
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp, 
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass 
och grundskolans årskurs F-3 

 
VT 2019 

 
 

 
Multimodala elevtexter 
-elever synliggör sina kunskaper 

Linda Lindström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakulteten för lärarutbildning 



 
 

Författare 
Linda Lindström 

 
Titel 

 
Multimodala elevtexter – Elever synliggör sina kunskaper 

 
Handledare 
Jonas Asklund 

 
Examinator 
Ola Svensson 

 
Sammanfattning 
Vi uttrycker oss multimodalt dagligen vilket innebär att vi använder olika modaliteter när vi kommunicerar 
med andra. Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera 
kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens 
lärande, detta kallas transduction. Det är även viktigt att låta elever utforska olika sätt att uttrycka sig på i 
olika kontexter. Då får de möjlighet att utveckla kunskap kring hur de kan uttrycka sig beroende av vilken 
mottagaren av budskapet är. I mitt examensarbete belyser jag delar av den forskning som finns om hur 
vi kan stärka elever i sitt lärande med hjälp av multimodala texter. Syftet med min studie är att undersöka 
vilka semiotiska resurser eleverna väljer att använda och hur de använder resurserna när de synliggör 
sina kunskaper. 

 
Inom naturvetenskaplig undervisning används ofta beskrivande texter för elever i årskurs 1–3. Det har 
visat sig fördelaktigt att låta eleverna beskriva och förklara samband multimodalt till exempel genom bild, 
film och experiment. Jag har funnit att det finns en hel del forskning kring multimodala texter, speciellt 
med inriktning på läroböcker. Dock finns det mindre forskning kring elevskapade multimodala texter. 
Därför har jag i min studie valt att göra en fallstudie där jag gör en textanalys på elevernas textproduktioner 
om djur för att få syn på vilka semiotiska resurser de väljer att uttrycka sig med samt vilka kvalitativa 
aspekter som kan identifieras. I min analys tar jag hjälp av begreppen komposition, rytm och kohesion. 

 
Ämnesord 
Multimodalitet, semiotiska resurser, transformation, transduction, komposition, rytm och kohesion. 
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Förord 

Arbetet kring elevers multimodala texter har varit mycket intressant att skriva. Ämnet 

intresserar mig då jag brinner för att alla elever ska ges möjlighet att få uttrycka sig på sitt eget 

unika sätt. Att skriva själv har varit utvecklande men också delvis kämpigt. Jag vill tacka min 

handledare på Högskolan i Kristianstad, Jonas Asklund, som främst har hjälpt mig att hålla den 

röda tråden. Det finns så många intressanta sidospår att följa upp men det får bli i en annan 

studie. Jag vill också tacka alla elever och dess lärare för att jag fick möjlighet att utföra min 

undersökning hos dem. 
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1. Inledning 

Att läsa en text idag kräver inte enbart förmåga att avkoda bokstäver och förstå innebörden av 

ord. Vi möter affischer, hemsidor och många andra texter som använder sig av andra uttryck än 

skriftlig verbal text och som därmed kräver andra förmågor och kunskaper av läsaren. Skolan 

däremot har enligt Maagerø och Tønnessen (2014) utvecklat en egen textkultur som har lång 

tradition och stor makt. De menar att det har uppstått en textgenre som bara finns i skolan och 

som är pedagogiskt tillrättalagd (Maagerø & Tønnessen, 2014). Leijon och Lindstrand (2012) 

anser att en alltför stor betoning av text i form av tal och skrift i skolan riskerar ett förminskande 

av många människors handlingsutrymme. Det är därför viktigt att erkänna användandet av 

teckensystem i hela dess bredd (Leijon & Lindstrand, 2012). 

 

 
Under de första åren i skolan är det vanligt att eleverna får uttrycka sig med både bild och ord. 

Detta utrymme för multimodala texter minskas ju äldre eleverna blir. Det har även visat sig att 

lärarna endast kommenterar innehållet av ordet. Bilderna däremot värderas efter hur väl de är 

utförda och inte vad de innehåller för information (Danielsson & Selander, 2014). Liberg (2007) 

anser att det är viktigt att skapa en rik och varierad lärmiljö i skolan som ger möjlighet att skapa 

kunskap på flera olika sätt. En av anledningarna till detta är att vi människor utvecklar olika 

former av tänkande och kunskap beroende på hur vi får uttrycka oss. Meningsskapande 

kommunikation kan ske på olika sätt exempelvis genom samtal, litteratur, bild, dans eller 

musik. Liberg (2007) anser även att meningsskapandet alltid är medierat, det vill säga sker 

genom olika uttrycksformer (Liberg, 2007). Vi vet idag att många elever föredrar att uttrycka 

sig med hjälp av multimodala texter. Det visar bland annat Borgfeldt (2017) som lät eleverna i 

en klass välja mellan att endast skriva, endast rita eller använda båda uttrycksmedlen när de 

skulle synliggöra sina kunskaper om stenåldern för sin lärare. De flesta av eleverna valde att 

både rita och skriva. 

 

 
Vi använder olika resurser för att tolka världen och göra den meningsfull. Föremål, symboler 

eller gester har ingen betydelse i sig utan betydelsen fås i det sociala sammanhang där det har 

skapats och använts. Genom samspråkande och samhandlande kommer människor överens om 

innebörd och betydelse av dessa resurser. Människan utvecklar på så sätt teckenvärldar som till 

exempel gester, ytor och färgskalor som kan används för att skapa skrivtecken, matematiska 

tecken eller målningar. Dessa kan sedan kombineras exempelvis i böcker, tidningar eller 



6  

digitala medier. Tecknen blir meningsbärande i sina olika sammanhang. Det skrivna språket 

har haft en överordnad betydelse i att skapa meningsbärande kommunikation. Selander och 

Kress (2010) anser dock att det blir allt viktigare att använda multimodal kommunikation där 

kommunikationen sker med hjälp av olika slags tecken och medier (Kress & Selander, 2010). 

 

 
Skolverket har insett hur viktig multimodal kommunikation är och man kan läsa i Skolverkets 

kommentarmaterial till Svenska (2017) att det är angeläget att eleverna ges möjlighet att 

uttrycka sig med andra medel än skrivna texter. Andra medel kan enligt Skolverket (2017) 

vara manuellt eller digitalt bildskapande vilket är delar av en fungerande språkförmåga. Enligt 

Danielsson (2011) finns det mycket forskning kring multimodal text i läromedel och hur de 

används i undervisningen men det finns mindre forskning kring elevskapade multimodala 

texter. Detta har också jag märkt när jag läst in mig på ämnet. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Forskningen om multimodala texter visar tydligt att det är viktigt att ta in andra uttrycksmedel 

än det skrivna ordet i klassrummet. Skolan och lärare måste därmed bli bra på att möta elevers 

multimodala texter och inte värdera dem efter om filmen eller bilden är fin utan efter vilken 

information den multimodala texten förmedlar. Det är därför viktigt att förstå det 

meningserbjudande eleverna har skapat med olika slags tecken och medier. Syftet med min 

studie är att undersöka vilka semiotiska resurser eleverna i en skolklass väljer att använda när 

de synliggör sina kunskaper i två textproduktioner om två djur. Jag är också intresserad av hur 

de använder och kombinerar de olika semiotiska resurserna i sina textproduktioner. Mina 

frågeställningar lyder: Vilka semiotiska resurser använder eleverna sig av i de respektive 

textproduktionerna? Vilka kvalitativa aspekter (likheter och skillnader) kan identifieras i de 

respektive textproduktionerna?  

 

 

1.2 Arbetets disposition 

I avsnitt 2 kommer jag inledningsvis att redogöra för det socialsemiotiska perspektivet och den 

multimodala teoribildningen för att sedan gå djupare in i multimodalitet i skolan och elevers 

egna multimodala texter. Vidare i avsnitt 3 redogörs för valet av material, metod och etiska 
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överväganden. Därefter i avsnitt 4 redovisas och analyseras det insamlade materialet samt 

diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning i en sammanfattande diskussion 

och slutsatser. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången börjar jag med att beskriva delar av det socialsemiotiska perspektivet 

och den multimodala teoribildningen. Dessa teoretiska perspektiv på lärande och 

kommunikation ligger till grund för det jag sedan behandlar i litteraturgenomgången vilket är 

multimodalitet i skolan och multimodala texter. Detta ger grund för det sista avsnittet som 

behandlar elevernas egna multimodala texter och hur man kan arbeta med dem i skolan. 

 

 

2.1 Socialsemiotiskt perspektiv och multimodal teoribildning 

Meningsskapande sker i detta perspektiv när tecken sätts ihop till meningsfulla helheter i 

relation till kommunikativa motiv och intressen hos den som skapar tecken (Kress & 

Sidiropoulou, 2010). Både den som skapar tecken och den som tolkar dessa är aktiv i den 

meningsskapande processen. Enligt socialsemiotiken använder vi semiotiska resurser när vi ska 

organisera vår förståelse av vår omvärld. Det vill säga alla resurser vi använder för att 

organisera vår förståelse av omvärlden och för att skapa betydelse i vår kommunikation med 

andra är semiotiska resurser. När dessa resurser används på ett systematiskt sätt kallas de 

semiotiska modaliteter, till exempel färg, talat och skrivet verbalspråk, gester eller bilder. Vi 

kombinerar och använder i allt meningsskapande flera olika semiotiska modaliteter samtidigt 

(Danielsson & Selander, 2014). Olika semiotiska modaliteter har olika meningspotential vilket 

inom socialsemiotiken kallas affordances. Hur man väljer att kombinera olika semiotiska 

modaliteter är inte ett slumpmässigt val utan görs mer eller mindre medvetet (Danielsson & 

Selander, 2014). Danielsson och Selander (2014) menar att valet av semiotiska modaliteter är 

ett viktigt didaktiskt val. Inom skolan har vi tillgång till många olika semiotiska modaliteter 

men vi kan inte ta för givet att eleverna kan hantera dessa utan vägledning. Det är vanligt att 

den erbjudna meningen som sändaren, en författare eller illustratör, vill få fram i en text inte är 

detsamma som den uppfattade meningen hos mottagaren (Danielsson & Selander, 2014). Ur 

ett socialsemiotiskt perspektiv kan man enligt Leijon och Lindstrand (2012) anta utmaningen 

att försöka förstå på vilket sätt representationen är meningsfull utifrån teckenskaparens 

perspektiv. Även Maagerø och Tønnessen (2014) anser att socialsemiotiken kan vara en ingång 

till att tolka multimodala texter då den ger oss möjlighet att beskriva olika modaliteter och deras 

funktion samt relationen och samspelet mellan de olika modaliteterna. 
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Jewitt (2010) hävdar att multimodalitet tar upp frågor som rör hur val av teckensystem påverkar 

de fenomen som representeras. De redskap som väljs för att organisera, klassificera, 

representera och kommunicera skolkunskaper påverkar elevernas möjligheter att göra något 

med dem. Det påverkar hur kunskaper transformeras i meningsskapande processer och vilka 

begrepp om världen som konstrueras. I olika teckensystem framträder världen på olika sätt. 

Därför blir valet av hur ett fenomen ska representeras centralt för kunskapsbildningen (Jewitt, 

2010). 

 

 

2.2 Multimodalitet i undervisningen 

Magnusson (2014) hävdar att man kan tala om 

elevtexter som meningserbjudanden som erbjuder 

olika typer av multimodalt meningsskapande. Ordet 

multimodalt kan delas upp där multi står för flertal 

och modal för teckensystem eller teckenvärld. De 

olika teckenvärldarna ska enligt Magnusson (2014) 

ses som likvärdiga (se Figur 1). 

 
 

Multimodalhjulet visar hur de olika teckenvärldarna 

kan skapa betydelse med specifika resurser. Resurserna 

utvecklas ständigt och ska ses som exempel som inte 

utesluter att andra resurser är viktiga och används. Tvärtom 

är meningsskapande svårt multimodal användning av  

 

 

 

 
Figur 1. Multimodalhjulet efter NLG 

(2000), vidareutvecklat i Kalantzis & 

Cope (2012) och Magnusson (2014) 

sid 40 

teckenvärldar. Hur dessa olika teckenvärldars resurser används påverkar vilka betydelser som 

skapas i ett klassrum. Meningserbjudandet som resurserna skapar bör ha betydelse för 

mottagaren på tre sätt. Ideationell betydelse innehåller vad meningserbjudandet säger om 

världen, interpersonell betydelse tar upp hur meningserbjudandet skapar relation med 

mottagaren samt textuell betydelse som handlar om hur meningserbjudandet är ordnat och 

skapar en helhet (Kress, 2010). Maagerø och Tønnessen (2014) benämner dessa tre sätt som 

metafunktioner och anser, i likhet med Kress (2010), att dessa krävs för att ett meningsskapande 

system ska fungera. Detta sätt att bryta ner ett meningserbjudande har från början använts för 

att analysera verbalspråket men används nu även för att analysera multimodala texter (Maagerø 

& Tønnessen, 2014) 
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Magnusson (2014) anser att multimodalhjulet, som visas i figur 1, är ett användbart redskap i 

lärarens arbete för att synliggöra och problematisera vilka meningserbjudanden som används i 

undervisningen. Multimodalhjulet kan göra lärarna medvetna om vilka teckenvärldar som är 

vanligt förekommande i undervisningen samt vara en utgångspunkt för diskussion om olika 

teckenvärldars villkor och förutsättningar (Magnusson, 2014). 

 
Människor visar sin kunskap genom de olika sätt de representerar världen på. Lärandet 

synliggörs genom en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt vis genom att 

använda och elaborera olika teckenvärldar inom ett specifikt kunskapsområde. Då sker en 

meningsskapande aktivitet där man transformerar information från befintliga representationer 

och skapar nya. Den nya representationen uttrycker hur människan orienterar sig mot och 

engagerar sig i världen. Representationen kan vara en re-design där individen använder samma 

medium som informationen, då benämner man det som transformation. Men det kan också 

gestaltas i ett helt annat medium, då kallas det transduction. Ett sätt att synliggöra lärande är 

då att titta på skillnaden mellan meningsskapande representationer vid olika tillfällen 

(Selander & Kress, 2010). 

 
Lärprocessen följs genom de mikroval individen gör i en lärsekvens (Selander & Kress, 2010). 

Mayer (2003) anser att människor använder två kanaler när vi tar in information från en text, 

visuellt och verbalt. Varje kanal är begränsad och kan bara rymma en viss mängd information. 

Dessa verbala och visuella kanaler arbetar samtidigt med arbetsminnet, vilket stärker lärandet 

(Mayer, 2003). Även Løvland (2011) anser att multimodala uttryckssätt kan stärka lärandet men 

det är inte en garanti för bättre lärande. Dock ger det eleven möjlighet att konstruera sin egen 

kunskap då eleven måste omformulera sin kunskap genom att uttrycka sig (Løvland, 2011). 

Hibbert, Ott och Innacci (2015) anser att elever behöver frihet att utforska olika sätt för 

meningsskapande för att lära sig att uttrycka sig. Det vill säga att finna vad de är bra på och hur 

deras val, att uttrycka sig, mottages olika av olika mottagare och i olika kontexter. På så sätt 

utvecklas elevernas förståelse för att det är betydelsefullt hur de väljer att uttrycka sig för att 

deras syfte ska mottagas på det avsedda sättet (Hibbert, Ott & Innacci, 2015). 

 
Leijon och Lindstrand (2012) har skrivit en artikel som tar upp lärande och meningsskapande 

ur ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. De presenterar olika verktyg för hur vi kan 

närma oss frågor kring lärande och lärprocesser. Lärandet betraktas som en social, 

kommunikativ och teckenskapande aktivitet och människan som en handlande, 

meningsskapande och social individ som står i ständigt samspel med andra människor. Artikeln 
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tar bland annat upp hur vi använder teckensystem för att kommunicera. De anser att 

representationer som skapas i olika sammanhang visar läsaren var textskaparen lägger sitt fokus 

och intresse vid just det tillfället och hur textskaparen förstår vissa aspekter av området som 

ligger i fokus. Utformningen av representationen visar något om hur personen som skapat texten 

har tolkat de sociala rollerna i sammanhanget och vilka förväntningar hen anar att 

sammanhanget ställer (Leijon & Lindstrand, 2012). 

 

 

2.3 Multimodala texter 

Magnusson (2014) anser att lärare bör utforska vad som är speciellt för 

kunskapskommunikationen i det specifika ämnet som undervisningen tillhör men även hur 

olika resurser skapar betydelser vilket kan vara ett sätt att skapa en tolkningsram för 

meningsskapandet i skolan. Hon följer i sin avhandling två elevgrupper och deras olika lärare 

på en gymnasieskola under en begränsad tid. Hon utgår från en multimodal teoriram med 

fokus på läraren och elevernas arbete och lyfter fram hur resurser inom 

undervisningskontexten används och diskuterar de didaktiska möjligheterna. I sin studie 

använder hon lärsekvensmodellen som analysredskap vilket innebär att hon fokuserar på hur 

eleverna tar emot information och bearbetar den samt hur samarbetet mellan eleverna ser ut 

och vilka tecken på lärande som synliggörs. Magnusson (2014) visar att textens betydelse 

skapas bland annat genom skrivna texter, val av bilder och layout och inte bara av den skrivna 

texten. Det är ett samspel mellan modaliteterna. Det är därför viktigt att lärare är medvetna om 

multimodalitetens betydelse och använder denna i sin undervisning. En av hennes slutsatser är 

att ”skolans meningsskapande arbete bör utgå från en ickehierarkisk och inkluderande syn på 

teckenvärldar och medier för att bygga en beredskap och flexibilitet för de krav som ett snabbt 

föränderligt samhälle kräver, nu och i framtiden.” ( Magusson, 2014, s. 242) 

 

Även Danielson (2013) hävdar att ämne och språk är starkt integrerade och att lärande i ett ämne 

inte kan särskiljas från språkandet i ämnet. Hon beskriver i sin artikel hur man kan se på 

multimodalt meningsskapande i ett klassrumsperspektiv. Hon lägger särskilt fokus på semiotiska 

resursers och modaliteters möjligheter och begränsningar. Som jag nämnde ovan tar 

socialsemiotiken upp modaliteters affordances vilket Danielsson (2013) har valt att benämna 

som möjligheter och begränsningar. När man ska välja modalitet och vilken resurs man ska 

använda i sin undervisning för meningsskapande i en viss situation påverkas man av vilka 

resurser som är tillgängliga och vilka som anses vara effektiva och mest användbara. Valet 

påverkas också av vilka förkunskaper och intressen eleverna har (Danielsson, 2013). Även 
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Maagerø och Tønnessen (2014) anser att modaliteternas potential förändras av vilken kontext 

texten ska framställas i. Det är därför viktigt att värdera olika modaliteters potential för att ge 

förutsättningar att skapa mening i egna texter och synliggöra det som var och en vill förmedla 

(Maagerø & Tønnessen, 2014). Även Ekborg et al. (2018) framhåller att det finns flera fördelar 

att kombinera olika modaliteter. För att värdera modaliteternas potential kan pedagogen ställa 

sig frågan: ” Vad blir det för skillnad om eleverna förväntas att enbart använda sig av skrift 

jämfört med då eleverna uppmuntras till att använda en kombination av olika uttryck som 

exempelvis bild, färg, symboler, pratbubblor och skrift?” (Ekborg et al. ,2018, s. 7). 

 

 

2.4 Elevers multimodala texter 

I tidigare nämnda studie av Danielsson (2011) visade resultatet att elevernas anteckningar från 

lärarens genomgång var direkt avskrivna av lärarens text och bilder. Hon fann dock att ibland 

kompletterades dessa anteckningar med egna kreativa alster. I dessa alster kan man finna vad 

eleven har förstått. Det Danielsson (2011) kommer fram till är att när eleverna endast skriver 

av lärarens tavelanteckningar innebär inte det att eleven har förstått innebörden av symbolen 

eller texten utan det finns risk att eleven endast skrivit av utan att reflektera över vad som 

antecknats (Danielsson, 2011).  

 

Danielsson upptäckte även i sin studie att när läraren hade genomgång av instuderingsfrågor 

som eleverna hade fått svara på i klassrummet ändrade många av eleverna sina svar. Detta 

gällde även de elever som svarat rätt men inte uttryckt sig på samma sätt som läraren. De ville 

att deras svar skulle uttryckas på samma sätt som lärarens (Danielsson, 2011). Detta fenomen 

beskriver även Løvland (2011) då hon fann att elever ofta är mer fokuserade på att ge läraren 

ett rätt svar än att uttrycka sina egna kunskaper eller att förstå en text. I skolkulturen är det 

tradition att man ska uttrycka sina kunskaper i skrift och uttrycka det läraren har uttryckt, 

gärna med samma semiotiska resurs. Detta kallar Løvland (2011) svarjakt. Även Borgfeldt 

(2017) beskriver hur elever som har valt att uttrycka sig med bild och färg kompletterar med 

text för att få med de svar de tror läraren vill ha. 

 
Borgfeldt (2017) studerar vilket av uttrycksätten som eleverna valde att använda om de fick 

välja fritt mellan uttryckssätten endast skriva, endast rita, rita och skriva med enstaka ord samt 

rita och skriva sammanhängande text. Hon har även studerat vilka möjligheter och svårigheter 

som kan uppstå vid bedömning av språk- och kunskapsutvecklande multimodalt textarbete i en 
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flerspråkig undervisningskontext. Borgfeldt (2017) använder begreppen komposition, rytm och 

multimodal kohesion i sin studie för att analysera elevernas texter. Komposition innebär hur 

eleverna har organiserat sina texter. De semiotiska resurser som eleverna väljer och kombinera 

i sina texter får funktionell specialisering. Rytmen i texten förklarar varför eleverna väljer vissa 

semiotiska resurser framför andra och hur de är placerade i relation till varandra. De resurser 

som eleverna framhäver och får störst betydelse har funktionell tyngd. Multimodal kohesion 

visar hur kompositionen och rytmen i texten skapar sammanhang. Hon fann i sin undersökning 

att när eleverna fick välja om de ville skriva, rita eller både skriva och rita dominerade de 

semiotiska resurserna bild och färg i textproduktionerna. Skrift, symboler, pratbubblor och rutor 

användes dock inte i lika hög grad. Borgfeldt (2017) anser att uppgiften gav eleverna möjlighet 

till att skapa multimodal kohesion i sin text. Det visar sig i elevernas texter att verbalspråket får 

en komplementär roll i texten och att eleverna då använder verbalspråket mest för att möta det 

de tror att läraren förväntar sig (Borgfeldt, 2017). 

 
2.5 Sammanfattning 

 
Jag har i litteraturgenomgången lyft fram och fördjupat mig i multimodala texter. Vi använder 

olika teckensystem för att kommunicera och vi bör vara medvetna om att olika semiotiska 

modaliteter har olika affordances, meningspotentialer. Hur vi väljer att kombinera olika 

semiotiska resurser avgörs av de semiotiska resursernas potentialer och är ett aktivt medvetet 

val. Det är därför viktigt för lärare att värdera olika modaliteters potential för att ge eleverna 

förutsättningar att skapa mening i egna texter och synliggöra det som var och en vill förmedla. 

När elever läser en skriftlig verbal text och sedan skriver ner vad hen har lärt sig, uttrycker 

eleven sig i samma medium som informationen och en transformation har skett. Men om eleven 

uttrycker sitt lärande med hjälp av ett annat medium har en transduction skett. Det har gett 

eleven möjlighet att konstruera sin egen kunskap eftersom eleven måste omformulera sin 

kunskap. Om elever får uttrycka sig med hjälp av olika modaliteter och i olika kontexter, får de 

en möjlighet att lära sig vilka uttryckssätt som är fördelaktiga i olika situationer. Det har också 

visat sig i elevers anteckningar att när de skriver av lärarens tavelanteckningar så gör de 

avskrivning ordagrant. Det innebär att eleven inte behöver tänka efter, vilket krävs om eleven 

byter modalitet. 

 

 
I naturvetenskapsämnet används begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

samband. Dessa beskrivningar och förklaringar av samband kan uttryckas multimodalt genom 
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skrift, bild, gester, film och experiment. För att analysera text som är skapad med hjälp av 

skriftlig verbal text och bild kan begreppen komposition, rytm och multimodal kohesion 

användas. Komposition innebär hur eleverna har organiserat sina texter. Rytmen i texten 

förklarar varför eleverna väljer vissa semiotiska resurser framför andra och hur de är placerade 

i relation till varandra. Multimodal kohesion visar hur kompositionen och rytmen i texten skapar 

sammanhang. Läraren kan med hjälp av analysen få syn på elevens kunskap.
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3. Material, metod och etiska överväganden 

Studien genomfördes i en klass i årskurs 1 på en skola i en mindre ort under våren 2019. Av 

klassens 20 elever deltog 12 elever i studien och deras textproduktioner som de har skapat med 

olika semiotiska resurser samlades in. Fyra elevers textproduktioner har analyserats närmare i 

den här fallstudien och vissa fall av observation har skett. 

 

 
Varje elev fick vid två olika tillfällen producera en text med hjälp av blyertspenna och 

färgpennor. Eleverna fick gestalta sina kunskaper om djuren genom andra modaliteter än vad 

undervisningen innehöll, vilket gjorde en transduction möjlig. Vid första 

undersökningstillfället fick eleverna producera en faktatext om björnen och vid andra 

undersökningstillfället en faktatext om ekorren. Halva klassen fick ett vitt ark att producera 

sin text om björnen på och andra halvan fick ett ark där nedre delen av arket hade linjer. Vid 

det andra tillfället, när eleverna skulle producera en text om ekorren, fick elever som 

producerat sin text om björnen på ett vitt ark byta till ett ark där nedre delen av arket hade 

linjer. De elever som hade haft linjer på sitt ark fick nu producera sin text om ekorren på ett 

vitt ark. På så vis fick alla elever producera en text på ett vitt ark och på ett ark med linjer. Jag 

valde dessa typer av ark för att dessa är vanligt förekommande i undervisningen på lågstadiet. 

 

 
Jag började med att instruera eleverna vid undersökningstillfället att de skulle visa vad de kan 

om djuret på det ark som låg framför dem. Jag förklarade att de fick fritt välja mellan att rita 

och/eller skriva med hjälp av blyerts och färgpennor. Jag var tydlig med att de fick fritt välja 

uttryckssätt men jag skulle kunna se och förstå vilka kunskaper de hade om djuret. Till hjälp 

hade jag satt upp följande rubrikskyltar på tavlan; utseende, föda, boende, ungar och övrigt. Jag 

avslutade med att poängtera att de skulle visa allt de kunde om djuret och kontrollera att de 

hade med något under varje rubrik. Här var de fyra första rubrikerna var viktigast. 

 

 
Alla undersökningstillfällen gjordes i halvklass och eleverna satt placerade en elev per 

bänkrad. Jag ville att eleverna inte skulle se varandras textproduktion utan skapa sitt eget utan 

påverkan från sina klasskompisar. Under tiden eleverna producerade sina texter gick jag runt 

och ställde frågor om 
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deras produktioner. Dels för att förstå dem bättre och dels för att en del behövde motiveras 

samt påminnas om att kontrollera om de fått med något under varje rubrik. Jag gjorde små 

fältanteckningar under tiden. De fick max 30 minuter på sig att producera sin text. 

 

 
Undersökningstillfället om björnen föregicks av två lektioner medan undervisningstillfället om 

ekorren föregicks av en lektion. Anledningen till detta var att jag ville ge utrymme för en 

introduktion av rubrikerna vilket gjordes i samband med undervisning om björnen. Eleverna 

fick börja med att enskilt skriva vad de visste om björnen på en White board samt diskutera 

björnen i smågrupper och i helklass. Klassen samlade fakta om björnen genom att de 

dikterade vad jag skulle skriva ned. Dokumentet synliggjordes samtidigt på Smart boarden så 

att eleverna visuellt kunde se de skriftliga faktapunkterna om björnen. Eleverna fick lyssna på 

en kort samisk berättelse som heter Hur björnen förlorade sin svans. Eleverna fick endast 

lyssna. Inga bilder eller texter visades under högläsningen. De fick se en film, Djurkoll: 

Björnar1 där björnen beskrivs med rörlig bild och genom en berättarröst. Jag visade en kort 

skriftlig faktatext på Smart boarden från Rovdjursskolan.se2. Jag läste delar av texten högt för 

eleverna och visade två fotografier på björnen som fanns på sidan. Vi la sedan till ytterligare 

fakta i vår lista på Smart boarden. 

 

 
Rubrikerna utseende, föda, boplats, ungar och övrigt introducerades under nästa lektion. De 

skriftliga faktapunkterna vi gjort om björnen skrevs ut på papper och jag klippte ut varje punkt. 

Vi stod runt ett bord och eleverna fick placera ut punkterna under de rubriker de ansåg passade. 

När de var oense diskuterade vi tillsammans varför de passar på olika ställen. Eleverna fick 

möjlighet att verbalt muntligt ventilera sina tankar. Därefter fick eleverna i mindre grupper 

limma fast punkterna på ett A3, skriva en rubrik och rita en bild. I efterhand när jag tittar på 

elevernas A3 la eleverna mest fokus på rubrikerna och punkterna vilket gjorde att de inte la ner 

så mycket arbete på att rita. 

 

 
Vi började med att titta på en film från UR-skola: Djurverket Ekorre3. Därefter fick de skriva 

vad de visste om ekorrar på sina White Boards. I helklass fick sedan barnen verbalt muntligt 

 
 

1 https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=U101038-04 
2 http://www.rovdjursskolan.se/rovdjursfakta/?P=bjorn/kortfakta 
3 https://urskola.se/Produkter/209843-Djurverket-Ekorre 
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redovisa sina kunskaper som de skrivit ned och jag skrev ned dem på stora White boardtavlan 

under samma rubriker som vi använde till björnen; utseende, föda, boende, ungar och övrigt. 

Jag la upp en faktatext om ekorre4 på Smart boarden så att de kunde se den skriftliga texten 

visuellt. Jag läste delar av texten högt så att de fick informationen auditivt och eleverna fick 

även se fotografier på ekorren visuellt. Därefter la vi till ytterligare fakta under rubrikerna. 

Slutligen fick eleverna lyssna på högläsning av en skönlitterär bok ;Vad skulle jag göra utan 

dig av Sally Grindley och Penny Dann. Då fick eleverna endast texten auditivt, inga bilder 

visades. 

 

 
Jag genomförde en fallstudie i en redan existerande klass i årskurs 1. Denscombe (2018) anser 

att en fallstudie är lämplig för småskalig forskning då man kan koncentrera sina ansträngningar 

på en undersökningsplats. Jag valde en årskurs 1 då de flesta av eleverna har lärt sig skriva på 

vårterminen och har möjlighet att uttrycka sig både i skrift och genom att rita. Eleverna i klassen 

känner mig vilket jag anser gör att de blir avslappnade i undersökningen. De är vana att uttrycka 

sig både genom att rita och att skriva. Undersökningen skedde därför i en naturlig miljö vilket 

Denscombe (2018) förespråkar i en fallstudie. Jag genomförde själv undervisningen och 

undersökningen för att säkerställa att eleverna får samma information inför textskapandet. Det 

anser jag höjer trovärdigheten i min undersökning (Denscombe, 2018). Jag var närvarande vid 

undersökningstillfället vilket gav mig möjlighet till observation vid ett par tillfällen. Jag skrev 

ner mycket korta fältanteckningar när elever muntligt uttryckte något om sina texter 

(Denscombe, 2018). Dessa fältanteckningar hade jag hjälp av när jag analyserade elevernas 

textproduktioner. 

 

 
Tillvägagångssättet svarar på studiens utgångspunkt som är att undersöka vilka semiotiska 

resurser eleverna väljer att uttrycka sig med. En kvalitativ textanalys görs då jag jämför vad 

varje elev enskilt har uttryckt i sina två texter. Elevernas textframställningar är dokument som 

ger information om vilka aspekter eleven synliggör med hjälp av blyertspenna och färgpennor 

på två olika typer av ark. Jag valde att titta närmare på 8 av de 24 elevproduktionerna. Alla 

elevers texter kombinerar och använder de semiotiska resurserna olika men jag valde de texter 

som var utmärkande och intressanta att analysera.   

 

 
 

4 https://bilderochfakta.se/djur/gnagare/ekorre
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Jag gör en innehållsanalys av texten, vilket följer en enkel procedur: välj ett lämpligt textavsnitt, 

bryt ner texten i mindre enheter, arbeta fram relevanta kategorier för analysen av data, koda 

enheterna i överrensstämmelse med kategorierna, räkna förekomsten av dessa enheter och till 

slut analysera texten beträffande erfarenheternas frekvens och deras förhållande till de andra 

enheterna i texten (Denscombe, 2018). Jag kommer inte att uppnå full tillförlitlighet i mitt 

arbete men det kan ge indikationer på vad elever i årskurs 1 synliggör för aspekter med hjälp av 

multimodala texter. Jag kommer att förhålla mig neutral till de svar eleven ger, detta för att 

åstadkomma så tillförlitliga svar som möjligt. Kvalitativa insamlade data är alltid en produkt av 

en tolkningsprocess vilket ger konsekvenser för möjligheten till objektivitet, enligt Denscombe 

(2018). För att stärka bekräftelsebarheten i min undersökning är jag öppen för den data som 

samlas in samt diskuterar den insamlade datan och mina tolkningar med elevernas lärare samt 

min handledare. Jag tar stöd i begreppen komposition, rytm och multimodal kohesion när jag 

tolkar elevernas texter. 

 

 
För att skydda deltagarna i studien följer jag de fyra krav som ingår i det som Vetenskapsrådet 

(2011) benämner ”Det grundläggande individskyddskravet” som forskare måste ta hänsyn till. 

Där ingår informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Elever och föräldrar har skrivit under ett informations- och 

samtyckesbrev. Brevet ger information om mig, undersökningens syfte, hur undersökningen 

genomförs samt att deltagandet i studien är frivilligt och går att avbryta när som helst. 

Deltagarna i studien kommer själva få bestämma över sin medverkan. Uppgifter om deltagarna 

kommer att förvaras och behandlas så att obehöriga ej får tillgång till dem. Insamlad data 

kommer att behandlas anonymt och kommer endast att användas för studiens ändamål. Jag 

anser att informanterna inte kommer att lida av någon fysisk, psykisk eller personlig skada av 

min undersökning. Jag förväntar mig istället att de har nytta av forskningsresultaten och av att 

få vara med i undersökningen då de får arbeta med att utveckla förmågor kring en faktatext 

samt öva sig på att uttrycka sina tankar med hjälp av olika uttryckssätt. Deltagarna behandlas 

rättvist och lika då alla har fått vara med och göra samma aktiviteter i alla momenten i 

undersökningen. 
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4. Analys och resultat 

 
I min analys behandlar jag fyra elevers textproduktioner med hjälp av begreppen komposition, 

rytm och kohesion. Jag ger först en kort allmän beskrivning av elevens två texter för att sedan 

analysera dessa parallellt. Under rubriken komposition tittar jag på vilka semiotiska resurser 

eleven använder och kombinerar i sina texter. Dessa resurser analyseras sedan utifrån vilken 

funktionell specialisering dem får. Under rytm analyseras vilka semiotiska resurser som 

dominerar och tar plats i elevens textproduktion vilket gör att dessa resurser analyseras utifrån 

vilken funktionell tyngd de har. Multimodal kohesion utgörs av den multimodala textens 

inbördes förhållanden som alla påverkar läsarens tolkning och förståelse av texten. Under den 

sista rubriken meningsskapande resurser beskriver jag hur eleven svarar på uppgiften vilket 

innebär att synliggöra sina kunskaper om björn och ekorre med hjälp av rubrikerna utseende, 

föda, boende och ungar samt övrigt. 

 

 

 

4.1 Adam 

I sin text om björnen skapar Adam en tankekarta där han ritar björnen i mitten. Han ritar 

konturer och färglägger en björn, en myra, kött, blåbär, en björnunge, ett ide och ett träd samt 

drar linjer mellan björnen och övriga objekt. I sin text om ekorren använder Adam ett liggande 

vitt ark och ritar en händelse över hela arket. I den här texten uttrycker han sig genom färg i alla 

objekten och ritade konturer på vissa objekt. Hans text innehåller tre ekorrar som har blickarna 

riktade mot fyra ekollon. Solen skiner och den blå himlen täcker den övre delen av arket. Trädet 

som ekorrarna bor i är placerat på högra delen av pappret och marken täcks av gröna 

växtligheter. 
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Komposition 

Figur 2: Adams texter 

 

Adam använder sig av fyra semiotiska resurser när han skapar sin text om björnen: ritade 

konturer, färg, stående papper och egna linjer. Han utnyttjar inte linjerna som finns på arket 

utan ritar endast på övre halvan som från början är vitt. Med linjerna skapar han en tankekarta 

som strukturerar de olika faktadelarna till björnen. Han visar dock inte att blåbär, kött och myra 

tillhör samma rubrik. Det hade han kunnat göra genom att till exempel använda sig av fler linjer. 

Han ritar alla objekt med konturer av blyerts och färglägger sedan bilderna med färgpennor. 

 

 
Adam skapar sin text om ekorrar med hjälp av ritade konturer, färgpennor och ett liggande vitt 

ark. Han skapar trädet genom att färglägga stammen och grenar med brunt utan konturer. 

Likadant gör han när han skapar himmel, sol och gräs. Detta kan tyda på att när han ritar stora 

objekt använder han inte konturer utan de används på de små objekten som har detaljer. Trädets 

krona ritar han med grön kontur och färglägger sedan kronan med samma gröna färg. Ett hål i 

trädet skapar Adam genom kontur och färgläggning med blyerts. Tre ekorrar och fyra ekollon 

skapas genom konturer av blyerts och dessa färgläggs med brun färgpenna och blyerts. Adam 

ger de semiotiska resurserna ritade konturer, färg, linjer och liggande/stående pappersark 

funktionell specialisering i båda sina textproduktioner. 
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Rytm 
 

Adam har producerat sin text om björnen på den övre halvan av arket som har en helvit 

bakgrund. Nedre halvan med ränder har lämnats tom. Han har placerat en björn i mitten som är 

omgiven av tematiska aspekter skapade utifrån rubrikerna. Objekten är ritade var för sig men 

är sammankopplade genom linjer. Linjerna kan fungera som en gemensam nämnare som 

sammankopplar de separerat färgsatta bilderna. Björnen som är ritad i mitten visar fakta under 

rubriken utseende men kan även fungera som huvudrubrik dit alla linjer dras. Rubriken föda får 

på så vis tre linjer medan ungar, boende och övrigt får varsin linje. Adam skapar på så vis rytm 

i sin text när han kombinerar linjer, ritade konturer och färg. 

 

 
Adam använder konturer för att visa detaljer som att björnen har runda öron och en liten svans. 

Han färgsätter bilderna och visar på så vis att björnen äter rött kött och blåbär. Jag förstår att 

björnen även äter myror då han ritat en svart myra med antenner. Adam använder färg och 

konturer i alla sina bildobjekt, och därmed dominerar dessa semiotiska resurser och har en 

funktionell tyngd i Adams text om björnen. Betydelsen av objekten framkommer dock främst 

genom Adams val av färg. Blåbäret och köttet som Adam ritat med kontur och färg hade 

kunnat vara vad som helst utan färg. Precis som de andra objekten i hans text får de sin 

betydelse genom färgen.  

 

 
I Adams text om ekorren har han ritat en bild och använt hela vita pappersarket. Arket har han 

valt att använda liggande. En blå himmel täcker hela övre delen av arket. I hörnet skiner en gul 

sol. Bakgrunden på bilden har lämnats vit. På högra sidan av arket har ett träd färglagts med en 

lång gren som går ut från mitten av trädet och löper över hela arket. På grenen finns två ekorrar 

som är på väg mot fyra ekollon som ligger längst ut på grenen. Där har han även ändrat 

riktningen på penndragen och börjat dra den bruna pennan upp och ner istället för, som resten 

av grenen, längs med det liggande arket. Ändrad pennriktning har använts även längst ner på 

trädet. Om Adam har en tanke med ändring av penndragen vet jag inte. Det hade dock varit 

intressant att veta. Adam har ritat ytterligare en ekorre som sitter på en grå gren som sticker ut 

från den gröna trädkronan. Även den här ekorren har blicken riktad mot ekollonen. Längst ner 

på arket har Adam ritat gröna växtligheter. 

 

 
Adam använder sig av ritade konturer och färg i sin textproduktion om ekorren. Texten 



22  

domineras av semiotiska resursen färg men vi kan inte bortse från konturens viktiga betydelse 

vilket gör att båda dessa resurser får en funktionell tyngd. Det är bara ekorrar, ekorrunge, 

ekollon och ekorrarnas bo som har ritats med konturer. Resten av textproduktionen har färglagts 

direkt på arket utan konturer. Kanske har Adam medvetet använt konturer på de objekt som ska 

motsvara rubrikerna. Det som målats utan konturer tolkar jag som omgivning eller möjligtvis 

inramning. 

 

 
Kohesion 

 

Adams komposition och rytm skapar sammanhang i texten och de tre semiotiska resurserna 

ritade konturer, färg och linjer skapar meningsinnehåll, vilket gör att man kan säga att en 

multimodal kohesion har skapats. I texten om björnen är Adam tydlig med de olika rubrikerna 

och han förmedlar konkreta fakta. Han ritar objekten var och ett för sig och binder dem till 

björnen genom linjer. Däremot förmedlas Adams text om ekorrar på ett mer berättande vis. Han 

ritar en händelse där ekorrar har kommit ur sitt bo i trädet för att samla föda. Texten binds ihop 

med hjälp av himlen och gräset som täcker övre och nedre delen av arket. 

 

 
Meningsskapande resurser 

 

Färgen i bilderna gör att jag som läsare förstår vad det är Adam har ritat och meningsskapandet 

underlättas till stor del genom färgen på bilderna. Det röda gör att jag förstår att det är kött och 

att det särskiljer sig från blåbäret som är blågrönt. Utan färg hade konturerna på köttet och 

blåbäret inte skapat förståelse för mig som läsare. Adam synliggör kunskaper under alla rubriker 

med hjälp av färg, konturer och linjer. 

 

 
Under tiden Adam färgsatte sin text om björnen, och när jag gick förbi hans plats, berättade han 

för mig att han inte ville skriva och sedan fortsatte han att rita. Jag tolkar det som att han tror 

att jag förväntar mig både bild och skift då jag gett honom ett ark som ger möjlighet till både 

skrift och bild även om jag inte förmedlar det verbalt. 

 

 

 

4.2 Bea 

Bea arbetade koncentrerat under båda sina textproduktioner. Dock hann hon inte klart med sin 

skriftliga text om ekorren. Texten är ändå intressant att analysera på grund av hur Bea väljer 
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att strukturera sin text med hjälp av de olika semiotiska resurserna.  På det vita arket skapar 

hon en text om björnen. Hon använder fyra rutor, linjer och skrift för att organisera sin text 

och sätta rubriker. Björnen har hon ritat brun i den övre högra rutan. Hon informerar genom 

skrift i de andra rutorna att björnen bor i ide, föder två ungar per år, äter fisk och är allätare. 

Hon strukturerar även sin faktatext om ekorren på ett liknande sätt. Där organiserar hon sin 

text med fem rutor, linjer och skriftliga rubriker på den övre vita halvan av arket. Hon 

beskriver ekorren med ritade konturer och färg. Hon ritar ekorrens öron, svans och visar även 

ekorrens olika färger på pälsen i den övre vänstra rutan. I den övre högra rutan ritar hon med 

blyerts två träd med hål i stammen. Hon ritar i de undre rutorna en färglagd grankotte och en 

kvinna som ger en ekorrunge valpmjölk. I den lilla rutan skriver Bea ”luktar vanilj”. På den 

undre linjerade delen av arket påbörjar hon en text om hur det är att vara ekorre. 

 

 
 

Figur 3: Beas texter 

 

 

 

 

 

 

Komposition 
 

Ritade konturer, färg, skrift, rutor, linjer och stående pappersark är de sex semiotiska resurser 

som Bea använder sig av i båda sina texter. Dessa utgör texternas funktionella specialisering. 

Hon väljer att strukturera sina texter i rutor och skriftliga rubriker. Bea har valt att sätta en linje 
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under varje skriftlig rubrik. Främst har hon valt att synliggöra sina kunskaper i skrift i texten 

om björnen men hon har valt att rita konturer och färglägga björnens utseende. 

 

 
I texten om ekorren har hon främst valt att rita konturer med blyerts för att synliggöra sina 

kunskaper. Hon använder dock brun färg när hon färglägger tre av de ritade objekten. Bea har 

valt att använda skrift under rubriken övrigt och påbörjat en skriftlig text på den nedre linjerade 

delen av pappret. Båda textproduktionerna har hon valt att skapa på stående ark. 

 

 
Rytm 

 

Skrift har en framträdande roll i Beas text om björnen och utgör därför björntextens funktionella 

tyngd. Hon synliggör sina kunskaper om björnen och ekorren genom att organisera sina texter 

med hjälp av rutor, skriftliga rubriker och linjer under rubrikerna. Hon visar korta fakta genom 

ritade konturer, färg och skrift vilket skapar rytm i textproduktionerna. Till skillnad från 

björntexten utgörs ekorrtextens funktionella tyngd av ritade konturer istället för skrift. 

 

 
Bea har valt att dela in hela det vita arket i fyra rutor. Tanken var troligtvis att skapa fyra lika 

stora rutor men utan linjal kan det vara svårt att få det jämnt fördelat. Under rubrikerna boplats, 

ungar och föda har Bea valt att skriva sina kunskaper. Hon skriver en mening i varje ruta. Jag 

funderar över om hon började skriva ordet ”ide” i rutan om boplats men att hon sedan ändrar 

sig och väljer att skriva en hel mening. Hon skriver ”Björnen bor i”, precis under linjen som 

skiljer rubriken från resten av texten, med liten text medan ”ide” har hon placerat i mitten av 

rutan och skrivit med större storlek på bokstäverna. Hon har även glömt att sätta ut punkt i 

meningen, vilket hon har med i de andra två meningarna. Detta indikerar att det är ordet ”ide” 

som är viktigast. Anledningen till att hon valt att skriva meningar kan vara att hon tror att vi 

förväntar oss fullständiga meningar. I de andra två rutorna där Bea använder skrift har hon 

skrivit fullständiga meningar och vad jag kan se utmärks inte något speciellt ord. Hon väljer att 

rita björnens utseende med brun färg och blyertskonturer samt färglägga björnen brun. 

 

 
Beas faktatext om ekorrar innehåller konkreta och korta fakta om djuret. I rutan om utseende 

har hon inte ritat en fullständig ekorre utan valt detaljerade delar av kroppen. Hon ritar tre 

stående ellipser med hjälp av konturer och färg. Dessa visar att ekorrens päls kan vara brun, grå 

och vit. 
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Bea har även ritat en brun svans genom att dra en vågig linje som vänder efter halva vägen och 

går tillbaka och slutar en bit under början på linjen. Svansen har målats brun. Jag tolkar 

öppningen som att ekorrkroppen fortsätter men hon har valt att inte rita den. Ekorrens öron har 

hon ritat med konturer av blyerts. Öronen är spetsiga med tofsar som är färglagda med blyerts 

och sticker ut ifrån öronen. Hon har dock inte valt att färglägga öronen. Om anledningen är att 

hon endast vill synliggöra att hon vet att öronen är spetsiga med tofsar eller om hon inte vet 

vilken färg öronen har, kan jag inte yttra mig om. Boplatsen har hon ritat ett hål i trädet och 

valt att uttrycka sig med endast blyertspenna. Det verkar som hon delat av den här rutan i två 

delar då det går en linje i mitten av rutan. I första rutan går det en stege upp till hålet i trädet 

medan i ruta två är stegen flyttad till vänster. Hon förklarade för mig att ekorrarna flyttar in i 

ett övergivet bo. Jag hade velat ha en ytterligare diskussion om varför stegen finns med. Jag 

tolkar stegen som att människan är inblandad på något vis. Det hade varit intressant att höra 

hennes tankar. Under rubriken föda visar Bea tydligt en grankotte som är ritad med konturer av 

blyerts och färglagd med brunt. I rutan föda har Bea gjort ytterligare en liten ruta med rubriken 

övrigt där skriver hon ”luktar vanilj.” Rutan är betydligt mindre än de andra rutorna vilket jag 

tolkar som att hon tycker att rubriken övrigt är inte lika viktig som de andra rubrikerna och att 

den har skrivits dit sist. I rutan längst ner till höger har hon ritat en kvinna som var med i filmen 

Djurverket. Kvinnan sitter på en stol och matar en ekorrunge med en speciell mjölk. I den här 

rutan uttrycker hon sig genom ruta, skriftlig rubrik, en linje och konturer av blyerts. 

 

 
På den nedre delen av arket som är linjerat har Bea börjat skriva. Hon skriver ” Att vara en 

ekore är jobigt. Jao så är.” Här tolkar jag det som att hon påbörjar en skrift om hennes egen 

tolkning av ekorre, vilket inte är faktatext. Dock har hon, vad jag kan se, på den övre delen av 

arket uttryckt endast fakta om ekorren. 

 

 
Kohesion 

 

Bea skapar multimodal kohesion i sina texter genom att skapa sammanhang med hjälp av att 

kombinera ritade konturer, färg, skrift, rutor, linjer och stående pappersark. Bea binder ihop 

texten med hjälp av de skriftliga rubrikerna, linjerna som markerar rubrikerna och rutorna som 

både binder ihop faktatexten och markerar de olika rubrikerna. Bea framställer sin text med 

endast blyertspenna och brun färgpenna i båda sina texter vilket ger ett helhetsintryck. 
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Bild och skrift i Beas produktioner visar olika typer av fakta. Med bild visar hon hur björnen 

ser ut, men detta kompletterar hon inte med skrift. Hennes skriftliga text under de andra 

rubrikerna kompletteras inte heller med bild. Därmed har hon valt att använda sig av olika 

semiotiska resurser och modaliteter för att skapa en text om björnen och ekorren, och under 

varje rubrik har hon hållit sig till en modalitet. 

 

 
Meningsskapande resurser 

 

Båda textproduktionerna svarar på uppgiftens syfte. Bea synliggör tydligt kunskap om de fyra 

första rubrikerna. Rubriken övrigt har hon inte använt sig av i texten om björnen men i texten 

om ekorren har hon gett rubriken en liten ruta. Bea visar att hon vill skapa en text som svarar 

mot de förväntningar jag har. När hon sedan får ett ark som till hälften är vitt och till hälften är 

linjerat ger det henne kanske ramar som skapar möjlighet att uttrycka sig mer på hennes eget 

vis. Hon visar i texten om ekorren korta konkreta fakta genom konturer och färgsättning. 

Korta och konkreta fakta visar hon även tendenser till i skrift genom ”luktar vanilj” och i 

björntexten ”ide” som skrevs med större bokstäver. 

 

 

 

4.3 Cissi 

Cissi har valt att skapa sin faktatext om björnen på ett liggande vitt ark. Hon utnyttjar det vita 

arkets fulla höjd men lämnar det högra övre hörnet tomt. Hon skriver att ”björnen väger 200 

kg” samt ritar en mörkbrun björn som står på en våg som visar max 200 kg. Cissi skriver även 

”äter fisk” och ritar en brunbjörn med en liten svans och klor. Björnen äter en blågrön fisk. 

Fisken har kors till ögon. I sin text om ekorren ritar hon ett träd på vänster sida som har en gren 

som sträcker sig åt höger. På grenen står en brun ekorre med ett ekollon i handen. Den högra 

vita delen av arket har Cissi lämnat tom förutom att hon skrivit sitt namn längst upp i hörnet. 

Cissi använder linjerna på nedre delen av pappret där hon beskriver ekorrens utseende, att den 

klättrar i träd och äter kottar i skriftlig text. Hon skriver en mening per rad. 
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Figur 4: Cissis texter 

 

 
 

Komposition 
 

Cissi använder sig av de semiotiska resurserna ritade konturer, färg, skrift, symbol, linje, 

stående och liggande pappersark. Dessa utgör båda texternas funktionella specialisering. I 

Cissis text om björnen uttrycker hon djurets vikt genom att sätta den skriftliga texten och bilden 

som handlar om vikt på den vänstra sidan av arket. På den högra nedre delen av arket skriver 

hon ”äter fisk” strax ovanför den ritade björnen som äter fisk. Hon visar på så vis att text och 

bild hör ihop. De ritade linjerna under de målade björnarna kan tolkas som nedre delen av vågen 

i textdelen om vikt och som mark i textdelen om föda. Syftet med linjerna kan vara att avgränsa 

objektet från omgivningen. Sina ritade objekt väljer Cissi att färgsätta med brunt, grått, rött, 

grönt och blått. Hon väljer att använda den semiotiska resursen symbol när hon med blyerts 

ritar kryss till ögon på fisken. Hon visar att fisken är död. 

 

 
I ekorrtexten har Cissi valt att rita konturer och använda färg på den övre vita halvan av arket 

och skriva meningar med blyerts på den linjerade undre halvan. Cissi använder blyerts när hon 

ritar konturer i båda sina textproduktioner. Alla objekt utom trädets krona i ekorrtexten har 

konturer. Där väljer hon att dra blyerts och grön färg i ett virrvarr av cirklar. Cissis färgsättning 

i ekorrtexten utgörs av brunt och lite grönt. Den vita bakgrunden dominerar i båda av Cissis 

texter. 



28  

 

Rytm 
 

Det vita arket som Cissi skapar sin text om björnen på är liggande. Till stor del lämnas arket 

vitt. Hon utnyttjar den nedre delens bredd genom att rita en björn som står på en våg och en 

björn som står på marken. Det kan tolkas som att hon väljer att använda nedre delen som mark 

då hon inte ritar björnen på den övre delen av pappret. Hon har ritat en linje med blyerts under 

björnen vilket utgör vågen samt framför björnen har hon ritat en skala från 0-200. Överst på 

vågen har hon skrivit max. Skalan är inte helt skalenlig då hon hoppar över 10 och från 100 går 

hon direkt till 200 istället för att göra tio-hopp som hon gör i resten av skalan. 

 

 
Den bruna björnen som äter en fisk är färglagd på kroppen men benen har lämnats med bara 

konturer. Björnen står på en rak linje som är dragen med blyerts. Cissi har valt att skriva, rita 

konturer och färglägga björnen och dess vikt på vänster sida och i det nedre högra hörnet 

beskriver Cissi en björn som äter en död fisk genom att skriva, använda symbol, rita kontur och 

färglägga. Hon drar också linjer under björnen vilket kan tolkas som mark. Fisken har kryss till 

ögon och är målad blå och grön. Det rinner även rött blod från björnens mun. Genom att dela 

upp arket på höger och vänster visar hon en viss struktur i texten. I den här texten kombinerar 

Cissi text med ritad bild. Det vill säga skriftlig text blir en del av bilden. Hon skapar rytm i sin 

text. 

 

 
När Cissi uttrycker sig om björnens vikt och föda använder hon framförallt skriftlig text och 

ritade konturer som är ifyllda med färg. I den här textproduktionen har skriftlig text, ritade 

konturer och färg funktionell tyngd. Hon uttrycker samma fakta med skrift som med bild. 

 

 
I textproduktionen om ekorren har Cissi valt att kombinera skrift med ritade konturer och färg 

vilket skapar rytm i texten. Till skillnad från texten om björnen väljer Cissi att uttrycka sig med 

fullständiga meningar. Det kan vara att linjerna på den nedre delen av arket inbjuder till att 

skriva meningar. Hon skriver en mening per linje och inte som en sammansatt skriftlig text. Det 

gör att på varje linje beskrivs en fakta om ekorren. Precis som texten om björnen utgör 

ekorrtextens funktionella tyngd av skriftlig text, ritade konturer och färg. 
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Till stor del lämnas den övre vita halvan av arket vitt i sin text om ekorren. Cissi väljer att rita 

konturer och färglägga trädets stam brun på vänster del av arket med en gren som går ut till 

höger som det sedan växer ut ytterligare en kvist med ett grönt blad på. Grenen har ingen ritad 

kontur i slutet. Det kan tyda på att bortom trädet finns en miljö som Cissi inte valt att beskriva. 

Hon har börjat rita en kontur bredvid trädet men valt att sudda bort det. Trädkronan har Cissi 

valt att rita genom ett virrvarr av blyerts och gröna linjer. Där finns inga tydliga konturer eller 

detaljer. På grenen finns en ekorre som är på väg in mot trädet. Troligtvis är ekorren på väg in 

i sitt bo. Ekorren är ritad med en kontur av blyerts och är färglagd med en ljusare nyans av 

brunt. Den har spetsiga öron med tofsar. Tofsarna och de vassa klorna är ritade med blyerts. 

Den vänstra halvan av arket är vit förutom att hon skrivit sitt namn och ritat ett ekollon i det 

vänstra övre hörnet. Ekollonet skulle kunna vara en symbol för ekorre och fungera som rubrik 

för texten. 

 

 
Cissi har valt att skriva fullständiga meningar på den nedre linjerade delen av arket. Hon 

beskriver att ekorren har klor, tjock svans och är brun och gullig. Hon beskriver även med skrift 

att den kan klättra i träd och äta kottar. Hon skriver med stora tydliga bokstäver och väljer att 

beskriva en faktadel per mening och linje. På så sätt använder hon arkets linje för att strukturera 

sin text. 

 

 
Kohesion 

 

Cissi använder en kombination av flera olika semiotiska resurser för att skapa mening i sina 

texter vilket ger en multimodal kohesion. Hennes komposition och rytm skapar en tydlighet i 

texten vilket gör den lätt att förstå. I Cissis textproduktion om björnen uttrycker hon korta fakta 

i bild och skrift om björnen, som till exempel att björnen vägen 200 kg och äter fisk. Hon visar 

att björnen har brun päls och en liten svans och klor. I sin textproduktion om ekorren är bilden 

på den övre halvan av arket ritad och färglagd på ett mer målande och berättande vis. Hon 

beskriver en brun ekorre med spetsiga och tofsiga öron samt vassa klor som har samlat ekollon 

och är nu på väg tillbaka i sitt bo i trädet. Hon använder också fullständiga meningar. 

 

 
I björntexten förtydligar Cissi sin text genom att både med bild och skriftlig text visa att björnen 

kan väga 200kg och äter fisk. I texten om ekorren väljer hon också att visa samma fakta, 

nämligen att den kan klättra i träd, har klor och att pälsen är brun, med olika semiotiska resurser 
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och modaliteter. Dock visar hon i bilden att ekorrar har tofsiga och spetsiga öron och att ekorren 

äter ekollon vilket hon inte beskriver i den skriftliga delen. I den skriftliga texten beskriver hon 

att ekorren har tjock svans, och äter kottar. På så sätt använder hon de olika modaliteterna till 

att omformulera en del fakta men också utveckla med mer fakta. 

 

 
Meningsskapande resurser 

 

Cissi beskriver björnens utseende med den bruna färgen, klor och den lilla svansen samt att den 

väger 200 kg. Hon beskriver också att björnens föda kan bestå av fisk. Jag kan dock inte hitta 

någon fakta om var björnen bor eller något om rubriken ungar. Hon visar kunskaper om 

ekorrens utseende, boende, föda och övrigt men jag kan inte se att hon beskriver något från 

rubriken ungar. Det kan vara så att ekorren har samlat ekollon och är på väg hem till ungarna. 

 

 

 

4.4 Doris 

Doris har valt att endast använda blyertspenna och ingen färg i sina textproduktioner. Båda 

arken har hon använt stående. Texten om björnen är skapad på ett vitt ark och där har hon använt 

två tredjedelar av arket för att skapa fyra rutor. På arket som har en linjerad del har Doris skapat 

fyra rutor på den övre vita halvan av arket. Därefter har hon använt linjerna för att skriva om 

rubriken övrigt. I nedre delen av båda arken har hon skrivit sitt namn. Jag har satt små post it-

lappar där för att dölja namnen. Hon strukturerar sin text i rutor och varje rubrik får en ruta. 

Doris uttrycker korta konkreta fakta i skrift. I björntexten berättar Doris att ungarna kan 

gömma sig i träd och björnar bor i ide i skogen. Hon skriver att björnen har brun päls, klor, 

tassar, små öron och är stor och farlig. Björnen äter fisk, kött och bär. I texten om ekorren 

skriver hon att den har tofsiga öron, luddig svans och är liten, brun, söt samt vit på magen. 

Ekorren bor i träd, äter kottar och valpmjölk, ungarna är blinda och ekorren kan klättra i träd 

och är vild. Bakgrunden behålls vit i båda texterna. 
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Komposition 

Figur 5: Doris texter 

 

Doris använder sig av semiotiska resurserna skrift, linje, rutor samt stående ark vilka får en 

funktionell specialisering i hennes texter. Struktur i texterna skapar hon med hjälp av rutor och 

linjer. I björntexten gör hon fyra rutor och i varje ruta står rubriken högst upp till vänster. Efter 

de skriftliga rubrikerna ungar, boplats och utseende har Doris dragit ett streck som för att 

särskilja rubriken från övrig skriftlig text. Efter föda finns ingen linje. I rutan ungar skriver 

Doris en mening ”Kan jöma sig i träd.”. Under resterande rubriker skriver hon tillhörande 

faktadelar som består av ett till två ord. Efter varje påstående skriver hon en punkt. Jag tolkar 

inte punkten som ett skiljetecken i form av slutet på en mening . Punkten tolkar jag på samma 

sätt som linjen efter rubriken, att hon vill särskilja varje faktadel för sig. 

 

 
Doris har liknande struktur i sin text om ekorren. Dock har hon valt att skriva till rubriken övrigt 

och placerar den rubriken centrerad på tredje linjen på arket. Hon skriver sedan faktadelar som 

vardera består av två ord med en punkt efter. Dessa är placerade lite mer åt vänster än rubriken. 

Skriften i rutorna är också vänstercentrerade. Det tyder på att hon strukturerar texten som i en 

ordinär löpande text, från vänster till höger. Doris sätter också två linjer, som går från yttre 

nedre kanterna och snett upp mot mitten på nedre delen av arket hon inte använder till att 

utrycka text om djuren. På dessa linjer har hon valt att skriva sitt namn, två gånger. Jag upplever 

dessa linjer som utfyllnad. Hon vill inte lämna så mycket tomt utrymme efter sig. 
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Rytm 
 

Rytm skapar Doris i sina texter genom att hon kombinerar skriftlig text, rutor och linjer i sin 

text. Dock har skriften en framträdande roll vilket ger den semiotiska resursen en funktionell 

tyngd. Doris har valt att inte använda ritade konturer eller färg. Textproduktionerna domineras 

istället av den vita bakgrunden och blyertsskriften. Doris berättar för mig vid ett tillfälle att hon 

tycker sig vara dålig på att rita och därför väljer att skriva. 

 

 
Doris skapar fyra nästan lika stora rutor på det vita arket i sin textproduktion om björnen. Hon 

använder det vita arket stående och rutorna, som är placerade på den övre delen, täcker två 

tredjedelar av arket. Jag tolkar det som att hon arbetar uppifrån och ner och upptäcker i slutet 

att hon inte behöver den nedersta delen av arket. I rutan som är placerad i vänstra övre hörnet 

har Doris skrivit rubriken ”ungar/”, och under den rubriken står det ”Kan jöma sig i träd.” I de 

andra tre rutorna skriver hon rubrikerna på liknande sätt men faktatexten under rubriken är 

kortfattad och består av ett till två ord. Jag kan tänka mig att Doris börjar att arbeta i rutan som 

innehåller ungar och fortsätter sedan arbeta i samma riktning som man skriver, från vänster till 

höger och uppifrån och ner. 

 

 
I sin textproduktion om ekorre strukturerar hon rutorna på samma vis som i björntexten men 

placerar rutorna på den övre delen av arket som är vit. Hon lägger till rubriken övrigt och 

placerar den rubriken centrerad på tredje linjen på arket. Hon skriver sedan fakta som vardera 

består av två ord med en punkt efter. Dessa är placerade lite mer åt vänster än rubriken. 

Intressant är att hon efter de flesta rubriker gör en sned linje till exempel ”ungar/”. På sju av 

rubrikerna är streckets riktning från höger till vänster ”/” men efter rubriken övrigt har hon valt 

att göra på andra hållet ”\”. Rubriken övrigt får heller ingen egen ruta. I faktatexten har hon 

skrivit rubriken övrigt under de två vänstra rutorna men sedan valt att sudda bort den. 

 

 
Kohesion 

 

Doris har skapat struktur och multimodal kohesion i sin text genom sin komposition och rytm. 

Hon kombinerar de semiotiska resurserna skrift, rutor och linjer för att skapa struktur och 

mening i sin text. Doris håller sig till samma struktur i båda sina textproduktioner och det 
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framgår klart och tydligt vad hon vill förmedla. Hon har valt att uttrycka korta skriftliga fakta. 

Doris fyller inte ut sin text med färg eller konturer. Hon är så pass konkret i sin skrift och 

struktur av rutor att hon tycker att det räcker. Hon uttrycker faktakunskaper under alla rubriker. 

 

 
Meningsskapande resurser 

 

Doris svarar på uppgiftens syfte att synliggöra kunskap om de fyra rubrikerna utseende, föda, 

boende och ungar med hjälp av skrift, linje, rutor och stående ark. Doris väljer att ta med 

rubriken övrigt i sin text om ekorren men inte i björntexten. Under rubriken övrigt väljer Doris 

att strukturera på ett annat sätt än de andra rubrikerna. Hon gör fyra rutor till de första rubrikerna 

medan övrigt hamnar längre ner på linjerna. Jag tolkar det som att de vill ge plats till de första 

fyra rubrikerna, då de är viktigast, för att sedan om tid och plats finns skapa rubriken övrigt. 
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5 Diskussion och slutsats 

 
I det här avslutande avsnittet kommer resultatet av studien att diskuteras i förhållande till den 

teoretiska bakgrund som den utgår ifrån och tidigare forskning. Syftet med studien är att 

undersöka vilka semiotiska resurser eleverna väljer att använda och hur de använder resurserna 

när de synliggör sina kunskaper om två djur när de ges möjlighet att redogöra för sina 

kunskaper i text och bild. Jag kommer i det här avsnittet besvara mina två frågeställningar: 

Vilka semiotiska resurser använder eleverna sig av i de respektive framställningarna?. Vilka 

kvalitativa aspekter (likheter och skillnader) kan identifieras i de respektive 

framställningarna?. 

 
 

Eleverna i min studie väljer att använda de semiotiska resurserna ritad kontur, färg, skrift, 

pratbubblor, symboler, rutor, linjer och stående/liggande ark i sina textproduktioner om björn 

och ekorre. Dessa semiotiska resurser får funktionell specialisering i elevernas texter. 

Sammanlagt 16 av elevernas 24 textproduktioner kombinerar de semiotiska resurserna ritad 

kontur, färg och skrift. Doris är ensam om att inte använda sig av ritad kontur eller färg. Hon 

skapade sin text genom att presentera konkreta faktadelar skriftligt och strukturera texten främst 

genom rutor. Det var däremot sex textproduktioner som inte innehöll skrift. Adam var en av 

eleverna som valde bort skrift. De andra fyra textproduktionerna skapades av fyra olika elever 

som vid det andra tillfället valde att skapa en text som innehöll både bild och skrift. Min studie 

visar precis som Borgfeldt (2017) att när eleverna får välja mellan att rita och/eller skriva så 

väljer de flesta att kombinera dessa modaliteter. 

 

 
I de åtta elevtexter jag tittade närmare på har eleverna valt att kombinera fyra respektive sex 

semiotiska resurser i den enskilda textproduktionen. Danielsson och Selander (2014) anser att 

hur man väljer att kombinera olika semiotiska resurser sker inte av en slump utan görs 

medvetet då olika semiotiska modaliteter har olika affordances, meningspotentialer. Min 

studie visar att eleverna är aktiva i sina val av semiotiska resurser. Adam och Doris använder 

fyra olika resurser medan Bea och Cissi använder sex. De semiotiska resurserna skrift, färg 

och kontur dominerar i deras texter. I Adams texter dominerar resurserna färg och kontur, 

vilka utgör hans texters funktionella tyngd. Den funktionella tyngden i Beas texter ligger i de 

semiotiska resurserna skrift och konturer medan Cissis textproduktioner domineras av 

skrift, konturer och färg. 
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Slutligen har vi Doris texter där den funktionella tyngden har lagts på den semiotiska resursen 

skrift. Cissi är den enda eleven som valde att använda sig av en symbol. Det gör hon genom att 

sätta kryss till ögon på fisken och visar på så vis att fisken är död. Detta visar att eleverna vill 

och kan uttrycka sig på så många olika sätt. Det understryker även Danielsson (2013) då hon 

pekar på att valet av modalitet och semiotiska resurser påverkas av vilka förkunskaper och 

intresse den enskilde eleven har. 

 

 
Leijon och Lindstrand (2012) anser att representationer som skapas visar läsaren var 

textskaparen lägger sitt fokus och hur hen förstår vissa aspekter inom området. 

Representationen kan även visa vad textskaparen tolkar att läraren förväntar sig av 

representationen (Leijon & Lindstrand, 2012). I min studie visar elevernas textproduktioner en 

del av de kunskaper eleverna har om djuret och de möter mina förväntningar genom att visa 

sina kunskaper under rubrikerna: utseende, föda, boende, ungar och övrigt. Det verkar som alla 

elever tycker att utseende är den rubrik som är viktigast. Det är fakta om utseende som får ta 

störst plats i elevernas texter. Cissi börjar i skriften på linjerna att beskriva ekorrens utseende. 

Bea visar det genom att den ritade björnen är det enda på arket som har färg. Doris visar det 

genom att det är i den rutan hon skrivit mest. Adam har i sin text om björnen ritat en brun björn 

med runda små öron och svans i mitten av sin text på samma sätt har han gett ekorrarna flest 

detaljer som visar öron, klor, svans och päls. Rubriken övrigt är den som har fått minst utrymme 

i elevernas produktioner. Bea och Doris har endast med rubriken i sin text om ekorren. Bea 

klämmer in en liten övrigtruta i rutan som annars beskriver föda och Doris placerar övrigt 

rubriken avskilt från rutorna som beskriver de andra rubrikerna. Adam synliggör övrigt med 

samma uttryck som de andra rubrikerna. Det framgår i elevernas textproduktioner var de lägger 

sitt fokus. Adam visar tydligt i sin första text om björnen att han är uppgiftstyrd då han 

producerar korta konkreta fakta i sin tankekarta vilket svarar på uppgiftens fem rubriker. Det 

gör han även i textproduktionen om ekorren men då uttrycker han en situation. Han visar ekorrar 

som samlar föda till sina ungar som bor i trädet. I ekorrtexten har han strukturerat texten genom 

att använda konturer på det som är viktigt istället för att använda sig av tankekarta och linjer 

som han gör i björntexten. Adam har lagt sin funktionella tyngd på färg och konturer i sina 

texter. Doris däremot har lagt sin funktionella tyngd på skrift. Hon strukturerar tydligt med 

skriftliga rubriker i rutor vad texten i just den rutan ska handla om. Doris redogör precis som 

Adam för korta konkreta faktadelar om djuren men hon använder sig specifikt av den semiotiska 

resursen skrift istället för konturer eller färg. Till skillnad från Borgfeldt (2017) som drog 
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slutsatsen att eleverna valde den semiotiska resursen skrift för att möta lärarens förväntningar 

väljer flertalet av eleverna i min studie de semiotiska resurser de känner sig bra på och väljer 

aktivt bort de uttryckssätt de upplever sig vara sämre på. 

 

 
Det visade sig i Borgfeldts (2017) avhandling att eleverna använde skrift som en komplementär 

semiotisk resurs. Det vill säga att texten fick utgöra stöd till bilden. Eleverna i min studie har 

däremot ofta valt antingen bild eller skrift för att uttrycka en specifik faktadel. Bea gör tydliga 

val av semiotiska resurser. Rubrikerna väljer hon att uttrycka med skrift och hon ramar in 

rubrikerna med en linje under rubriken. Boplats, ungar och föda väljer hon att uttrycka med 

skrift men för utseende använder hon konturer och färg. Jag tolkar det som att Bea har funderat 

över uttryckssätten. Det kan vara svårt att rita ”Björnen föder två ungar pär år” eller att den är 

”allätare” förmodligen gör hon därför valet att använda skrift. Hon verkar tycka att björnens 

utseende synliggörs bäst med bild. Alla undersökningens textproduktioner utom Doris två 

texter och Beas ekorrtext innehåller ett djur som är ritat med konturer och färg. Många av 

eleverna ritar detaljer som päls, öron, klor och svans. De verkar tycka att modaliteten bild har 

bäst potential, affordance, att uttrycka rubriken utseende med. Cissi kombinerar skrift och bild 

i sina textproduktioner och de semiotiska resurserna skrift, ritade konturer och färg har 

funktionell tyngd. I sin produktion om björnen har Cissi integrerat texten i bilden. 

Informationen Cissi förmedlar med bilden och skriften är den samma, nämligen att björnen 

väger 200 kg och äter fisk. Hon omformulerar informationen med hjälp av de olika semiotiska 

resurserna. Med hjälp av bilden visar Cissi att björnen har brun päls, klor, små öron och en liten 

svans. Detta uttrycks inte med skrift vilket utvecklar texten och ger ny information. Jag anser 

att detta tyder på hur viktigt det är att vi som pedagoger funderar över vilka modaliteter som 

passar i undervisningens olika moment, det vill säga i vilken modalitet kan eleverna synliggöra 

sina kunskaper och tankar bäst i det aktuella momentet. Detta är som min studie visar väldigt 

individuellt. Även Ekborg et al. (2018) framhåller vikten att värdera modaliteternas potential i 

undervisningen. Vad kan eleverna synliggöra om de uppmuntras till att använda en kombination 

av olika uttryck. Magnusson (2014) anser att Multimodalhjulet är ett bra redskap att utgå ifrån 

för att synliggöra och problematisera vilka meningserbjudanden som kan vara aktuella i 

undervisningen samt olika teckenvärldars villkor och förutsättningar. 
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Danielsson och Selander (2014) hävdar att valet att kombinera olika semiotiska modaliteter inte 

är ett slumpmässigt val utan görs mer eller mindre medvetet. När jag tittar på de åtta 

elevtexterna jag analyserat ser jag en tydlig struktur i Adams, Beas och Doris text. Dock ser 

strukturen väldigt olika ut och de väljer att använda olika semiotiska resurser för att strukturera 

sina textproduktioner. De använder sig av linjer, rutor och konturer för att strukturera sina 

texter. Cissis struktur framkommer inte lika tydligt. Det kan vara så att Cissi inte har använt sig 

av rubrikerna som uppgiften uppmanade till och därför kände hon inget behov av struktur. Hon 

visar att skrift och bild hör ihop då hon placerar dessa nära varandra i björntexten. I ekorrtexten 

verkar hon rita en situation, en ekorre som samlat föda och därefter skrivit det hon kan om 

ekorren. I min studie väljer Adam och Doris bort semiotiska resurser på grund av att de upplever 

sig inte behärska dem. Utifrån deras kommentarer drar jag slutsatsen att de inser att deras 

produktioner hade stärkts av en kombination av modaliteterna skrift och bild. Doris väljer att 

inte använda ritade konturer eller färg. Det gör att hennes textproduktioner skiljer sig från de 

andra 22 produktionerna. Danielsson (2013) anser att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 

förkunskaper och intressen vid val av semiotiska resurser. Läraren bör även ta hänsyn till de 

semiotiska resursernas olika affordances, det vill säga meningspotentialer. Även Magnusson 

(2014) uppmanar lärare att vara medvetna om multimodalitetens betydelse och använda den i 

sin undervisning. Hon hävdar att vi bör bygga en beredskap och flexibilitet hos eleverna så att 

de kan möta denna förändring genom en ickehierarkisk och inkluderande syn på teckenvärldar 

och medier. 

 

 
Danielsson (2013) hävdar att allt meningsskapande oavsett ämne är multimodalt vilket stärker 

budskapet om att lärare bör vara medvetna och göra aktiva val av uttryckssätt. Detta visar även 

min studie då alla elever kombinerar olika semiotiska resurser vilket har stor betydelse för att 

innehållet lätt ska förstås. Även om en del elevers texter domineras av en eller två semiotiska 

resurser bidrar samspelet till att multimodal kohesion framträder. Eleverna skapar på så vis 

sammanhang i sina texter. Detta tyder på, precis som Danielsson (2013), Ekborg et al (2018) 

och Maagerø och Tønnessen (2014) understryker, att det är viktigt i alla lärmiljöer att ha ett 

aktivt förhållningssätt till vad olika modaliteter kan bidra med och gärna samtala om vilka 

fördelar och nackdelar olika modaliteter och multimodalt meningsskapande har i olika 

situationer. 
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I min studie har eleverna valt att uttrycka sig på mycket olika sätt. Några har valt att strukturera 

texten i rutor, tankekarta, bild som visar en situation, bild som visar korta fakta, meningar, 

konturer, färg och ord. Två textproduktioner har skapats på liggande ark medan de övriga 

eleverna har valt stående ark. Ingen verkar ha uppfattat arket som en semiotisk resurs för att till 

exempel vika pappret för att nyttja arket som bok eller strukturera sin text. Några utnyttjar hela 

arket medan några låter den vita bakgrunden dominera för att förmodligen lyfta fram den fakta 

de väljer att synliggöra. Eleverna väljer att uttrycka sin text genom att kombinera flera olika 

semiotiska resurser för att redogöra för sina kunskaper på bästa sätt vilket stärker Magnussons 

(2014) resonemang om en icke hierarkisk och inkluderande syn på teckenvärldar och medier. 

Slutsatsen i min studie är att eleverna väljer att synliggöra sina kunskaper om björn och ekorre 

på mycket olika sätt och med hjälp av olika kombinationer av semiotiska resurser. Adam, Bea 

och Doris svarar mot uppgiftens mål att visa kunskap under rubrikerna utseende, föda, boende 

och ungar med hjälp av olika kombinationer av semiotiska resurser. Enligt min åsikt tyder det 

på vikten av att ge elever möjlighet att uttrycka sig multimodalt och att som lärare ha en 

inkluderande syn på teckenvärldar och medier. 

 
Under mitt analysarbete av elevernas textproduktioner märkte jag att ju längre tid jag satt med 

texterna desto fler synliggjorda kunskaper upptäckte jag. Jag skrev i inledningen att pedagoger 

i skolan traditionellt har betonat skriftens betydelse (Maagerø och Tønnessen, 2014) och att 

lärare ofta kommenterar innehållet i skriften medan bilden får kommentar med sikte på hur väl 

utförd den är (Leijon och Lindstrand, 2012). Jag anser att min studie visar att lärare bör ta sig 

tid att även studera elevernas bilder, inte bara den skriftliga texten. I bilderna finns mycket att 

upptäcka precis som i skriften. Vid analys av elevers multimodala texter kan lärare ta stöd i 

begreppen komposition, rytm och multimodal kohesion (Borgfeldt, 2017). Jag anser att min 

studie tyder på att eleverna på så sätt ges möjlighet att uttrycka sina tankar och skapa 

meningsfulla texter för eleven. 

 
Om jag hade haft mer tid under min studie hade jag velat studera elevernas utveckling när det 

gäller att uttrycka sig multimodalt. Det hade varit mycket intressant att låta eleverna diskutera 

sina textproduktioner med varandra. Hur tolkar eleverna sina klasskamraters textproduktioner? 

Vilka textproduktioner anser de uttrycker kunskap? Vad anser eleverna att de olika semiotiska 

resursernas unika meningspotential är? Kan man göra på andra sätt? Därefter skulle man kunna 

låta eleverna skapa ytterligare en faktatext om ett djur. Vad har eleverna tagit till sig? Har de 

ändrat sina val av semiotiska resurser och utvecklat sitt sätt att uttrycka sig? 
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Det hade även varit intressant att göra en studie där eleverna får uttrycka sig digitalt. Eleverna 

kunde då skapa en hemsida där de samlar fakta om svenska skogsdjur. På så vis möjliggör det 

för eleverna att använda film, fotografier, skrift, ritade bilder och på andra sätt visa sina 

kunskaper. Hur hade eleverna valt att uttrycka sina kunskaper och hur mycket fakta kan de 

påvisa? 
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