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Abstract

Nowadays, almost all texts are multimodal. Research show that pupils have a hard time 

understanding texts with several modalities. The aim of this thesis is to figure out teachers’ 

strategies in reading multimodal texts which consists texts combined with illustrations, charts,

symbols and graphs, and examine if they are reading multimodal texts differently depending 

whether they have completed in-service courses or not.

The analysis is based on group interviews with teachers from five different classes teaching 

4th to 6th grade. All teachers have a teachers-degree and they have at least ten years of 

experience. Three of them have taken part in in-service courses within the area of multimodal 

texts.

The results show that it appears that teachers have strategies while reading multimodal texts 

with their pupils and those strategies are founded in tradition, experience and knowledge 

obtained through in-service courses. It also appears that teachers who do not have completed 

in-service courses, lack the skills needed to teach in how to read multimodal texts.
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Sammanfattning

I dagens samhälle är i stort sett alla texter multimodala. Forskning visar att elever har svårt 

med läsförståelse när det gäller texter med flera modaliteter. Syftet med föreliggande uppsats 

är att ta reda på vad lärare har för strategier när de tillsammans med elever läser texter 

bestående av flera modaliteter där text samt illustrationer, tabeller, symboler och grafer 

kombineras, samt om de läser texterna på olika sätt beroende på om de fått 

kompetensutveckling/utbildning eller inte.

Undersökningen bygger på gruppintervjuer med totalt fem verksamma klasslärare i årskurs 

4–6 med lärarutbildning och minst tio års erfarenhet. Tre av lärarna har dessutom fått 

kompetensutveckling inom området multimodala texter.

Resultatet visar att lärare har specifika strategier när de läser multimodala texter tillsammans 

med eleverna och att dessa grundas på tradition, tidigare erfarenhet samt kunskaper som 

lärarna fått genom kompetensutveckling. Det framgår också att de lärare som inte fått 

kompetensutveckling saknar de kunskaper som krävs för att på ett bra sätt undervisa i hur man

läser multimodala texter.

Nyckelord

Multimodala texter, sakprosa, läsförmåga, undervisning, årskurs 4–6,
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1. Bakgrund

Idag möts vi av texter i nästan samtliga miljöer vi vistas i (Lyngfelt m.fl. 2015, s. 2). Texterna 

finns inte bara i tryckt text på papper, utan också på skyltar, digitala skärmar, displayer och 

tröjor. Texterna består inte heller av enbart text utan kombineras ofta med bilder och symboler

som också kräver tolkning, dessa är så kallade multimodala texter (Lyngfelt m.fl. 2015, s. 2). 

Multimodala texter består av text i kombination med andra så kallade modaliteter såsom 

illustrationer, tabeller, symboler och grafer (Danielsson & Selander 2014, s. 20). 

Modaliteterna kan också vara i form av rubriker, hur styckesindelningen ser ut, faktarutor, 

arbetsuppgifter eller frågor. Alla dessa modaliteter anses vara meningsbärande (Danielsson & 

Selander 2014, s. 20). Detta innebär att elevers läs- och tolkningsförmåga idag kräver mer än 

att bara läsa och förstå skriven text. Monica Reichenberg (2012) fastslår att en god läsförmåga

är helt avgörande för yngre elevers fortsatta skolgång, och att det är genom läsningen som 

eleverna skapar kunskaper och förmågor även i andra skolämnen (Reichenberg 2012, s. 7). 

Lindholm m.fl. (2015) menar att god läskompetens innefattar flera olika aspekter. Förståelse 

av texten är inte det enda utan innefattar även tolkning och reflektion av innehåll samt att 

identifiera både ”uttalad och outtalad information” (Lindholm m.fl. 2015, s. 3–4). 

Multimodala texter kan både läsas och skrivas. I föreliggande arbete ligger fokus på hur lärare

läser multimodala texter, främst sakprosatexter som återfinns i många av skolans ämnen, 

tillsammans med sina elever i klassrummet.

När elever läser multimodala texter finns det flera utmaningar i tolkningsarbetet och då inte 

bara i den tryckta texten utan även i de andra modaliteterna, och det förväntas av eleverna att 

de ska förstå det komplexa ämnesinnehållet (Danielsson & Selander 2014, s. 20). I den stora 

internationella undersökningen Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 

som testar elevers läsförståelse i årskurs fyra (Skolverket 2011b) konstaterades att svenska 

elevers läsförmåga det senaste decenniet försämrats och att nedgången främst gäller 

sakprosatexter (Skolverket 2011b, s. 6–7). Sakprosatexter är vad som vardagligt kallas 

faktatexter. I rapporten definierar de sakprosatexterna enligt följande:

Sakprosatexter: Sakprosatexterna är hämtade från olika ämnesområden och behandlar 

naturvetenskaplig, historisk, etnografisk, biografisk och praktisk information. Både löpande och icke-

löpande texter ingår. De sistnämnda består av faktarutor, tabeller, diagram eller kartor. Sakprosatexterna

bygger på kronologi, argumentativ struktur eller ett ämnesinnehåll. I texterna ingår underrubriker, 

faktarutor och listor [Skolverket 2011b, s. 18].
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Texterna i undersökningen var texter som bestod av flera modaliteter, och det är just 

sakprosatexter med denna form som PIRLS-undersökningen visat att eleverna har svårast 

med. 

När jag gjorde min andra och tredje VFU-period arbetade lärarlaget på min VFU-skola med 

Läslyftet inom området multimodala texter. Läslyftet är ett kompetensutvecklingsmaterial 

framtaget av Skolverket för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga (Skolverket, 

Lärportalen). Jag fick delta under tiden jag var på arbetsplatsen och jag upplevde ett lyft i 

undervisningen beträffande hur lärare läser multimodala texter med eleverna. Idag är i princip 

alla texter – både i och utanför skolan – multimodala och därför är det viktigt att lärare vet hur

man undervisar och lär eleverna strategier för att läsa och förstå dessa texter. Enligt 

Danielsson & Selander (2016) måste både lärare och elever ges verktyg för att på ett bra sätt 

kunna arbeta med multimodala texter samt få djupare förståelse av textens innehåll och hur 

informationen struktureras (Danielsson & Selander 2016). Detta är jag intresserad av att ta 

reda på mer om.

1.1 Syfte och frågeställningar

Med tanke på att i stort sett alla sakprosatexter som arbetas med i skolan är multimodala

undrar jag om elevernas försämrade läsförmåga av just dessa texter kan bero på att lärare 

saknar kunskap i hur man lär eleverna att läsa multimodala texter. Därför är mitt syfte att 

undersöka om klasslärare medvetet använder någon specifik strategi för att läsa multimodala 

texter med eleverna samt om de läser multimodala texter på olika sätt beroende på om de 

utbildats i hur de ska göra eller inte. 

För att uppfylla syftet har jag formulerat ett antal frågor som besvaras i uppsatsen:

1. Har lärare någon särskild strategi när de läser multimodala texter? Vad grundar sig den

på?

2. Är det någon skillnad i hur lärare läser multimodala texter med sina elever beroende 

på om de fått någon form utbildning och/eller kompetensutveckling inom området 

eller ej? Vilken?

3. Krävs särskild kunskap för att undervisa i hur man läser texter med flera modaliteter, 

och anser lärare själva att de besitter dessa kunskaper?
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång

Var fjärde år utförs en internationell undersökning som undersöker läsförmågan hos elever i 

årskurs fyra. Den kallas PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study. I 

rapporten från 2011 års undersökning har skolverket fastslagit att “[s]kolan har i uppdrag att 

ge alla barn så lika chanser som möjligt till att utveckla sin läsförmåga” (Skolverket 2011b, s. 

8). Enligt samma rapport har elever sämre kunskaper i läsförståelse när det gäller 

sakprosatexter. De sakprosatexter som eleverna läst och arbetat med i undersökningen var 

multimodala och bestod således av flera modaliteter vid sidan av texten. Modaliteterna var i 

form av både löpande och icke löpande texter, där de icke löpande texterna innehöll tabeller, 

faktarutor, kartor, listor och diagram (Skolverket 2011b, s. 18; Danielsson & Selander 2014, s.

19–20). Att dagens texter är uppbyggda av flera modaliteter måste lärare utgå ifrån när de 

undervisar (Danielsson & Selander 2014, s. 23). De olika delmomenten i en multimodal text 

är komplexa och medför ofta svårigheter för elevernas förståelse (Danielsson & Selander 

2014, s. 23). 

Skolverket uppmärksammar att elever läser sakprosatexter mer sällan än skönlitterära texter 

(Skolverket 2011b, s. 49). Därför borde det vara ännu viktigare att arbeta mer med 

sakprosatexter med eleverna eftersom det är där svårigheterna finns. Också enligt 

Reichenberg (2012) har många elever svårare att läsa sakprosatexter än skönlitterära texter 

(Reichenberg 2012, s. 11). Att texter skiljer sig åt i olika skolämnen är något som Lyngfelt 

m.fl. (2015) tar upp. Dagens läroböcker har en utformning som kräver att läsaren kan anpassa 

sitt läsande utifrån layouten, det vill säga hur bild, visuella symboler och text samspelar med 

varandra (Lindholm m.fl. 2015, s. 10). När elever läser olika slags texter krävs olika slags 

kompetenser av dem. En sakprosatext kräver att eleverna kan förstå samt använda sig av 

ämnesspecifika ord och begrepp, figurer och symboler (Lyngfelt m.fl. 2015, s. 3), och enligt 

PIRLS-undersökningen verkar det vara just detta elever har svårigheter med (Skolverket 

2011b). Liberg (2007, s. 7) talar om vikten av att skolan ska skapa möjligheter för eleverna att

utveckla, bearbeta och reflektera över de kommunikativa kompetenserna inom ett bredare 

spektrum av läs- och skrivförmåga inom både olika genrer och medier. Enligt läroplanens 

kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna läsa både skönlitteratur och 

sakprosatexter ”genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” 

(Skolverket 2011a, s. 228). Reichenberg (2012) poängterar att denna kunskap inte enbart är 

knuten till svenskämnet, utan att det är något ämnesövergripande och därför är alla lärares 



8

gemensamma uppdrag (Reichenberg 2012, s. 69–70), något som också Westlund (2015) håller

med om.

I den svenska skolan är det, oavsett skolämne, samtliga lärares ansvar att stödja sina elevers 

läsutveckling. En lärare skall idag inte bara undervisa sina elever i hur de kan få goda ämneskunskaper, 

utan även i hur man läser och skriver i olika ämnen [Westlund 2015, s. 7].

Detta styrks också i läroplanen, där det under rubriken ”centralt innehåll” i olika ämnen går 

att utläsa att eleverna ska granska och tolka information som finns i faktatexter (Skolverket 

2011a, s. 114, 130). Även av den fördjupade rapporten av PIRLS från 2006 (Skolverket 2010)

kan utläsas att det inte bara är lärare under de tidiga skolåren samt svensklärare som bär 

ansvaret för att eleverna utvecklar en god läs- och skrivförmåga, utan att ansvaret vilar på 

lärare i skolans alla ämnen (Skolverket 2010, s. 8). I samma undersökning fastslogs också att 

texttypen samt läsningens syfte är av stor betydelse (Skolverket 2010, s. 12). Med detta i 

åtanke behöver alla lärare utveckla kunskaper ”om vad det innebär att läsa och utveckla ett 

läsande inom sina respektive ämnen” (Skolverket 2010, s. 8). Trots detta verkar det ofta anses 

att svenskläraren är mest lämpad att undervisa i ”språkliga kompetenser” (Lindholm m.fl. 

2015, s. 8) medan ämneslärare enbart kan undervisa i det ämnesspecifika innehållet.

Frågan om dagens elever har ”försämrad eller förändrad läsförmåga” tas upp i Petra 

Magnussons avhandling (Magnusson 2014). Hon talar om att elever kanske inte alls är sämre 

på att läsa idag jämfört med tidigare, utan att den försämrade läsförmågan kan bero på ”den 

medieteknologiska utvecklingen” och att sättet som vi traditionellt läst texter på inte längre 

fungerar (Magnusson 2014, s. 22). Magnusson menar även att läsningen måste anpassas efter 

läsningens syfte (Magnusson 2014, s. 22). Allt detta kan tyckas självklart men trots detta 

verkar det inte vara så med tanke på resultaten från den senaste PIRLS-undersökning 

(Skolverket 2011b) eller från annan forskning som tas upp i denna rapport. Danielsson & Selander 

(2016; 2014) antyder att det kan bero på skolans traditionella arbetssätt, det vill säga att det är den 

tryckta texten som alltid varit den resurs som räknats medan illustrationer och annat som förekommit 

tillsammans med tryckt text inte varit mer än ”utfyllnad” (Danielsson & Selander 2016; Danielsson & 

Selander 2014, s. 31). Idag är läromedel i mycket högre grad multimodala jämfört med tidigare 

(Lyngfelt m.fl. 2015, s. 6) vilket innebär att dagens elever måste äga andra strategier för läsförståelse 

av dessa texter. Trots att samhället utvecklas samt att texter moderniseras och datoriseras är det 

fortfarande av stor vikt att elever kan läsa pappersburna längre texter (Magnusson 2014, s. 24). Även 

dessa texter besår idag ofta av flera modaliteter.
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Det finns bevis för att elever missar information som förmedlas genom symboler och bilder (Lyngfelt 

m.fl. 2015, s. 6). Därför är det av stor vikt att lära eleverna hur de ska läsa multimodala texter genom 

att visa dem hur texterna är uppbyggda samt hur de ska förstå strukturen i innehållet. På så sätt hjälps 

eleverna vidare i sina ämneskunskaper (Danielsson & Selander 2014, s. 23). Liberg (2007) poängterar 

att eleverna behöver utveckla sina avkodningsstrategier med anledning av dagens mediemiljö. Hon 

säger att alla texter, oavsett om de är tryckta papperstexter eller mediala, kräver en aktiv avkodning av 

eleven för att bli förståeliga, samt att även den enklaste texttypens avkodning kräver en mängd 

erfarenhet, förkunskap och tolkningsstrategier (Liberg 2007, s. 21).

Skolverket konstaterat att alla som arbetar inom skolan måste följa samhällets utveckling och 

att det är av stor vikt att eleverna tillägnar sig nya studiefärdigheter och metoder för 

kunskapshämtning (Skolverket 2011a, s. 9).

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktiga [Skolverket 2011a, s. 9].

Det finns idag en stor mängd vetenskapliga undersökningar att ta del av när det gäller elevers 

läsförståelse och hur vi ska hjälpa eleverna att förbättra den. Problemet kvarstår dock – 

sakprosatexternas oklarhet i kopplingar mellan illustrationer och text resulterar i svårigheter för 

eleverna att läsa och tolka texten samt att förstå dess innehåll (Danielsson & Selander 2014, s. 165). 

Att problemet är kvar trots att underlag för förbättring finns i forskning verkar bero på att resultaten 

från all den forskning som finns inte praktiseras i klassrummet då informationen inte nått hela vägen 

fram till klassrumssituationen (Westlund 2015, s. 9). 

Skolverket har skapat en Lärportal där forskningsbaserat material finns för att utveckla 

undervisningen i skolan (Skolverket, Lärportalen). Där finns bland annat materialet till 

”Läslyftet”. Läslyftet är ett kompetensutvecklingsarbete inom språk-, läs- och skrivutveckling

som bygger på kollegialt lärande där lärare utvecklar kunskaper som sedan kan användas i 

den dagliga undervisningen. Skolverket själva har valt att kalla arbetet ”Verksamhetsnära 

kompetensutveckling” och arbetet genomförs på arbetsplatsen. Det kollegiala arbetet 

innefattar att diskutera didaktiska frågor, att kritiskt granska sina egen och andras 

undervisningssituationer samt att lyfta problem och svårigheter. Materialet är indelat i olika 

moduler som är framtagna i samarbete med forskare. Innehållet i modulerna kan bestå av både

filmer, webbtexter och vetenskapliga artiklar som sedan används i det kollegiala arbetet som 

underlag för reflektioner och diskussioner om skolan och dess verksamhet. Varje modul är 

uppdelad i fyra delar, där det både arbetas individuellt med förberedande arbete, samt 
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kollegialt där det förberedande arbetet diskuteras. Sedan genomförs undervisningsaktiviteter 

baserat på materialet som diskuterats och efter det hålls en gemensam uppföljning av 

aktiviteterna som genomförts. En av dessa moduler heter ”Tolka och skriva text i skolans alla 

ämnen” vilken innefattar läs- och skrivkompetens och där ett av huvudämnena som arbetas 

med är multimodalitet (Skolverket, Lärportalen). Då det finns en modul som handlar om 

multimodalitet innebär det att Skolverket anser att lärare behöver kompetensutvecklas inom 

detta område.

Att lärarna har bristande verktyg inom området multimodalitet är något som även Danielsson 

& Selander (2014, s. 40) poängterar i sin forskning. Lindholm m.fl. menar att ett problem är att 

det finns många ”metoder för arbete med läsförståelse”, men att dessa bygger på hur skriven text ska 

hanteras och inte multimodala texter (Lindholm m.fl. 2015, s. 9). Enligt läroplanen är det rektorns 

ansvar att se till att lärarna och personalen på skolan ”får den kompetensutveckling som krävs för att 

de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket 2011, s. 19). Danielsson & Selander 

(2016) konstaterar ”that multimodal texts need a multimodal approach”, något som borde innefatta 

alla multimodala texter som idag läses både i och utanför skolan. Lärarnas verktygslåda behöver fyllas

på när det gäller att undervisa i och med multimodala texter, och för att kunna genomföra detta är det 

nödvändigt att ”det byggs broar mellan forskning och klassrumspraktik” (Westlund 2015, s. 7). Detta 

är något som även Lyngfelt m.fl. (2015) håller med om. Lärare behöver kunskaper och verktyg inom 

olika textvärldar för att själva kunna hjälpa eleverna i deras fortsatta lärande (Lyngfelt m.fl. 2015, s. 1).

Forskning visar också att lärare i samarbete med kollegor på bästa sätt lär sig att fördjupa sin förståelse

för hur läs- och skrivförmåga kan utvecklas inom olika ämnen (Lyngfelt m.fl. 2015, s. 9). Att eleverna 

behöver kunskaper i olika medier och genrer inom sin läs- och skrivförmåga för att kunna leva och 

fungera i dagens samhälle är något som poängteras av Liberg (2007).

Målet för skolans medieundervisning måste ytterst förstås och formuleras som ett demokratiprojekt. Det

handlar om att utveckla kommunikativa kompetenser inom ett brett spektrum av läs- och skrivpraktiker,

i olika medier och olika genrer. En sådan kompetens är nödvändig för medborgaren i dagens 

demokratiska samhälle, som i allt högre utsträckning faktiskt kräver en bred mediekompetens och går 

långt utöver läs- och skrivkunnighet i snäv mening [Liberg 2007, s. 21].

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att elever har sämre läsförståelse när det 

gäller sakprosatexter. Dagens sakprosatexter består av flera modaliteter vilket gör att texterna 

är mer komplexa och att eleverna behöver mer stöd och undervisning för att de ska ta till sig 

informationen från de olika modaliteterna. För att kunna undervisa eleverna i detta krävs att 

lärarna själva har kunskapen, något som verkar saknas. I dagens samhälle är det inte enbart 
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sakprosatexter som består av flera modaliteter utan så gott som alla texter är uppbyggda på 

detta sätt. För att eleverna ska klara sig i dagens samhälle är det av stor vikt att de får 

kunskaper i hur de ska bemöta dessa ”nya” texter och dess olika modaliteter. 



12

3. Teoretiska utgångspunkter

Skolans traditioner och historia har gjort ett tydligt avtryck i hur skolan är och fungerar idag. 

Också samhällsutvecklingen har påverkat skolan. Naturligtvis är det viktigt att dra lärdom av 

vår historia, men skolan måste även vara nytänkande och följa samhällets utveckling.

Denna undersökning anknyter till ett pragmatiskt sätt att se på kunskaper och lärande. En 

grundtes inom pragmatismen är att kunskaper är något som människan kan använda sig av 

och ta till hjälp för att lösa problem som denne möter (Säljö 2012, s. 177). Jag håller med om 

tanken att skolarbetet ska vara elevcentrerat och anpassas utefter de olika eleverna och dess 

förutsättningar (Säljö 2012, s. 176) och har detta i åtanke i undersökningen. Enligt 

pragmatismens syn på kunskap måste skolan även ha anknytning till samhället (Säljö 2012, s. 

178).

Skolan måste bygga på och knyta an till barns levda erfarenheter, och den måste hjälpa dem att utveckla

kunskaper som är relevanta för ett nytt och mer komplicerat samhälle [Säljö 2012, s. 178].

Även detta anser jag vara viktigt att arbeta med i skolan. Om kunskaperna eleverna får i 

skolan inte bygger på elevernas tidigare erfarenheter och saknar koppling till elevernas 

”vardagsrelevanta kunskaper” kommer de ha svårare att förstå dem och ta dem till sig enligt 

pragmatismens synsätt på hur lärande förstås (Säljö 2012, s. 179, 181).

En framträdande teoretiker inom pragmatismen är John Dewey. Dewey myntade inte enbart 

uttrycket och lärometoden ”learning by doing” utan han var även en av grundarna av 

pragmatismen (Säljö 2012, s. 175). Dewey ansåg att människan var tvungen att ses som en 

”samhällsvarelse” och att det var av stor vikt att undervisningen, skolan och samhället 

samspelade med varandra (Säljö 2012, s. 179). Han ansåg också att skolan skulle vara en 

demokratisk organisation något som den svenska skolan ska vara idag då den enligt 

läroplanen ska vila ”på demokratins grund” (Skolverket 2011a, s. 7). Skolan ska vara 

demokratisk och den får inte vara en egen värld, utan den måste samspela med samhället och 

lära eleverna saker de faktiskt har användning för utanför skolan. 

Det pragmatiska synsättet medför en grundsyn på kunskap och lärande som genomsyrar detta 

arbete. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod

I detta kapitel beskriver och motiverar jag undersökningsmetoden, valet av informanter, 

datainsamlingsmetoder och intervjuernas genomförande. Jag redogör också för de 

forskningsetiska övervägande jag gjort. Jag tar kortfattat upp undersökningens reliabilitet och 

validitet som diskuteras utförligare i diskussionsdelen. 

4.1 Metod

Undersökningens metod bygger på kvalitativa intervjuer. När kvalitativa intervjuer genomförs

är det av stor vikt att informanterna besitter erfarenhet av ämnet och området som 

undersökningen berör. Då har de inte enbart en synpunkt eller åsikt om ämnet utan kan tala 

utifrån erfarenhet (Kihlström 2016, s. 49). Ett krav har varit att samtliga informanter ska ha 

lärarlegitimation i ämnet svenska och att de ska ha läst ämnet i sin utbildning, och alltså inte 

fått legitimationen enbart baserat på antalet år de undervisat i ämnet. På så vis kan jag 

säkerställa att lärarna som intervjuats har så lika bakgrund som möjligt med undantag för 

utbildning/kompetensutveckling när det gäller multimodala texter vilket borde göra resultatets

validitet, det vill säga giltighet, högre.

Jag har valt att använda mig enbart av metoden kvalitativa intervjuer även om det förespråkas 

att inte enbart använda sig av en metod när man genomför en undersökning (Johansson & 

Svedner 2010, s. 41) och att validiteten blir högre genom att ”undersöka samma sak med flera

tekniker” (Kihlström 2016, s. 231). Den huvudsakliga anledningen till detta val är att jag vill 

öka förståelsen för hur lärarna tänker (Kihlström 2016, s. 48), vilket jag anser mig uppnå 

enbart genom intervjuer. Jag övervägde att även göra observationer för att verkligen se att 

lärarna gör som de berättat för mig under intervjuerna (Johansson & Svedner 2011, s. 39) men

eftersom det finns en risk att lärarna kunde ha påverkats av de svar de gett mig under sina 

intervjuer avstod jag från en sådan undersökning. Jag kunde även ha utfört observationer 

innan intervjuerna men eftersom jag anser mig kunna uppfylla mitt syfte genom endast 

intervjuer valde jag att inte genomföra några observationer alls.

4.2 Val av informanter

Jag har valt att genomföra interjuver med fem verksamma klasslärare i årskurs 4–6. Eftersom 

jag i min andra fråga söker svar på om det är någon skillnad mellan hur lärare läser 

multimodala texter med sina elever beroende på om de fått utbildning och/eller 

kompetensutveckling inom området eller ej har jag valt att intervjua lärare på olika 

arbetsplatser där jag vet att de har olika kompetenser och erfarenheter inom ämnet. Valet 
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gjordes för att kunna identifiera skillnader och likheter i deras arbete, samt för att kunna 

jämföra deras erfarenheter med varandras. Skolorna ligger i skilda kommuner och de benämns

fortsättningsvis som ”Skola A” respektive ”Skola B”. Lärarna på Skola A har fått särskild 

kompetensutveckling inom området multimodala texter genom Läslyftet medan lärarna på 

Skola B inte fått det. Undersökningens första samt tredje fråga lyder som följer:

1. Har lärare någon särskild strategi när de läser multimodala texter? Vad grundar sig den på?

3. Krävs särskild kunskap för att undervisa i hur man texter med flera modaliteter, och anser 

lärare själva att de besitter dessa kunskaper?

Båda dessa frågor borde egentligen kunna besvaras av vilken verksam lärare som helst men 

svaret blir mer intressant om lärarna har ovan nämnda skillnader i erfarenheter och kunskaper.

Skola A valdes alltså ut baserat på att de fått kompetensutveckling, och de tre lärare som 

intervjuades har arbetat som lärare i minst tio år. Eftersom jag visste att lärarna på skolan där 

jag haft min VFU hade fått denna kompetensutveckling valde jag att nyttja mina kontakter 

och intervjua lärare där. Genom en annan lärarstudent fick jag kontakt med Skola B i en 

grannkommun. Två lärare valdes ut att intervjuas och valet gjordes baserat på att de skulle ha 

minst tio års erfarenhet inom läraryrket men med kravet att de inte skulle ha fått någon 

utbildning eller kompetensutveckling inom multimodala texter. 

Eftersom jag sedan tidigare redan hade kontakt med lärare på Skola A gick jag dit och frågade

om tre lärare kunde tänka sig att ställa upp på intervju. När det gällde lärarna på Skola B fick 

jag en e-postadress från min studentkollega för att få kontakt med lärare där. Jag skickade 

därför ett e-brev (se bilaga 1, missivbrev) och berättade om min undersökning och vilka krav 

jag hade på informanter. Jag fick på så vis kontakt med två lärare som passade för 

undersökningen.

Bakgrundsinformation om samtliga informanter som intervjuats redovisas i tabell 1 nedan. I 

tabellen kan utläsas hur informanten kommer att benämnas i undersökningen, information om 

vilken av de olika arbetsplatserna informanten arbetar på, informantens ålder samt hur länge 

denne har arbetat inom skolan. 
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Tabell 1 – Bakgrundsinformation informanter

Benämning i 

undersökning:

Arbetar på skola: Ålder: Arbetserfarenhet:

Lärare A1 Skola A 47 år 13 år

Lärare A2 Skola A 59 år 28 år

Lärare A3 Skola A 36 år 10 år

Lärare B1 Skola B 42 år 11 år

Lärare B2 Skola B 61 år 30 år

4.3 Genomförande

Som jag tidigare nämnt genomfördes kvalitativa intervjuer i denna undersökning. Intervjuerna

genomfördes som gruppintervjuer där lärarna på respektive skola intervjuades i grupp i en av 

lärarnas klassrum. Anledningen till att jag valde att göra gruppintervjuer var för att få 

intervjuerna mer avslappnade, och påminna mer om ett samtal än om intervjuer. Naturligtvis 

riskerar reliabiliteten – det vill säga tillförlitligheten – att försämras vid gruppintervjuer 

eftersom personerna kan påverkas av varandra och inte svara helt sanningsenligt. Jag 

bedömde dock denna risk som liten. För att öka reliabiliteten spelades svaren in med 

mobiltelefon samtidigt som jag förde anteckningar (Kihlström 2016, s. 232). Båda 

intervjuerna tog en dryg timme vardera. Jag inledde med att informera om syftet med 

undersökningen samt om de forskningsetiska överväganden jag gjort. Jag förklarade även hur 

jag använder mig av begreppet multimodala texter och texter med flera modaliteter i 

undersökningen för att vi inte skulle missförstå varandra när jag sedan skulle genomföra 

intervjuerna. Som i en strukturerad intervju hade jag förutbestämda frågor och frågeområden 

(Johansson & Svedner 2010, s. 35) men jag lät frågorna utvecklas och förändras under 

intervjuernas gång beroende på lärarnas svar. Eftersom lärarna hade olika erfarenheter och 

kunskaper kunde inte exakt samma frågor ställas till både Skola A och Skola B utan de fick 

till viss del anpassas.

Några av de frågeområden som berörts i genomförandet av intervjuerna är lärarnas syn på och

upplevelser av att läsa multimodala texter med elever, hur lärarna arbetar med sakprosatexter 

som består av flera modaliteter samt lärarnas uppfattning av elevers förståelse beroende på 

hur de olika modaliteterna arbetas med. Se mer i bilaga 2.
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4.4 Forskningsetiska överväganden

Forskning behövs för att främja samhällets utveckling. För att skydda enskilda individer i 

undersökningar från kränkningar, psykisk eller fysisk skada eller förödmjukelse finns olika 

forskningsetiska principer som forskare måste ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2014, s. 5; 

Björkdahl Ordell 2016, s. 27).

Det forskningsetiska rådet har tagit fram fyra huvudkrav som finns till för att skydda 

individen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2016, s. 26–27). Informationskravet innebär att forskaren 

ska informera forskningsdeltagare om forskningens syfte samt på vilket sätt forskningen 

kommer att genomföras (Vetenskapsrådet 2014, s. 7; Björkdahl Ordell 2016, s. 26). 

Samtyckeskravet säger att deltagande i forskning alltid är frivilligt och att deltagaren när som 

helst under forskningens gång kan välja att avbryta sitt deltagande. I genomförandet av 

intervjuer har jag varit noga med att informera samtliga informanter om syftet med min 

undersökning samt gett informationen att de deltar frivilligt och att de när som helst kan välja 

att avbryta sitt deltagande utan konsekvenser eller ifrågasättande. I och med detta har jag 

uppfyllt både informationskravet och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

forskningsdeltagarens identitet ska skyddas, inga obehöriga ska komma åt personuppgifter 

och ingen ska kunna gissa sig till vilka forskningsdeltagare som deltagit i en forskning 

(Björkdahl Ordell 2016, s. 27). Jag har uppfyllt konfidentialitetskravet genom att avidentifiera

personer i undersökningen och på så sätt skyddat mina forskningsdeltagares identiteter och 

personuppgifter. Det ska inte vara möjligt att gissa sig till vilka som deltagit i min 

undersökning. Personuppgifter har antecknats och lagrats på ett säkert sätt där ingen annan 

haft tillgång till dem än jag. Nyttjandekravets innebörd är att insamlade uppgifter inte får 

användas till annat än forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2014, s. 14). Insamlade 

uppgifter kommer inte att användas till annat än i denna uppsats, vilket innebär att jag även 

följt nyttjandekravet genomgående i min undersökning.

I min undersökning har jag hela tiden haft de forskningsetiska principerna i åtanke när jag 

genomfört intervjuer samt skrivit denna uppsats.
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5. Resultat och analys

Syftet med undersökningen är att utröna huruvida klasslärare medvetet använder sig av någon 

specifik strategi när de läser multimodala texter med eleverna samt om de läser multimodala 

texter på olika sätt beroende på om de utbildats i hur de ska göra eller inte. Jag vill även ta 

reda på om den försämrade läsförmågan hos eleverna kan bero på att lärarna saknar kunskap i 

hur man undervisar i att läsa multimodala texter och de strategier som krävs av eleverna för 

att kunna ta till sig information som multimodala texter ger.  

I denna del redogör jag för resultatet baserat på de genomförda intervjuerna. Resultaten 

presenteras med utgångspunkt i lärarnas åsikter och erfarenheter så som de gestaltas under 

intervjuerna. Lärarna på Skola A, som fått kompetensutveckling i multimodala texter, 

presenteras före lärarna på Skola B, som inte fått motsvarande kompetensutveckling. Kapitlet 

är upplagt så att jag redogör för svaren med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. Efter 

varje delkapitel finns en kort sammanfattning. Sist i kapitlet finns en längre sammanfattning 

av de viktigaste resultaten från undersökningen. 

5.1 Frågeställning 1, Har lärare någon särskild strategi när de läser multimodala texter?

Vad grundar sig den på?

5.1.1 Skola A

På Skola A berättar lärarna att de idag upplever att sakprosatexterna innehåller mindre 

textmassa och betydligt mer faktarutor och bilder. De jämför med läromedel som användes för

tio år sedan och berättar att de äldre läromedlen innehöll en större textmassa och färre bilder. 

De poängterar under intervjun att texterna som finns idag är multimodala och att det kräver att

lärarna anpassar sin undervisning efter det. De berättar också att eleverna själva kunde läsa 

och förstå faktatexterna i de äldre läromedlen men att eleverna har mycket svårare att läsa och

förstå dagens multimodala texter. Så här sade Lärare A2 under intervjun:

Lärare måste idag undervisa i hur man läser och förstår texter. Förr räckte det att ha knäckt läskoden för

att förstå en text – så är det inte idag. Det måste jobbas mer med förförståelse, diskussioner och 

förmågan att reflektera för att förstå dagens texter, och det är så vi jobbar med eleverna i klassrummet 

och det är den strategin vi har.

De talade också om vikten av att gå igenom svåra ord för att skapa förförståelse, att diskutera 

och knyta an till elevernas egna levda erfarenheter och kunskaper för att på så sätt skapa 

förståelse och utveckla reflektionsförmågan. 



18

Lärarna på Skola A berättade att målet med undervisningen är att få eleverna att själva kunna 

läsa dessa multimodala texter, och att eleverna själva ska kunna själva reflektera över vad de 

läst och stanna upp vid svåra ord för att ta reda på vad de betyder när de läser. Lärarna 

berättade att de använder sig av strategier som de lärt sig under läslyftet kombinerat med 

erfarenhet. Lärare A3 var noga med att poängtera att man inte kan göra allt baserat på 

tradition och tidigare erfarenhet. Samhället utvecklas och det innebär att lärarna måste hänga 

med i denna utveckling för att kunna undervisa eleverna på bästa möjliga sätt. Lärare A3 sade 

också att läslyftet var en ögonöppnare där denne insåg just detta.

5.1.2 Skola B

Lärarna på Skola B hade däremot inte tänkt så mycket på vilka texter som är multimodala och

vad som är speciellt med texter med flera modaliteter. En av lärarna uttryckte sig på följande 

sätt:

Vi har kanske inte tänkt så mycket på vad som är just multimodala texter eller inte. Jag trodde det hade 

mer med att läsa texter på dator med eleverna än den definition som du gett oss [Lärare B2].

Även lärarna på Skola B tog under intervjun upp att läromedlen idag innehåller mindre text 

och mer bilder samt faktarutor och att de tyckte att det var bra. De berättade att de trots denna 

förändring läser texterna som de gjort tidigare trots att de äldre texterna innehåller mer text 

och färre av de andra modaliteterna än vad de moderna texterna gör. Lärarna konstaterade att 

de använder sig av samma strategier oavsett vilken slags text de läser och att de gör ”som de 

alltid gjort”, vilket innebär att de läser texten gemensamt och arbetar mycket med elevernas 

förståelse av innehållet genom att eleverna får svara på frågor om vad texten handlar om, 

ibland i helklass och ibland enskilt. 

5.1.3 Sammanfattning frågeställning 1

Det finns olika svar på frågan om lärarna har någon särskild strategi när de läser multimodala 

texter beroende på lärarnas kunskaper inom ämnet multimodala texter. Samtliga lärare säger 

sig ha genomtänkta strategier oavsett arbetsområde när de arbetar med eleverna, så också när 

de läser multimodala texter. Däremot skiljer sig svaret på frågan om de har någon särskild 

strategi när de läser just multimodala texter och vad de strategierna grundar sig på. På både 

Skola A och Skola B använder lärarna sig av strategier anpassade efter elevgruppen och dessa 

strategier grundar sig på lärarnas erfarenhet, men på Skola A grundar sig strategierna även på 

erfarenheter och kunskaper de fått i kompetensutvecklingen Läslyftet. 
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5.2 Frågeställning 2, Är det någon skillnad i hur lärare läser multimodala texter med 

sina elever beroende på om de fått någon form utbildning och/eller kompetensutveckling

inom området eller ej? Vilken?

5.2.1 Skola A

Lärarna på Skola A förklarade hur de går till väga när de introducerar ett nytt skolämne och 

gav ämnet biologi som exempel. De berättade att de alltid börjar med bokomslaget och pratar 

med eleverna om vad det är för rubrik och vilka bilder som finns. De diskuterar gemensamt i 

klassen och frågar eleverna vad de tror boken kommer att handla om. Sedan tittar de på 

innehållsförteckningen och pratar tillsammans med eleverna om vad de ska lära sig i 

mellanstadiet i ämnet biologi. Efter det får oftast eleverna bekanta sig enskilt med hela boken.

Det gör de genom att de får bläddra igenom boken, översiktsläsa och titta på bilder. Det är inte

meningen att eleverna ska läsa från pärm till pärm utan bläddra igenom boken. Lärare A1 

berättade att detta är ett bra sätt att väcka elevernas intresse. Eleverna börjar ofta titta på 

bilder, blir nyfikna på dessa och ställer frågor om dem. Svaret blir då ”vi får läsa så får vi 

kanske veta mer” (Lärare A1). Samtliga lärare på Skola A upplever att det ofta är bilderna som

väcker intresse hos eleverna.

När de introducerat boken går de vidare till kapitlet de ska arbeta med. Där börjar de med att 

läsa inledningen till kapitlet tillsammans med eleverna och diskuterar vad som står där. 

Eleverna får sedan berätta om sina egna erfarenheter till inledningen, tillexempel om någon 

varit på platsen de pratar om, sett djuret och så vidare. Lärarna berättar att de ibland även tittar

på kartan för att se var platsen som de pratar om i boken ligger någonstans. Lärarna 

poängterade flertalet gånger att de lägger stor vikt vid att diskutera svåra ord med eleverna för

att hjälpa dem till bättre förståelse av innehållet. Under intervjun med dem kom frågan upp 

om de använder lärarhandledningen mycket för att finna svåra ord. De uppgav att de ibland 

gjorde det, men att det oftast inte var tillräckligt eftersom de upplever att orden som tas upp i 

lärarhandledningen inte alltid är samma ord som eleverna faktiskt inte förstår. Lärare A2 

berättade om sina upplevelser av lärarhandledningen och svåra ord: 

Jag har tittat någon gång men lägger egentligen inte så stor vikt vid det. Eftersom jag känner eleverna 

märker jag när vi stöter på svåra ord och då diskuterar vi dem. Det är viktigt att känna sina elever för att

kunna jobba på det här sättet. Orden vi tar upp beror på elevgruppen, deras kunskaper och behov.

Lärarna fortsatte sedan berätta om hur de introducerar och arbetar med ett nytt arbetsområde. 

Efter att de läst inledningen läser de vidare stycke för stycke, stannar upp vid svåra ord och 

diskuterar samt förklarar dem. De lägger vikt vid att läsa allt – rubriker, bilder, bildtexter, 
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faktarutor, diagram och så vidare samt att de även pratar om dessa och diskuterar dem med 

eleverna. Lärarna berättade också att de kopplar det de läst om och det de sett i de andra 

modaliteterna till elevernas egna kunskaper och erfarenheter. Lärare A3 berättade hur de ofta 

lyfter fram bilder – de är inte bara där för att vara fina eller roliga utan står också för något 

viktigt. Lärare A3 poängterade att det krävs mer av läraren idag än tidigare på grund av de 

multimodala texterna.

Det krävs av läraren att det ställs rätt sorts frågor och att eleverna får tid till att fundera och resonera. 

Idag måste vi arbeta mer gemensamt med eleverna för att ge dem de strategier som behövs. Det krävs 

genomgångar och förberedelse. Att lärarna ger eleverna förkunskapen som krävs är viktigt.

Detta var något som de andra lärarna på Skola A höll med Lärare A3 om. Jag ställde frågan 

om lärarna alltid arbetat utefter dessa strategier och fick svaret att arbetssättet vuxit fram efter 

att de tagit del av Läslyftet. Lärare A1 fortsatte att berätta att de jämfört med innan Läslyftet 

nu lägger mer fokus på det svenska språket i texten och att det är olika sorts svenska i olika 

ämnen. Lärarna tar nu upp fler ämnesspecifika ord och gör det mer djupgående än tidigare. 

Tidigare har de antagit att eleverna har förstått dessa ord men förstår nu att de inte gör det, 

och det kan vara ord som vi vuxna anser både lätta och svåra. Lärarna berättade också att de 

innan Läslyftet lade mer fokus på texten och mindre fokus på de andra modaliteterna som 

bild, bildtext, rubrik och så vidare. Lärare A1 sade att denne upplevde att undervisningen 

utvecklats på ett mycket bra sätt sedan Läslyftet, och berättade om sina upplevelser av detta 

på följande vis:

Jag upplever att vi nu har fått större kunskap i och blivit mer medvetna om att eleverna inte har så stor 

ord- och läsförståelse som vi tidigare trodde. Man måste kolla av gruppens kunskap hela tiden. Elever 

har generellt sämre ord- och läsförståelse idag, de har inte så mycket kunskap utanför sin egen sfär. 

Deras värld är ganska liten.

Lärarna berättade att de använder sig av samma arbetssätt när de läser ett helt arbetsområde 

med sakprosatexter som när de läser en fristående sakprosatext.

5.2.2 Skola B

I intervjun med lärarna på Skola B berättade lärarna att när de påbörjar ett nytt arbetsområde 

börjar de med att introducera ämnet kort på tavlan och tar reda på elevernas förkunskaper 

genom att de tillsammans gör en tankekarta eller att läraren skriver upp stödord om ämnet på 

tavlan som eleverna presenterar. Sedan delar läraren ut böcker och de tittar tillsammans med 

eleverna på översikten av kapitlet och frågar eleverna om detta var vad de tänkte sig att ämnet 

skulle handla om. Efter det börjar de läsa i kapitlet. De berättade att de alltid börjar med att 
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läsa rubriken, sedan texterna och avslutar med att läsa faktarutor och bildtexter. Jag frågade 

om de pratar mer om bilderna och de andra modaliteterna som finns i kapitlet men lärarna 

berättade att de oftast inte gör det om inte eleverna själva tar initiativ till att ställa frågor eller 

vill prata om bilden. De berättade att de däremot är noga med att läsa alla bildtexter.

Även i denna intervjugrupp tog jag upp frågan om svåra ord, och om de använder sig av 

lärarhandledningen för att få fram dessa och fick då svaret av båda lärarna att de alltid läser 

lärarhandledningen först. De berättade att det finns en ordlista med svåra ord i 

lärarhandledningen som de brukar skriva ner och se till att stanna vid och förklara när de 

stöter på dem, men de poängterade även att de ibland får stanna vid andra ord än de som finns

i lärarhandledningen. De sade också att de märker när eleverna inte förstår orden, och då 

förklarar de orden för dem. Lärare B2 sade att denne upplever det som viktigt att förklara 

orden för annars förstår eleverna inte innehållet och berättade mer specifikt hur denne brukar 

göra när de stöter på svåra ord:

När vi läser en faktatext gemensamt där en elev läser högt för oss andra kan jag märka om vi stöter på 

ett svårt ord. Jag stoppar då eleven och frågar de andra eleverna om de förstod det svåra ordet och om 

någon kan förklara det. Oftast kan en elev förklara ordet men kan de inte det så förklarar jag. Sedan 

läser vi samma mening igen och då brukar de förstå vad som menas i texten.

Lärarna berättade att de alltid arbetar med sakprosatexter på detta sätt – introduktion av ämne,

läsa rubrik, text, faktarutor och sedan bildtext – och att de gör det oavsett vilket skolämne de 

arbetar med.

5.2.3 Sammanfattning frågeställning 2

Om svaren lärarna gett på Skola A och Skola B jämförs är det tydligt att det är skillnad i hur 

lärare läser multimodala texter med eleverna beroende på om de genomgått 

kompetensutveckling eller inte. På Skola A lägger lärarna mycket mer tid på att diskutera med

eleverna och väcka intresse för området medan lärarna på Skola B snarare sätter igång och 

läser direkt. Lärarna på Skola B arbetar mer traditionellt och ”som de alltid gjort” medan 

lärarna på Skola A använder sig av strategier som de fått när de genomgått kunskapslyft. 

Lärarna på Skola A ser alla modaliteter som innehållsbärande och lägger lika stor vikt vid en 

bild eller någon annan modalitet som vid text medan de på Skola B arbetar mer med texten 

och ser de andra modaliteterna som utfyllnad.
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5.3 Frågeställning 3, Krävs särskild kunskap för att undervisa i hur man läser texter 

med flera modaliteter, och anser lärare själva att de besitter dessa kunskaper?

För att få reda på lärarnas åsikter om detta berättade jag om forskningen som jag tagit del av 

och som tas upp i denna uppsats. Två frågor ställdes till samtliga lärare. Dessa återges nedan.

5.3.1 Fråga 1

Danielsson och Selander säger i sin forskning att det krävs kunskap i hur man undervisar 

multimodala texter för att kunna göra det på ett bra sätt (Danielsson & Selander 2016). Vad 

anser ni om detta?

5.3.1.1 Skola A

På Skola A höll lärarna med om detta. Eftersom lärare undervisar i multimodala texter krävs 

det att lärarna besitter dessa kunskaper. De berättade att de anser att Läslyftet och ett 

kollegialt lärande är ett bra arbetssätt men att de även tycker att det behövs redan i 

lärarutbildningen. Så här sade Lärare A1 om detta:

Diskussionen och det kollegiala lärandet är viktigt. Som lärare måste du vara väl medveten om hur 

viktiga multimodala texter är. Du ska undervisa om detta oavsett din personliga åsikt. Det här är ett 

undervisningssätt och eftersom det finns med i läslyftet tycker skolverket att det saknas kunskap inom 

det.

Samtliga lärare var överens om att det undervisningssätt som de lärt sig under Läslyftet 

behöver arbetas med under hela skoltiden då det hör ihop med läsförståelsen och att det 

behövs i samtliga skolämnen. De berättade att de själva har sett att det har gett resultat i 

klassrummet när de arbetat med detta som ett kollegialt utvecklingsarbete. De berättade också

att de under kompetensutvecklingen ibland fått uppgifter som de skulle genomföra med 

eleverna som de aldrig trodde att eleverna skulle kunna lösa, och att det heller inte hade gått 

att genomföra med deras gamla arbetssätt. Men med det nya forskningsbeprövade arbetssättet 

så kunde eleverna. Lärarna upplever att tack vare Läslyftet har de nu verktygen de behöver för

att hjälpa eleverna att förstå. De poängterade också att dagens forskning praktiskt måste 

användas i klassrummet och att det krävs konkreta arbetssätt från forskningen vilket är något 

man får genom Läslyftet.

5.3.1.2 Skola B

På skola B upplevde de att det var svårt att besvara denna fråga eftersom de inte har fått 

någon sådan utbildning och därför inte kan jämföra ”nu mot då”. De poängterade ändå att 

kompetensutveckling alltid är uppskattat och nödvändigt, och att de upplever att barn 



23

generellt läser mindre och har sämre läsförståelse och ordkunskap idag jämfört med vad 

elever hade förr och att det därför säkert skulle vara bra om de lärde sig nya strategier för att 

hjälpa eleverna att få bättre läsförståelse.

5.3.2 Fråga 2

Anser ni att ni besitter kunskapen som krävs för att undervisa i multimodala texter?

5.3.2.1 Skola A

På Skola A sade lärarna i samklang att de efter läslyftet anser att de besitter dessa kunskaper 

men att de saknade dem innan. De sade också att man som lärare aldrig är fullärd, utan man 

kan alltid utvecklas mer och bli ännu bättre.

5.3.2.2 Skola B

Lärarna upplevde även denna fråga svår att besvara då de inte lagt så mycket tanke på 

multimodala texter och vad de är, men just eftersom de inte gjort det borde de inte ha den 

kunskapen.

5.3.3 Sammanfattning frågeställning 3

Här skiljer sig svaren något åt från lärarna på de olika skolorna, men slutsatsen av dessa svar 

är ändå samma. Ja, enligt lärarna i denna undersökning krävs särskild kunskap för att 

undervisa i multimodala texter och har lärarna genomgått Läslyftet så besitter de dessa 

kunskaper medan de lärare som inte genomgått Läslyftet saknar dem. Lärarna på Skola B 

tyckte att det var svårt att svara på intervjufrågor som handlade om deras egen kompetens 

eftersom de kände att de inte var tillräckligt insatta i ämnet. Detta är något som tyder på att 

det saknas kunskap i vad multimodala texter är vilket leder till att det krävs utbildning för att 

få de kunskaper som lärare behöver för att kunna undervisa i dessa texter. Lärarna på Skola A 

som är mycket insatta i ämnet sade att de ansåg att det krävs specifika kunskaper för att som 

lärare kunna undervisa i multimodala texter.

5.4 Resultatsammanfattning

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det är skillnad i hur lärare läser multimodala 

texter med eleverna beroende på om de fått kompetensutveckling eller inte. De lärare som fått

kompetensutveckling baserar sin undervisning på den och använder sig av strategier de lärt 

sig genom kompetensutvecklingen. De diskuterar de olika modaliteterna med eleverna, 

arbetar i större utsträckning med ordförståelse och kopplar till elevers tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Lärarna på både Skola A och Skola B tar reda på elevernas förkunskaper innan 

de börjar arbeta med ett område och arbetar med ordförståelse med eleverna. Skillnaden är att 
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lärarna på Skola A gör detta mer medvetet tack vare kunskaper de fått genom 

kompetensutveckling. Lärarna som inte fått kompetensutveckling arbetar inte alls lika mycket

med de olika modaliteterna. De introducerar området gemensamt i klassen och går sedan 

direkt på texten och lägger inte någon större vikt vid de andra modaliteterna – det viktiga 

innehållet finns i texten. Lärare som fått kompetensutveckling uppskattar den och upplever att

de blivit bättre på att undervisa i att läsa multimodala texter med sina elever och att de nu har 

den kunskapen som krävs för att undervisa sina elever på ett bra sätt. Att få konkreta arbetssätt

baserade på forskning har varit mycket uppskattat enligt dem. De som inte fått 

kompetensutveckling har inget att jämföra med och har därför svårt att besvara frågan om de 

besitter kunskapen som krävs för att läsa dessa texter men anser att kompetensutveckling 

alltid är nödvändigt för att vara bästa möjliga läraren. Med detta i åtanke utgår jag från det 

svar jag fått från lärare som fått kompetensutveckling för att besvara frågan – ja, det krävs 

särskilda kunskaper i att undervisa i multimodala texter. 
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6. Diskussion

I den här avslutande delen diskuteras resultaten av undersökningen samt undersökningens 

reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet. Jag diskuterar en frågeställning åt gången för 

att göra det hela mer överskådligt. Med utgångspunkt i resultatdiskussionen kan jag dra vissa 

slutsatser som presenteras i avsnitt 6.6.

6.1 Frågeställning 1

Har lärare någon särskild strategi när de läser multimodala texter? Vad grundar sig den på?

När jag talat om multimodala texter med studiekollegor, kollegor inom skolan, lärare på Skola

B och andra som varit intresserade av min undersökning är det många som inte vet vad 

multimodala texter är. Jag har gång på gång fått definiera ”multimodala texter” och ”texter 

med flera modaliteter”. Detta är skrämmande med tanke på att dagens texter är multimodala 

och att vi stöter på multimodala texter överallt i vår vardag (Lyngfelt m.fl. 2015, s. 2; 

Danielsson & Selander 2016). Trots detta har jag utifrån intervjuerna som genomförts kommit

fram till att lärare har strategier när de läser multimodala texter, men att de grundar sig på 

olika saker beroende på vilken elevgrupp de har, samt vilka verktyg lärarna har med sig i sin 

verktygslåda. Hur välfylld denna verktygslåda är och hur bra strategier lärarna har i 

verktygslådan beror inte enbart på erfarenhet och lärarutbildning, utan också på om lärarna 

genomgått kompetensutveckling och har goda kunskaper om multimodala texter samt hur 

dessa ska bemötas. Om lärarna har en särskild strategi eller använder sig av sina ”allmänna 

strategier” beror på de kunskaper lärarna har. Enligt resultaten i denna undersökning har inte 

lärarna på Skola B någon särskild strategi för att läsa multimodala texter utan använder sig av 

ungefär samma strategier som när de läser andra texter med eleverna. Lärarna på Skola A har 

däremot särskilda strategier när de läser och bearbetar multimodala texter, och dessa lärde de 

sig genom forskningsbaserad kompetensutveckling från Läslyftet som dessutom kombineras 

med lärarnas tidigare erfarenheter.

6.2 Frågeställning 2

Är det någon skillnad i hur lärare läser multimodala texter med sina elever beroende på om de

fått någon form utbildning och/eller kompetensutveckling inom området eller ej? Vilken?

Baserat på resultaten från intervjuer med lärare som genomförts i denna undersökning är 

svaret på denna fråga ja, det är skillnad i hur lärare läser texter med flera modaliteter beroende

på om de fått kompetensutveckling inom området multimodala texter. Detta är dock inte ett 

resultat som kan besvara frågan hur det är generellt, men troligtvis är det också ett generellt 
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svar på frågan. Enligt denna undersökning har de lärare som genomgått kompetensutveckling 

en högre kompetens inom området multimodala texter och använder sig av denna kompetens 

när de undervisar. Lärarna på Skola B berättade under intervjun att de anser att det är den 

tryckta texten som innehåller den viktigaste informationen och lägger därför vikt på att läsa 

och förstå texten. De läser rubriker, bildtexter och tittar ”lite snabbt” på de bilder eller andra 

modaliteterna som finns men pratar inte mycket om dessa, något som Danielsson & Selander 

(2014; 2016) anser beror på skolans traditionella arbetssätt. Liberg (2007, s. 21) konstaterar 

att eleverna behöver utveckla sin avkodningsförmåga för att förstå alla delar i en text, alltså 

inte enbart tryckt text utan också de andra modaliteterna, och enligt Lyngfelt m.fl. (2015, s. 6) 

finns det bevis för att elever missar information som ges via bilder och symboler. Därför är 

det av yttersta vikt att lärare har de kunskaper och strategier som krävs för att undervisa i hur 

multimodala texter läses och förstås. Skolan måste följa samhällets utveckling och lärarna kan

inte ”göra som de alltid gjort” och enbart följa tradition. Skollagen säger att ”Undervisningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, kap 1 § 5). Utifrån 

resultaten i denna undersökning anser jag att denna lag inte följs fullt ut. Undervisningen vilar

på beprövad erfarenhet men följer ett alltför traditionellt mönster vilket enligt min åsikt till 

viss del leder till att skolan inte följer samhällets utveckling och inte bygger på vetenskaplig 

grund i detta avseende.

6.3 Frågeställning 3

Krävs särskild kunskap för att undervisa i hur man läser texter med flera modaliteter, och 

anser lärare själva att de besitter dessa kunskaper?

Föreliggande undersökning tyder på att det krävs särskild kunskap hos lärare för att kunna 

undervisa i hur man läser multimodala texter. Dock skulle en jämförelse mellan elevernas 

resultat behöva genomföras för att kunna fastställa detta. Om lärare själva anser att de besitter 

de kunskaper som krävs är svårare att svara på med tanke på de svar jag fått från lärarna på 

Skola B. Där sade lärarna att de inte har något att jämföra med, och därför inte kan ge något 

svar men att kunskapsutveckling alltid är önskvärt. Att lärarna på Skola B inte riktigt visste 

vad multimodala texter var, i kombination med det uteblivna svaret från dem, tolkar jag som 

att de inte besitter de kunskaper som krävs för att undervisa i multimodala texter. Lärarna på 

Skola A som kan jämföra sina kunskaper före och efter kunskapsutveckling anser att de efter 

utförd kunskapsutveckling besitter de kunskaper som krävs för att undervisa i hur man läser 

multimodala texter. Utifrån detta drar jag slutsatsen att alla lärare inte anser att de besitter de 
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kunskaper som krävs för att undervisa i hur man läser multimodala texter, och att lärare utan 

kunskapsutveckling faktiskt saknar dessa kunskaper. 

Danielsson & Selander (2014; 2016) menar att lärare idag måste utgå från att texter är 

multimodala och att de komplexa delmomenten som finns i en multimodal text ger eleverna 

svårigheter i förståelsen av den (Danielsson & Selander 2014, s. 23). Detta hänger ihop med 

PIRLS-undersökningen från 2011 där det konstaterats att elever har svårigheter att förstå 

multimodala sakprosatexter (Skolverket 2011b). ”[M]ultimodal texts need a multimodal 

approach” (Danielsson & Selander 2016), vilket innebär att det krävs av lärare att de har kunskapen 

som behövs för att undervisa i hur man läser texter med flera modaliteter. Enligt tidigare forskning 

behöver lärare verktyg och kunskap för att undervisa i hur man läser multimodala texter, och 

det är av stor vikt att forskningsbaserade arbetssätt används i skolan (Lyngfelt m.fl. 2015 s. 1; 

Westlund 2015, s. 7). Lärarna på Skola A sade i intervjun att den kunskapsutveckling som de 

genomfört borde finnas med i lärarutbildningen, då de själva har upptäckt hur viktig kunskapen om 

hur man undervisar i att läsa multimodala texter är. Lärare A2 sade i intervjun att ”ett 

forskningsbaserat arbetssätt är en förutsättning för att lyckas genomföra vårt uppdrag som lärare”, och 

jag håller fullständigt med. Genomgående i min lärarutbildning har det talats om vikten av att koppla 

skolan och dessa arbete till elevernas vardag för att ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en

livslång lust att lära” (Skolverket 2011, s. 7), och jag tror att skolan gör det genom att följa samhällets 

utveckling och att använda sig av forskningsbaserade arbetssätt i kombination med beprövad 

erfarenhet.

6.4 Reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet

För att säkerställa hög tillförlitlighet har jag i min undersökning genomfört båda 

gruppintervjuerna på samma sätt. Det innebär att jag har ställt samma frågor inom samma 

frågeområden till samtliga informanter men med olika följdfrågor som baserats på svaren jag 

fått. Svaren har även spelats in med hjälp av mobiltelefon. För att nå så sanna resultat som 

möjligt har jag under intervjuerna och undersökningen varit noga med att hålla mig till ämnet 

och att ställa intervjufrågor som hjälper mig att besvara de frågeställningar jag har i min 

undersökning vilket ”ger en sann bild av det som undersökts” (Johansson & Svedner 2010, s. 

97).

Det är alltid svårt att säga om resultat är generella efter en liten undersökning som denna. Då 

det endast är lärare på två olika skolor som intervjuats och jämförts är det svårt att säga om 

resultat som framkommit i denna undersökning är generella inom skolan. Att skolorna valts ut

baserat på kontakter är också något som kan medföra att det inte går att generalisera 
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resultaten. Trots detta tror jag att resultaten kan ses som att ett ”stickprov” gjorts, och att man 

kan gör vissa generaliseringar utifrån detta stickprov. Ytterligare en anledning till att jag tror 

på de resultat som framförts i denna studie är att även Skolverket verkar se lärares kunskaper 

inom området multimodala texter som bristande och att de därför har skapat ett material inom 

Läslyftet innehållandes en modul med detta problematiserade område.

6.6 Slutsats

Utifrån denna undersökning och dess resultat drar jag slutsatsen att det saknas kunskaper om 

multimodala texter och hur lärare ska undervisa i dessa. De texter som elever stöter på idag i 

och utanför skolan är i stor utsträckning multimodala och det är därför av vikt att eleverna vet 

hur de ska bemöta och ta till sig information från denna typ av text. Även skolans böcker är 

uppbyggda av flera modaliteter och deras utformning kräver att eleven kan anpassa sin 

läsning utifrån layouten och innehållet samt att eleven förstår samspelet mellan dessa 

(Lindholm m.fl. 2015, s. 10). 

Enligt PIRLS-undersökningen som genomfördes 2011 har svenska elever svårigheter att 

förstå innehållet i sakprosatexter (Skolverket 2011b).  Lyngfelt m.fl. (2015, s. 3) har fastslagit 

att sakprosatexter kräver kompetenser av eleverna som inte enbart innefattar att förstå skriven 

text utan även andra modaliteter och hur de samspelar tillsammans, men också att förstå ord 

specifika för ämnet. Utifrån resultaten i denna undersökning besitter inte alla lärare dessa 

kunskaper, vilket leder till att eleverna också saknar dem. En slutsats är därför att skolans 

personal behöver utbildas inom området multimodala texter för att kunna ge eleverna en 

bättre möjlighet att förstå texterna. Denna kunskap bör lärarstudenter få redan i 

lärarutbildningen men även befintlig personal behöver få dessa kunskaperna genom 

kunskapsutveckling så som Läslyftet. Teknikutvecklingen har medfört att texterna har 

förändrats och blivit multimodala, vilket betyder att skolan och dess personal måste följa 

denna utveckling. Detta är något som också följer de pragmatiska teorierna om kunskap och 

lärande, att följa samhällsutvecklingen samt att ge eleverna vardagsrelevanta kunskaper – 

vilket förmågan att förstå multimodala texter är.

6.7 Undersökningens relevans för min framtida yrkesutövning samt framtida forskning

Även om jag själv tror att mina resultat är generella skulle jag vilja fortsätta denna 

undersökning och intervjua lärare från fler skolor för att se om liknande resultat framträder, 

samt följa skolor som får kompetensutveckling inom området multimodala texter. Jag skulle 

också önska att själv få mer kunskaper i hur man undervisar i att läsa och förstå multimodala 

texter även om jag till viss del var med under Läslyftet under min VFU. Dessa kunskaper tror 
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jag att jag sedan skulle ha god användning av i min framtida yrkesroll då de nyvunna 

kunskaperna skulle hjälpa eleverna framåt i deras egen läsförståelse. Detta är något som 

skulle göra mig till en bättre lärare, och inte bara i svenskämnet utan i alla ämnen där eleverna

stöter på sakprosatexter. Något som jag själv varit intresserad av att veta mer om när jag 

genomfört denna undersökning är om elevers försämrade läsförmåga när det gäller 

multimodala sakprosatexter beror på lärares bristande kunskaper inom dessa texter och om 

läsförmågan hos eleverna skulle förbättras om lärarnas kunskaper blev bättre inom området. 

Detta är något som jag anser vara ett aktuellt ämne för framtida forskning.
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Bilaga 1 – Missivbrev

Hej,

Mitt namn är Sandra Mäenpää och jag läser sista terminen på Karlstad Universitets 

Grundlärarutbildning för åk 4–6. Under våren kommer jag genomföra mitt examensarbete och

arbetets syfte är att ta reda på vad lärare har för strategier när de läser multimodala texter, 

samt om de läser texterna på olika sätt beroende på om de fått 

kompetensutveckling/utbildning eller inte.

Med anledning av detta söker jag 2 yrkesverksamma klasslärare som undervisar i årskurs 4–6 

att intervjua i grupp. Då jag redan har kontakt med lärare som har genomgått 

kompetensutveckling inom området multimodala texter söker jag nu lärare som inte 

genomgått motsvarande. De lärare som deltar måste ha minst 10 års erfarenhet, samt ämnet 

svenska i sin lärarutbildning. Att delta är naturligtvis frivilligt och kan avbrytas under 

pågående arbete om så önskas. Resultatet kommer att redovisas anonymt i mitt examensarbete

och inga uppgifter kommer att användas till annat ändamål än detta arbete. Jag önskar att få 

besöka dig och din kollega för intervju på er arbetsplats, intervjun beräknas att ta ca 1 timme 

att genomföra.

Jag vore tacksam om du har möjlighet att delta.

Hälsningar 

Sandra Mäenpää

xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx / 07x-xxxxxxx
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Bilaga 2 - Intervjufrågor

Dessa är de intervjufrågor som var förutbestämda inför intervjuerna. Följdfrågor som ställdes 

baserat på svaren ställdes inte till båda intervjugrupperna och redovisas därför inte. 

1. Vad har ni för syn och upplevelser av att läsa multimodala texter med eleverna?

2. Vad har ni för strategier när ni läser multimodala texter med eleverna?

3. När ni påbörjar ett nytt arbetsområde där ni ska läsa ett helt kapitel med sakprosatexter

med eleverna, hur går ni till väga?

4. Beskriv hur ni läser sakprosatexter med era elever.

5. Är det skillnad i hur ni arbetar med sakprosa-texter beroende på ämnet ni undervisar i?

Vilken och vad beror det på? 

6. När ni djupgående går igenom både text och annat (bilder, faktarutor, bildtexter osv) 

som finns på en sida, upplever ni någon skillnad på elevernas förståelse då jämfört 

med om ni enbart läst texten gemensamt? Vilken skillnad är det ni upplever? Vad tror 

ni att det beror på? 

7. När ni läser sakprosatexter med eleverna, vad lägger ni vikt på?

8. Hur upplever ni att eleverna är vana att läsa texter när de kommer till er som nya lärare

i årskurs 4? 

9. Enligt PIRLS-undersökningen som genomfördes 2011 är elever är bättre på att läsa 

och förstå skönlitterära texter än sakprosatexter (PIRLS 2011). I den undersökningen 

konstaterades att sakprosatexterna var multimodala texter. Vad anser ni om det? Har ni

någon tanke om vad det kan bero på?

10. Danielsson och Selander säger i sin forskning att det krävs kunskap i hur man 

undervisar multimodala texter för att kunna göra det på ett bra sätt (Danielsson & 

Selander 2016). Vad anser ni om detta?

11. Anser ni att ni besitter kunskapen som krävs för att undervisa i multimodala texter?
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