt 
är de olika sätt som texter läses på. Många texter är skrivna linjärt och kan läsas sida efter 
sida i den förutbestämda ordningen, medan de flesta multimodala digitala texter innebär att 
läsaren måste navigera, överblicka och söka sin egen väg. Multimodala och interaktiva texter 
på webben kan ha länkar i olika riktningar eller olika delar av text i form av bilder, animat-
ioner eller skrift. Att läsa sådana texter innebär s.k. hypertextläsning där läsaren klickar på 
olika länkar och på så sätt hittar sin väg genom stoffet av information (Kulbrandstad, 2006).  

                                                      

 

 

 

1 Enligt Nationalencyklopedin innebär intertextualitet att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, något som Julia Kristeva introducerade 1969 (se 

http://www.ne.se/sok?q=intertextualitet, 2015-01-18) 
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Ytterligare en dimension av samtida medier är vår egen ökade rörlighet och flexibilitet när 
vi nu överallt, genom så kallade smarta mobiler och olika läs- och surfplattor kan ta del av 
och sända ut texter utan begränsning i tid och rum. Vi är på många sätt ständigt uppkopp-
lade och ständigt tillgängliga och i detta ingår olika slags texter som vi tar del av och vars 
budskap vi förhåller oss till och försöker förstå. Genom digital teknik kan skriven text för-
flyttas med en hastighet som förut inte varit möjligt. Lokala texter kan nå ut till en ny lokali-
tet och/eller ett globalt sammanhang och deltagandet i sociala medier kan innebära att en 
lokal praktik blir global (se Schmidt, 2013). Ulla Carlsson (2010) beskriver det som att ”skil-
jelinjen mellan privat och offentligt, verkligt och virtuellt, suddas ut” (s. 9). På samma sätt 
kan man säga att massproducerade texter medför att många får tillgång till samma texter. 
Globaliseringen av texter i vår tid har vidare stärkt det engelska språkets ställning som kon-
taktspråk världen över.  

Barns textvärldar 
Barns textanvändande har på grund av ovanstående faktorer kommit att utvecklas och vid-
gas. Barn använder och läser böcker och serietidningar samtidigt som de också i hög grad 
möter, läser och använder texter på olika slags skärmar. Sms, mms, film, videoklipp, tv-pro-
gram, datorspel och sociala medier på internet är alla exempel på texter som barn använder 
i sin vardag. I en rapport från Statens medieråd2 2010 framgår att internetanvändningen 
bland barn är hög och nu omfattar nästan alla 9-12-åringar (Medierådet, 2010). Det är dock 
värt att beakta att 5 % av barnen i samma undersökning uppger att de inte använder inter-
net på sin fritid. Medierådet (s. 35) poängterar att barn ofta använder flera medieformer 
samtidigt:  

Man kanske har tv:n påslagen samtidigt som man chattar, lyssnar på musik och spelar 
ett spel etc. Det går alltså inte att påstå att de som uppger att de ser på tv 3-4 timmar om 
dagen, surfar på nätet 1-2 timmar och spelar datorspel 3-4 timmar skulle tillbringa 7-10 
timmar med dessa medier per dag. Sannolikt har en hel del – om inte allt – ägt rum sam-
tidigt vilket i så fall ”bara” blir 3-4 timmar.                                                                                                                     

När ovanstående undersökning på nytt genomfördes 2012/13 framkom att den dagliga in-
ternetanvändningen bland barn i åldersgruppen 9-12 år har ökat än mer sedan 2010 (Medie-
rådet, 2013b). I den undersökning som fokuserar barn i åldersgruppen 0-8 år framkom även 
där att allt fler yngre barn nu har tillgång till internet (Medierådet, 2013a). Medierådet menar 
att en rimlig orsak till denna ökning är den ökade tillgången av smarta mobiler och mobilt 
internet. Allt fler barn är uppkopplade och har tillgång till internet mer eller mindre var som 

                                                      

 

 

 

2 Medierådet arbetar med att ta fram kunskap och sprida information och råd om medier till föräldrar och skolor, se www.medieradet.se 
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helst och när som helst. Ökningen av antalet barn i åldern 5-8 år som fotograferar, filmar, spe-
lar eller ser på film i mobilen3 rör sig om dubbelt eller fyra gånger så många barn som från det 
senaste undersökningstillfället 2010 (Ibid.). Den internetanvändning som är vanligast bland 
barn är olika datorspel. Enligt Medierådet (2010, 2013a) finns det en del skillnader bland 
pojkar och flickor varav den största är att pojkar spelar olika datorspel i betydligt högre ut-
sträckning än flickor. Flickor använder generellt sociala medier i högre utsträckning än poj-
kar.   

Medierådets beskrivning av svenska barns internetanvändande stämmer väl överens med 
den undersökning som Catarina Schmidt (2013) genomförde 2010-2012 och där barn i ål-
dern 9-11 år deltog. Bland de drygt 60-talet barn som ingick i undersökningen använde en 
majoritet av dem texter på skärmar som tv-program, olika webbplatser, datorspel och soci-
ala medier. Det var vidare betydligt fler flickor än pojkar som var aktiva på sociala medier. 
Ett exempel på det senare var goSupermodel som specifikt riktar sig till flickor. Merparten 
av flickorna började delta i detta sociala nätverk när de var åtta år. Den modell, som varje 
deltagare skapar vid sin registrering, möjliggör exempelvis shopping, spel och deltagande i 
tävlingar. Ytterligare ett exempel är MovieStarPlanet, som riktar sig till både flickor och poj-
kar, och med ett innehåll som handlar om att bli filmstjärna, göra egna filmer och, precis 
som i det första exemplet, tjäna pengar och nå högre och högre nivåer. Bland de barn som 
deltog i undersökningen var det uteslutande pojkar som spelade datorspel. Dessa datorspel 
kunde utgå från olika mästerskap i fotboll eller baseras på berättelser inom genren fantasy4. 
Ytterligare exempel var “krigarspel”, en benämning som de deltagande pojkarna själva an-
vände och som är liktydigt med spel där man använder vapen, strider och skjuter motstån-
darna. Ett sådant exempel är Battlefield Bad Company II, där man spelar som rysk eller 
amerikansk soldat med uppdrag i olika länder och med syftet att förhindra ett nytt världs-
krig.  

Populärkulturella texter – texter om barndomen  
Många av de filmer, datorspel, tv-program eller reklam som barn möter och/eller använder 
på sin fritid återfinns inom det som kallas populärkultur. Magnus Persson (2000) beskriver 
populärkultur som ”den kommersiella och den av de multinationella kulturindustrierna för-
medlade kulturen” (s. 92). Populärkultur har, framhåller Persson vidare, en historia, den 
förmedlas via många olika medier, tekniker och genrer och förändras oavbrutet. Textbase-
rade erfarenheter från populärkultur och digital mediekultur är idag en stor del av många 

                                                      

 

 

 

3 De mobiltelefoner yngre barn har tillgång till och använder är ofta föräldrars eller äldre syskons.  

4 Exempel på datorspel inom genren fantasy är Star Wars, Harry Potter och Spiderman. Dessa berättelser återfinns även som böcker och/eller serietidningar och/eller filmer.  
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barns liv (Carlsson, 2010; Dyson, 1997; Fast, 2007; Schmidt, 2013; Sjöberg, 2013). Populär-
kulturella spel och berättelser skapar möjligheter till identifikation, lek och fantasi samtidigt 
som de också kan skapa vanor och drömmar kring konsumtion. Johanna Sjöberg (2013) vi-
sar i en studie att barn genom reklam görs till del av konsumtionssamhället. Sjöberg ser en 
tydlig könsuppdelning i de texter som riktar sig till barn via reklam, där flickor erbjuds vad 
hon beskriver som en specifik flickkultur (se s. 307). Reklam och marknadsföring förekom-
mer exempelvis i datorspel och sociala medier för barn. De senaste åren har sociala nätverk 
som riktas till barn ökat. Ett exempel på det senare är Moviestarplanet som, enligt det aktu-
ella företagets hemsida, har över 140 miljoner registrerade användare och används av barn i 
16 länder (Moviestarplanet, 2015).  

Vi kan alltså konstatera att barndomens texter till stor del utgörs av populärkulturella spel, 
klipp, filmer, olika webbsidor och sociala nätverk där reklam för olika tjänster och produk-
ter ofta finns insprängd. Vidare erbjuds deltagare ibland att betala extra för det som kallas 
för VIP, något som då ger spelaren framgång, fler poäng och högre nivåer. När Amal, ett av 
de deltagande barnen i Schmidts (2013) undersökning, har spelat goSupermodel i ett antal 
år och haft ett uppehåll över sommaren efter årskurs fyra, gör hon följande reflektion: 

Först spelar du gratis och du blir beroende och sedan får man ett begär att  
man bara måste göra det och då tjänar de pengar för att man köper VIP.  
Och då började jag blir trött på det.  
 

För att förstå vem som är avsändare bakom en viss text, vad exempelvis förkortningen Ad-
min5 står för eller att deltagandet innebär att ett internationellt företag tjänar pengar, behö-
ver mångfaldiga repertoarer av literacy6 samspela och stödja varandra. Amal behöver koda 
av och förstå orden och begreppen. Hon behöver relatera det hon möter till sin egen värld, 
se samband och dra slutsatser. I Amals fall är det så att hon samtalar med sin mamma om 
det hon möter på goSupermodel.  

Schmidts undersökning visar att när barnen spelar olika spel, interagerar de med andra ge-
nom korta skriftliga ordväxlingar, det vill säga de chattar med andra och då ofta med klass-
kamrater och vänner. Samtidigt är de i relativt hög grad ensamma framför sin skärm. De 

                                                      

 

 

 

5 Admin är en förkortning för administration. Några flickor i Schmidts undersökning trodde det var ett namn på den tecknade unga kvinna som guidar nya deltagare när de registrerar sig på 

goSupermodel.  

6 Begreppet literacy är, enkelt uttryckt, sociala aktiviteter där texter och skrift på något sätt ingår och används. Literacy innefattar därför flera aspekter av läsande och skrivande. Roger Säljö 

uttrycker att dessa skriftspråkliga aktiviteter är komplexa och varierade samt att literacy inte enbart handlar om den ”tekniska färdigheten att avkoda ord, utan långt mer om att kunna dra slutsat-

ser, att göra associationer, att koppla det man läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i andra sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålls sig kritisk och så vidare (Säljö, 

2005, s. 208).  Med repertoarer avses de möjligheter och de olika sätt som kännetecknar användandet av texter. Repertoarer står för de möjliga val, som exempelvis en elev erbjuds att använda 

texter på i skolans undervisning.  
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deltagande barnen fascineras i hög grad av de populärkulturella texter de använder. Anton, 
ett annat av de deltagande barnen, uttrycker det på följande sätt när han spelar ett av alla 
sina ”krigarspel”: 

 Jag älskar den här banan jättemycket! Du ska få se varför. Den här banan 
 är jättebra. Waoh! Jag står här vid sidan. Snart! Kolla! Waoh! 
 

Det är alltså tydligt att många barn fascineras av och tillmäter de populärkulturella texter de 
använder stor betydelse (Fast, 2007; Dyson, 1997; Schmidt, 2013). Det är också så att barn i 
många fall identifierar sig med och prövar olika roller när de använder och utforskar dessa 
texter.  

I ett mindre klassrumsprojekt fick elever i årskurs två skriva berättelser utifrån olika popu-
lärkulturella karaktärer (Schmidt & Wedin, 2015). Genom en inventering av vilka texter ele-
verna använder på sin fritid framkom ett 20-tal karaktärer som de sedan fick välja mellan. 
Fem av nio flickor i den aktuella klassen skrev om Barbie. En flicka skrev exempelvis att 
Barbie ”tycker om smink och kläder” och att ”hon är bra på att vara fin”. En flicka skrev 
om Rapunzel, en karaktär från en folksaga med samma namn som på senare år återkommit 
i Walt Disneys filmproduktion Trassel. Två flickor skrev om en popstjärna respektive om 
en ponny, där den sistnämnda berättelsen baserades på ett videoklipp från Youtube. De ka-
raktärer pojkarna utgick från i sin textproduktion var Steve (en huvudperson eller avatar i 
datorspelet Minecraft), Ninjago, Ben 10 och Lego Chima. De tre sistnämnda karaktärerna 
kan beskrivas som superhjältar med olika magiska egenskaper som kämpar mot olika faror. 
En pojke skriver exempelvis att ”Ninjago tar de ondas skatt”, en annan att ”Steve bygger 
1000 hus av guld” och ytterligare en pojke skriver att Go Kizi Go ”limmar fast rymden” (se 
Schmidt & Wedin, 2015, s. 51-68). I valet av karaktärer går det att skönja ett könsrelaterat 
mönster. Medan en majoritet av flickorna skriver om Barbie, som har många kompisar och 
är ”bra på att göra sig fin”, framkommer i pojkarnas berättelser mer av individuella aktörer 
som klarar av saker som att dela på rymden eller att bekämpa olika faror (Ibid.).  

I linje med Sjöberg (2013) framkommer alltså att flickor väljer, möter och använder texter 
som har vad som kan beskrivas som ett visst flickigt tilltal7. Vidare är det tydligt att ordet 
”tjejer” styr valet av texter för många flickor (Schmidt, 2013). Ordet ”tjejer” adresserar att 
något riktas specifikt till flickor. Ordet förekommer i rubriker och tilltal, som kategoriserar 

                                                      

 

 

 

7 Givetvis finns det fler sätt och fler variationer av ett så kallat flickigt tilltal. I många populärkulturella texter tenderar dock det flickaktiga tilltalet att stanna vid och begränsas av enbart mode, 

kläder, skönhet och exempelvis smink. Vänder man på resonemanget är det senare då något som många pojkar inte får tillgång till att pröva och utforska.  
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spel och tidningar och även i en del barnböcker, något som inte görs på detta särskilda sätt 
med ordet ”killar” (Ibid.).   

Ett förändrat medielandskap  
Samtidigt som barn spelar spel och använder dessa olika populärkulturella texter, som ovan 
beskrivits, läser de också böcker. Vi står dock idag inför ett förändrat medielandskap som 
innebär att barn möter många olika slags typer av texter i såväl tryckt som digital form.  

Den grupp bland Sveriges befolkning som läser mest böcker är barn och unga mellan 9-14 
år och här spelar självklart skolan en stor roll (Carlsson & Facht, 2015; Mediebarometern, 
2013). 60 % av flickorna i åldersgruppen 9-17 år läser böcker en genomsnittlig dag medan 
motsvarande siffra för pojkarna är 45 % (Ibid.). Barn i åldersgruppen 9-12 år anges vidare 
lägga i genomsnitt 37 minuter på läsning respektive 64 minuter på datorspel per dag (Ibid.).  

Många barn läser böcker, besöker bibliotek och har egna böcker hemma, men inte alla. För 
en del barn är läsläxan det som gör att de läser på sin fritid och en del barn besöker sällan 
något bibliotek utanför skolan. Dagens medielandskap ställer krav på en läs- och skrivun-
dervisning som stärker och stödjer barn i att tolka, utforska och ställa frågor om texter i 
tryckt och digital form. Det senare behöver barn stöd av vuxna för att kunna göra. Alan 
Luke och Peter Freebody har gjort ett försök att fånga denna komplexitet och det som de 
menar idag krävs för att läsa, skriva och förstå olika slags texter.  

Repertoarer av literacy  
Alan Luke och Peter Freebody (1999) menar att alla medborgare behöver få delta i prakti-
ker som sammantaget stödjer och utvecklar användandet och förståelsen av olika slags tex-
ter. Barn, elever och medborgare behöver, enligt dem, få tillgång till och använda repertoa-
rer som innebär kodning, meningsskapande, funktionellt användande och kritisk granskning 
av texter. Dessa repertoarer av läsande och skrivande kan ses som avhängiga varandra och 
utgå från såväl muntliga, visuella, skriftliga som multimodala texter.   

 

Figur 1: The Four Resources Model 

– Kodning av texter innebär sammantaget förståelsen för olika slags texters uppbyggnad, 
design och grammatik. Kodning av skriftliga texter innebär förståelsen av sambandet mellan 
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ljud och bokstav samt stavning, men också olika språkliga konventioner. Att koda av multi-
modala digitala texter innebär att förstå hur texter på skärmar är uppbyggda från de minsta 
byggstenarna till de större, men också att kunna hantera datormus och dragmenyer eller vad 
som händer om man klickar på en viss länk.  

– Funktionellt textanvändande innebär att kunna röra sig i och mellan texter, att arbeta med 
dem och förstå hur olika slags texter formas och struktureras. Det inbegriper att kunna 
skriva texter för vissa syften, men också att kunna använda specifika strategier för att förstå 
olika slags texter.  

– Meningsskapande genom texter innebär att förstå och författa meningsfulla texter som 
sätts i relation till mig själv, mina tidigare kunskaper och min omvärld. I detta meningsskap-
ande ingår att förstå hur händelser, idéer och budskap i en text hänger ihop och skapar me-
ning.  

– Kritisk granskning av texter innebär att ställa frågor om vem som är avsändare till en viss 
text, vilka budskap som avsändaren vill sända ut och till vem, samt vilka röster som inte 
framkommer i en viss text. Texter bär alltid på budskap och går, enligt Luke och Freebody, 
alltid att förändra. På så vis inbegriper repertoarer för kritisk granskning av texter också 
källkritik.  

Luke och Freebodys utgångspunkter ovan är ett exempel på forskning som Caroline Liberg 
och Åsa af Geijerstam (2012) utgår från när de beskriver det breda perspektiv på läsning 
och skrivande som innebär att flera förmågor behöver samspela (se artikel ett).  

Språk- och textarbete i årskurs 1-3 
I den här delen av modulen möter du, via filmen, elever från Råslättsskolan i Jönköping 
som berättar om sina textbaserade erfarenheter. De berättar om böcker de tycker om, om 
sagor som deras lärare läst högt för dem, men också om filmer och videoklipp och olika 
spel och sociala nätverk. I alla dessa texter finns underlag för berättelser i form av karaktä-
rer och miljöer. Hur skulle detta kunna användas i undervisningen? Genom att lyssna till 
elevers erfarenheter och be dem berätta och beskriva skulle exempelvis ett antal karaktärs-
beskrivningar kunna framkomma som berör egenskaper, utseende, känslor och hemligheter. 
För eleverna på Råslättskolan skulle det kunna vara karaktärer som exempelvis en viss film-
kändis på MovieStarPlanet, fotbollsspelaren Ronaldo, figuren Hulken som återfinns i serie-
tidningar, datorspel och filmer, syskonen Hans och Greta i Bröderna Grimms saga eller 
Strumpmannen i Dan och Lotta Höijers bokserie. Alla dessa karaktärer, och fler, framkom 
när eleverna fyllde i en enkel enkät och därefter berättade om sina textbaserade erfarenheter 
hemma och på fritiden. Vilka karaktärer skulle dyka upp i din klass om du lät eleverna fylla i 
en enkel enkät, berätta för dig eller kanske rita, skriva och berätta på egen hand? Det enkl-
aste är många gånger att låta eleverna berätta om vad de gör framför datorn, vilka spel de 
spelar, vilka böcker de tycker mycket och så vidare. Därefter blir det naturligt att gå vidare 
till karaktärer och miljöbeskrivningar.  
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 Karaktärer som eleverna känner till och tycker om kan i ett nästa steg bilda ett underlag för 
fortsatt berättande genom bild och skrift eller någon slags digital teknik. I denna del, i mo-
ment C, kommer du att få pröva en tillämpning på detta sätt. Utgångspunkten är de karak-
tärer som framkommer bland eleverna i just din klass eller elevgrupp. I det klassrumspro-
jekt i årskurs två som tidigare beskrevs, valde eleverna en karaktär och planerade sedan en 
struktur för sin berättelse genom att fylla i följande modell/tankekarta: 

 

 

Figur 1: Berättelse om en karaktär (Schmidt & Wedin, 2015, s. 55) 

Målet med denna tillämpning, som du ska få pröva tillsammans med dina elever, är att 
åstadkomma ett utrymme i undervisningen där eleverna planerar för och skriver berättande 
texter som utgår från karaktärer som de känner till och tycker om. Att få utgå från och be-
skriva det man känner till är en nödvändig början för att på sikt kunna se samband, jämföra 
och ställa frågor. Genom att ge utrymme för ett sådant berättande kan en fortsättning följa 
där elever, som exempelvis Amal, kan fundera och ställa frågor kring texter de har egna er-
farenheter av. Frågorna kan beröra vilka avsändarna är, varför de möter just dessa texter 
samt vilka budskap de innehåller.  Det är dock viktigt att betona att läs- och skrivundervis-
ning i årskurs 1-3 inte på en gång kan nå eller famna detta. Undervisningen kan däremot 
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göra eleverna delaktiga i att skriva, tänka och läsa om egna och andras erfarenheter. Ett så-
dant utrymme i undervisningen kan innebära att en process startas kring vad vi vet, tänker 
och tycker just nu samtidigt som vi hela tiden justerar och lär mer (Vasquez, 2004). Gränser 
och riktlinjer för vårt arbete blir hela tiden läroplanens värdegrund om likvärdighet och re-
spekt.  

En sådan undervisning kan betyda att eleverna ”orienterar sig i en komplex verklighet, med 
ett stort informationsflöde” (Skolverket, 2011,del 1). För att kunna orientera sig behöver 
eleverna använda repertoarer där de avkodar, funktionellt använder, skapar mening från 
och kritiskt granskar texter (Luke & Freebody, 1999). Elever behöver upptäcka att texter 
går att ifrågasätta, att de går att förändra och att alla texter har en avsändare. Alla frågor om 
texter kräver samtidigt lyhörda, modiga och närvarande vuxna. Det behöver barn idag, i och 
utanför skolan.  
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Spel och sociala nätverk 
Battlefield Bad Company II www.ea.com  

goSupermodel www.gosupermodel.com  

MovieStarPlanet www.moviestarplanet.se 
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