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Abstract 

 

This paper presents a study of educational materials used in Swedish language 

education. The aim of the study is to understand in which way multimodal 

resources can be used in texts, to benefit in the process of meaning making among 

pupils in the nine-year compulsory school. The theoretical framework used as a 

basis for understanding and analysing these educational materials is the social 

semiotic multimodal perspective and the design theoretical multimodal 

perspective. The study is a multimodal text analysis but it also involves analyses of 

the syllabi connected to the subject of Swedish language education. The extended 

concept of text was introduced in the year of 2000 in the syllabus and today 

multimodal texts are supposed to be part of the Swedish language education. In 

course of this study the researcher found that multimodal resources can be used in 

different ways to benefit in the process of meaning making. The study shows that 

the use of resources is connected to the different aims among texts and to the 

affordances of meaning making resources.  The aim of texts differs among and in-

between the educational materials connected to the different syllabi.  The 

researcher also found that the texts supposed to be included in Swedish language 

education has increased since the extended concept of text was introduced and 

according to the process of time. Pupils however, aren´t introduced to strategies 

for dealing with these new kinds of texts, in the same extent. 

 

Keywords: multimodal text; extended concept of text; multimodal resources; 

educational materials; Socialsemiotic Multimodal Perspective; Design theoretical 

Multimodal Perspective 
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1. Inledning 

År 2000 skrevs det vidgade textbegreppet in i kursplanen i svenska för grundskolan.
1
 

Detta innebar i teorin en vidgad syn på text inom svenskämnet. Begreppet text har 

därefter kommit att utvecklas och vidgas under tidens gång. Den textsyn som speglas i 

den nuvarande kursplanen i svenska för grundskolan är fortsatt vidgad men begreppet 

text används för att tala om det vi i allmänhet ser som text.
2
 Detta kan tala för att 

vidgningen av begreppet har resulterat i att begreppet text har kommit att omfatta ett allt 

större innehåll och att de behövs andra begrepp för att tala om text idag. Detta faktum 

driver fram ett behov av ett metaspråk som rör texthantering inom svenskämnet. 

Skolverket skiljer i 2011 års kursplan mellan texttyper, uttrycksformer och 

medier. De texter som tas upp i den nuvarande kursplanen är berättande texter och 

sakprosatexter bland dessa ingår också de kombinerade texterna.
3
 De texter som i 

kursplanen kallas kombinerade texter brukar också benämnas multimodala texter. Dessa 

texter består av olika uttrycksformer eller resurser som tillsammans förmedlar textens 

innehåll och budskap.
4
 De medier som anges i kursplanen i svenska för grundskolan 

beskrivs som pappersburna och digitala.
5
 

Det finns forskare som menar att lärare har bristande erfarenhet och saknar 

verktyg för att arbeta med och bedöma multimodala texter.
6
 Det vidgade textbegreppet 

har vuxit fram i svenskämnet som har präglats av en egen tradition och historia vilket 

har försvårat för tankar om att se text ur ett vidgat perspektiv att få fäste.
7
 Lärares 

förmåga att kritiskt granska de läromedel som de väljer att använda i undervisningen var 

något som ansågs viktigt i den nya lärarutbildningen år 2009.
8
 Eftersom den statliga 

                                                
1
 Lindmark, Elisabeth (2003). ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”. I: Texter och så vidare: Det 

vidgade textbegreppet i skola och förskola. Asplund Carlsson, Maj; Molin, Gunilla; Norberg, Richard 

(red.) Svensklärarföreningens årsskrift 2003 (Svensklärarserien 226). Stockholm: Natur & Kultur. 
2 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Tillgänglig på: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2567 
3 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska; Skolverket (2011). Kursplan-svenska. 

Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska 
4 Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. 

Malmö: Gleerups. Se sidan 17-20 om textbegreppet och multimodal text. 
5 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. 
6 Godhe, Anna-Lena (2014). Creating and assessing multimodal texts Negotiations at the boundary. 

Doktorsavhandling. University of Gothenburg s.151-157; Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014) 

Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete s.40. 
7 Godhe, Anna-Lena (2014). Creating and assessing multimodal texts Negotiations at the boundary.  
8
 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2567
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
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granskningen av läromedel upphörde år 1991 så anser jag att det är viktigt att lärare 

besitter dessa kunskaper.  

I min utbildning har jag intresserat mig för det vidgade textbegreppet 

(multimodala texter) och läromedelsanalys därför att det är områden som behöver 

utvecklas. I läromedelsanalysen använder jag ett verktyg för multimodal textanalys och 

tittar dessutom på vilken textsyn som framträder i läromedlen. Då en text inte står 

ensam utan påverkas av en omgivande diskurs, d.v.s. olika faktorer i ett sammanhang 

har jag också valt att titta på införandet av det vidgade textbegreppet i skolans 

kursplaner samt försökt synliggöra ”erkännandekulturer” och ”texttraditioner” inom 

svenskämnet. Jag har också tittat på teorier om meningskapande och lärande som kan 

kopplas till det vidgade textbegreppet sett ur ett multimodalt perspektiv. Enligt det 

multimodala perspektivet kan en text bestå av flera meningsbärande resurser som 

tillsammans samspelar för att förmedla ett budskap.  

I analysen undersöks på vilket sätt meningsskapande kan gynnas beroende 

på hur innehållet gestaltas genom meningsbärande resurser i läromedel i ämnet svenska. 

Studiens teoretiska ramverk består av en kombination av socialsemiotiskt 

multimodalt perspektiv och designteoretiskt multimodalt perspektiv samt de kursplaner 

i svenska (från 1994, 2000, 2011) som kan kopplas till läromedlen.  Materialet består av 

två läromedelsserier som riktar sig till de senare åren i ämnet svenska, båda från förlaget 

Gleerups. Läromedelsanalysen är en produktorienterad studie vilket innebär en 

granskning av följande läromedel: Genrekoden och Portal – interaktiv bok. Urvalet av 

läromedel har gjorts med följande överväganden och utgångspunkter: Urvalet av 

läromedel grundar sig i årtalen 1994, 2000 och 2011 eftersom dessa årtal är 

betydelsefulla för införandet av det vidgade textbegreppet i kursplanerna i svenska samt 

hur införandet av denna vidgade textsyn eventuellt kan ha påverkat läromedlens 

innehåll och upplägg.  

Jag har valt att titta på läromedel från ett och samma förlag för att se hur 

läromedlen har förändrats och vilka resurser som erkänns som meningsbärande i 

läromedlen som ligger i fokus för studien. Jag har valt Gleerups förlag eftersom de 

nyligen även givit ut en bok av Kristina Danielsson och Staffan Selander
9
 som har 

multimodala texter som ett av sina intresseområden. Boken heter Se Texten! 

Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Boken behandlar både begreppet vidgat 

                                                                                                                                          
 
9 Staffan Selander har även arbetat med läromedelsforskning och är av den anledningen intressant. 
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textbegrepp och multimodala texter och handlar om textanalys ur ett multimodalt 

perspektiv men med ett didaktiskt fokus. I boken prövar de denna modell i analys av 

läromedel vilket jag också ämnar göra i mitt examensarbete. Danielssons och Selanders 

modell för multimodal textanalys finns med som bilaga till examensarbetet. I 

bilagedelen finns också skärmbilder från läromedlet Portal och scannade uppslag från 

Genrekoden tillgängliga. Dessa skärmbilder och scannade uppslag utgör de sidor som 

har varit föremål för min analys. 

 

1.1 Bakgrund 

Det är nu 14 år sedan det vidgade textbegreppet infördes i kursplanen i svenska för 

grundskolan.
10

  Sedan dess har betydelsen av begreppet kommit att utvecklas och 

förändras.
11

 Tillsammans med det vidgade textbegreppets införande har också de texter 

som ska ingå i ämnet svenska blivit allt fler. De senaste två decennierna har den 

teknologiska utvecklingen kommit att påverka kommunikationsmönster och sättet att 

förmedla information d.v.s. textskapande inom olika medier.  I textskapande använder 

vi oss av allt fler resurser som tillsammans samverkar för att förmedla ett innehåll. Detta 

är något som brukar kallas för en multimodal text.
12

  

Parallellt med den teknologiska utvecklingen har det också skett en 

teoriutveckling inom textforskning, där det socialsemiotiska perspektivet och det 

designteoretiska perspektivet har kommit att påverka hur vi idag inom utbildning ser på 

kommunikation, meningsskapande och lärande.
13

 När man idag talar om ett vidgat 

textbegrepp talar man om multimodalitet och kombinerade texter. Då kommunikation 

och texthantering är viktigt inom utbildning och särskilt präglar svenskämnets innehåll, 

blir svenskämnet särskilt påverkat när det sker en förändring i kommunikationsmönster 

och när textskapande sker med fler resurser såsom uttrycksformer och medier.
14

  

2003/2007 hävdade myndigheten för skolutveckling att det behövdes en 

ny teori för att se på språk, kommunikation och lärande. Den teoribildning myndigheten 

då hänvisade till var socialsemiotiken. Historiskt sett har svenskämnet präglats av en 

                                                
10 Lindmark, Elisabeth (2003). ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”. 
11 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. 
12 Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt 

arbete.  
13

 Leijon, Marie & Lindstrand, Fredrik (2012). ”Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala 

teorier om lärande, representation och teckenskapande”. I: Pedagogisk forskning i Sverige 2012 årg. 17 nr 

3-4 s 171-192 issn 1401-6788. Tillgänglig på: 
http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/9412/8174         
14 Godhe, Anna-Lena (2014). Creating and assessing multimodal texts Negotiations at the boundary. Se s. 

140. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/9412/8174
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lingvistisk syn på språket och dess texter. Inom det socialsemiotiska perspektivet blev 

det aktuellt att fokusera på meningsskapande genom olika uttrycksformer eller 

teckensystem som resurser för lärande istället för på enbart en resurs, verbalspråket.
15

 

Det designteoretiska perspektivet bygger på socialsemiotiken och multimodala 

perspektivet men tillför även ett didaktiskt perspektiv.  

Inom det designteoretiska perspektivet anser man att lärande sker genom 

design för lärande och design i lärande. Lärandet kan till exempel i ett läromedel 

designas genom användandet av olika resurser så som utrycksformer och medium. En 

text blir därmed en fråga om design och vilka resurser som används och ses som 

meningsbärande i ett sammanhang. Inom det designteoretiska perspektivet anser man 

också att en text påverkas av en rad olika faktorer och det sammanhang som texten är 

skapad i. Användningen av ett läromedel påverkas bland annat av en institutionell 

inramning som utgörs av läroplaner, kursplaner, bedömningskriterier och lärarens 

utbildning och erfarenheter men också av ämnestraditioner och erkännandekulturer.
16

  

 

1.1.1 Centrala begrepp 

1.1.2 Vidgat textbegrepp 

Ett vidgat textbegrepp handlar om en vidgad syn på det vi i allmänhet ser som text. 

Begreppet kom att införas i kursplanen i svenska för grundskolan år 2000 och beskrevs 

då så här: ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 

bilder.”
17

 Sedan dess har förståelsen av begreppets betydelse vidgats och förändrats. 

Vidgningen har riktats mot något vi kallar för multimodalitet.
18

 Denna vidgning medför 

också en förändring i synen på språket, där ett lingvistiskt synsätt ersätts med fördel för 

en socialsemiotisk syn på språket. 

 

1.1.3 Multimodalitet 

                                                
15 Myndigheten för skolutveckling (2007). Att läsa och skriva: forskning och erfarenhet. Stockholm. [E-

bok] Tillgänglig på: http://libris.kb.se/bib/10875522 
16

 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande Ett multimodalt perspektiv. Upplaga 1. 

Stockholm: Nordstedts; Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva (red.) (2009). Didaktisk design i 

digital miljö: nya möjligheter för lärande. Stockholm: Liber. 
17 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier s.98. 
18

 Holsanova, Jana (2007).  ”Användares interaktion med multimodala texter”. I: Gunnarsson Britt-Louise 

& Karlsson Anna-Malin (red.) Ett vidgat textbegrepp Uppsala FUMS, Institutionen för nordiska språk, 

Uppsala Universitet 2007 TeFa nr 46. Tillgänglig på: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:54389/FULLTEXT01.pdf; Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). 

Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Detta är exempel på forskare som menar att 

vidgningen av begreppet text har kommit att handla om multimodalitet. 

http://libris.kb.se/bib/10875522
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:54389/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:54389/FULLTEXT01.pdf
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Multimodalitet är ett begrepp som är centralt inom socialsemiotiken. Multimodalitet 

handlar om att vi använder oss av olika sinnen i våra försök att skapa mening i vår 

tillvaro och för att förstå vår omvärld. Meningskapandet sker genom att vi använder oss 

av olika resurser så som uttrycksformer och medier. Detta resulterar i att en text kan 

bestå av flera olika uttrycksformer i en och samma text. En multimodal text är en text 

där flera olika uttryckformer samspelar för att förmedla ett innehåll och ett budskap.
19

 

 

1.1.4  Design 

Design är ett begrepp som är centralt inom det designteoretiska perspektivet. Inom detta 

perspektiv kan en text ses som en slags design.
20

 Olika resurser så som uttrycksformer 

och medium erbjuder olika möjligheter och begränsningar i textskapandet. Med detta 

perspektiv skulle ett läromedel och även en kursplan kunna ses som en design för 

lärande.
21

 

 

1.1.5 Läromedel 

Läromedel är ett begrepp jag medvetet valt att använda i min uppsats när jag talar om de 

texter som är huvudföremål för min studie. Skolverkets läromedelsbegrepp tar sin 

utgångspunkt i läromedelsbegreppet så som det beskrivs i 1971 års skolförordning och 

kan närmast beskrivas som ett vidsträckt begrepp. I skolförordningen från 1971 ansågs 

att ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation.” kunde räknas som 

läromedel.  Skolverkets läromedelsbegrepp inrymmer förutom basläromedel (till 

exempel läroböcker i form av kursböcker och textböcker, talböcker och 

arbetsinstruktioner) även andra texter och representationsformer inom olika medier. För 

att både kunna täcka in de texter och medier som används i undervisningssammanhang 

                                                
19

 Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt 

arbete; Liberg, Caroline (2003). ”Att lära i en vidgad språklig rymd – ett språkdidaktiskt perspektiv”. I: 

Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 7-8 november 2002. ASLAS:s 

skriftserie nr 16. (22-36).                                                                               Tillgänglig på: 

www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-liberg-03-attlara.pdf 
20

 Cope, Bill & Kalantzis, Mary (Edited by) (2000). Multiliteracies – Literacy learning and the Design of 

Social Futures. London: Routledge se s.29; Kress, Gunther (2003). Literacy in the New Media Age. 

London: Routledge. 
 Se s.105. 
21

 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande Ett multimodalt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedts. Upplaga 1, Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva (red) (2009). Didaktisk design i digital 

miljö: nya möjligheter för lärande. Stockholm: Liber.  

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-liberg-03-attlara.pdf
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idag är det enligt Skolverket nödvändigt att tala pedagogiska texter och resurser för 

lärande.
22

 

Begreppet pedagogisk text kanske skulle lämpa sig bättre i denna undersökning, men 

läromedel som begrepp känns mer gångbart då jag upplever det som allmänt känt. Jag 

vill i alla fall berätta kort om begreppet nedan. 

 

1.1.6 Pedagogisk text 

Pedagogisk text är ett begrepp som i denna studie skulle kunna användas istället för 

läromedel. Jag ser likheter mellan det vidgade textbegreppet och begreppet pedagogisk 

text och väljer därför att ha med det i listan på centrala begrepp även om jag inte 

använder mig av det i uppsatsen. Selander (i Ammert 2011) använder sig av termen 

pedagogisk text, något som kan förstås som vidare term än lärobok eller läromedel.  

Med pedagogisk text menas och omfattas olika slags texter oavsett uttrycksform och 

medium. En pedagogisk text kan vara en text ämnad för undervisningsändamål oavsett 

om den är tryckt eller digital. Termen omfattar förutom läroböcker och övningsböcker 

även instruktions- och upplysningsmaterial och reklam eller annat opinionsbildande 

material. En pedagogisk text kan även ses som ett uttryck för en didaktisk design.
23

 

Syftet med införandet av begreppet handlar liksom det vidgade textbegreppet om att se 

text ur ett vidare perspektiv. Det rör sig i det här fallet om att bryta invanda sätt att se på 

läroböcker och läromedel.
24

 

 

1.1.7 Texthantering 

Texthantering är ett begrepp som tagits framför att tala om texter idag i enlighet med ett 

vidgat textbegrepp. Med texthantering menas förmågan att tolka/läsa samt skapa/skriva 

text som består av flera resurser än verbalspråket, så som bild, ljud och rörelse.
25

 

                                                
22

 Sandström, Anna, för Skolverket (2012). ”Vad är läromedel?” I: Tema Läromedel. Tillfrågad expert: 

Selander, Staffan. Senast granskad: 2012-09-14. Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 
23

 Selander, Staffan (2011). ”Didaktisk design av pedagogiska texter”. I: Ammert, N (red.) Att spegla 

världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
24 Selander, Staffan (2003). ”Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En 

översikt över läromedel-perspektiv och forskning”. I: Läromedel specifikt. SOU 2003:15. Tillgänglig 

på: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1029 
25

 Engblom, Charlotte (2010) ”Yngre barns skärmbaserade texthantering. Multimodala texter och nya 

perspektiv på progression och bedömning”. I: Texter om svenska med didaktisk inriktning. Nationella 

nätverket för svenska med didaktisk inriktning. Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk 
inriktning   

Språket, kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande. Södertörns högskola 25–

26 november 2010.      

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1029
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1.1.8 Interaktivitet  

Interaktivitet är ett begrepp som hänger ihop med skärmbaserade texter som gärna också 

är multimodala, likt Portal-interaktiv bok. Interaktivitet handlar om att göra läsaren 

delaktig mötet med texten på olika sätt. Detta kan ske genom att olika resurser i texten 

erbjuder möjlighet till förflyttning i texten och ibland även utanför den via länkar. 

Interaktivitet möjliggör att läsaren själv kan vara med och designa sin egen text och sin 

läsväg utifrån upplevda behov och intressen.
26

 Hanteringen av texten bygger på en kedja 

av meningsskapande aktiviteter som kopplas samman till en lärsekvens.
27

 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka följande: På vilket sätt gynnas meningsskapande 

beroende på hur innehållet gestaltas genom meningsbärande resurser och 

”erkännandekulturer” i två läromedelsserier och i tillhörande kursplaner i ämnet 

svenska? Studien innebär ett synliggörande av design för lärande med inriktning på 

multimodalitet i två läromedelsserier i ämnet svenska. För att ta reda på detta utgår jag 

från följande frågeställningar: 

 Vilka texter uppmärksammas i läromedlen? 

 Vilka resurser för lärande används för att gestalta innehållet i läromedlen? 

 Hur iscensätts läromedlen utifrån den institutionella inramningen som utgörs av 

kursplaner i svenska från åren 1994, 2000 och 2011? 

 Vilka texter uppmärksammas i kursplanerna? 

 Vilka resurser för lärande uppmärksammas i kursplanerna? 

 

1.3 Material 

Det material som ingår i studien är två läromedelsserier i ämnet svenska från 2008-

2013, Genrekoden och Portal, båda från Gleerups förlag. Urvalet av material har sin 

utgångspunkt i årtalen 2000 och 2011 och är kopplade till kursplanerna i svenska och 

införandet av ett vidgat textbegrepp i kursplanen i svenska för grundskolan. I studiens 

material ingår därför också de kursplaner i svenska som kan kopplas till dessa 

                                                                                                                                          
  
26 Bergström, Bo; Karlsson, Tommie; Parmenvik, Daniel (2009). Webbdesign. Budskap, form och teknik. 
Malmö: Liber AB. Läs om interaktivitet på s.8. 
27 Selander, Staffan (2007). ”Didaktiskt design: den dubbla utmaningen”. I: Digital kompetanse nr3 2007 

vol. 2, s. 162–172. 
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läromedel. Läromedlen är inriktade mot grundskolans senare år eftersom min examen 

riktar sig mot de senare åren.  Mitt val av läromedel i från ett och samma förlag grundar 

sig i att jag vill undersöka hur en vidgad syn på text och resurser för lärande kan 

gestaltas ur ett tidsperspektiv. Inom varje läromedelsserie har jag därefter också gjort ett 

urval som dels handlar om begränsning utifrån textbegreppets betydelse och dels av 

utrymmesskäl. Nedan följer en kort presentation av de två läromedelsserierna och det 

urval jag har gjort. 

 

1.3.1 Genrekoden 

Genrekoden är en läromedelsserie från åren 2008-2010 som riktar sig mot de senare 

årskurserna 6-9. Genrekoden består av ett flertal läroböcker samt två webbtjänster (en 

för elever och en för lärare). Följande läroböcker ingår: Genrekoden-Tala, Genrekoden-

Skriva, en antologi samt tre studieböcker. Webbtjänsten tillkom som en del av 

läromedlet år 2010 medan övriga delar är ifrån åren 2008-2009. Läromedlet är inspirerat 

av genrepedagogik och erbjuder läraren möjlighet av växla mellan två medium 

läroboken och webben. Webbtjänsterna beskrivs av Gleerups som ett komplement till 

de tryckta böckerna.  

Webbtjänsten innehåller förutom beskrivningar av de genretypiska dragen 

inläsningar av texterna i Genrekoden- tala och Genrekoden-skriva samt arbetsövningar 

var av en del är hämtade ur studieböckerna 1-3. Dessutom innehåller elevwebben 

grammatikfilmer. Genrekoden-Tala och Genrekoden-Skriva beskrivs som handböcker 

medan Genrekoden Antologi ses som ett komplement till dessa två böcker, där ges 

ytterligare exempel på texter i olika genrer.  

Till Genrekoden hör tre studieböcker där studiebok 1 används som 

arbetsbok till Genrekoden Tala och Genrekoden Skriva. Studiebok 2 och 3 kan också 

användas ihop med Genrekoden Antologi. I och med detta kan man säga att det i 

användningen av läromedlet Genrekoden därmed finns en förutbestämd arbetsordning. 

De delar jag har valt att studera ur denna läromedelsserie är Genrekoden-Tala och 

Genrekoden-Skriva. Läromedlen iscensätts i förhållande till den reviderade kursplanen i 

svenska från år 2000. 

 

1.3.2 Portal – interaktiv bok 

Portal är ett digitalt läromedel i form av en interaktiv bok som riktar sig mot 

årskurserna 7-9. Den interaktiva boken kan tillsammans med hjälp av en dator, 
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surfplatta eller smartphone kombineras till ett lärverktyg i ämnet svenska. Portal är ett 

läromedel har tagits fram i samarbete med elever och lärare och utkom som interaktiv 

bok år 2013.  Portal finns också som tryckt lärobok men ingår i en serie i form av en 

grundbok tillsammans med två fördjupningsböcker; Portal-texter fördjupningsbok 1 och 

Portal-språket fördjupningsbok 2. 

 Portal- interaktiv bok beskrivs som utformad efter Lgr 11 och sägs därför 

vara uppbyggd efter det centrala innehållet för år 7-9 och de kunskapskrav som anges i 

kursplanen. Det centrala innehållet beskrivs som uppdelat i block och till varje kapitel 

hör en kunskapskravssida med utdrag ur Lgr 11 samt författarnas förklaringar till vad 

dessa krav innebär. Därefter följer också punkter som ”visar vilka färdigheter som 

tränas” (Citat taget från Portal digitalgrundboks startsida > Om boken.).  

Varje kapitel innehåller övningar som fokuserar på förståelse av olika 

begrepp och frågor som rör kapitlets innehåll. Övningarna erbjuder både elever och 

lärare möjlighet att få syn på ordförståelse och läsförståelse samt vad man behöver 

arbeta mer med. Till kapitlens övningar hör också diskussionsfrågor. Varje kapitel 

innehåller genomgångsfilmer som erbjuder en möjlighet att arbeta med förförståelse 

eller som repetition av ett kapitel. Läromedlen iscensätts i förhållande till Lgr11 och den 

tillhörande kursplanen i svenska. 

 

1.3.3 De tillhörande kursplanerna 

En text måste läsas i sitt sammanhang för att förstås. I analysen av läromedlen kommer 

jag att koppla dessa till en omgivande diskurs med intertextuella inslag. Här spelar de 

kursplaner som kan relateras till respektive läromedel en central roll för tolkningen av 

läromedlen. Kursplanerna utgör i analysen en del av den institutionella inramningen för 

läromedlen Genrekoden och Portal-interaktiv bok. Läromedlet Genrekoden kommer att 

kopplas till kursplanen i svenska för grundskolan från år 1994 samt den reviderade 

kursplanen i svenska för grundskolan från år 2000. Kursplanen i svenska för 

grundskolan från 1994 utgör tillsammans med den reviderade kursplanen en 

intertextuell textkedja som påverkar hur jag förstår den design för lärande som gestaltas 

i Genrekoden. Läromedlet Portal- interaktiv bok kopplas i sin tur till kursplanen i 

svenska för grundskolan från år 2011 i Lgr11. Genom att göra detta sätter jag Portal-

interaktiv bok i ett sammanhang, som påverkar min förståelse av den design för lärande 

som gestaltas i Portal-interaktiv bok. 
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1.4 Teori och metod                                                                                      

I studien ser jag på läromedlen utifrån två olika perspektiv, det socialsemiotiska 

multimodala perspektivet och det designteoretiska multimodala perspektivet. I studien 

använder jag mig av Danielssons och Selanders (2014) modell för multimodal 

textanalys i ämnesdidaktiskt arbete som presenteras i boken Se texten! Multimodala 

texter i ämnesdidaktiskt arbete. Jag kommer i första hand att använda mig av modellens 

första två steg i min analys av läromedlen då jag finner dem mest relevanta för min 

undersökning med koppling till det vidgade textbegreppet och multimodalitet. 

Därefter kopplar jag enligt det designteoretiska multimodala perspektivet 

läromedlen till ett sammanhang där svenskämnets kursplaner har betydelse för vilka 

texter och resurser för lärande som förekommer i läromedlen. Nedan följer en 

beskrivning av modellen, som även finns med som bilaga till examensarbetet.  

 

1.4.1 Läromedel sett ur ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv                                           

När läromedel ses ur ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv tas hänsyn till att 

läromedel inte enbart syftar på den skrivna texten, utan att olika tecken eller 

representationsformer så som ord, bild och ljud, är viktiga informationsbärare i ett 

läromedel. Läromedel sett ur detta perspektiv handlar om resurser för lärande, där flera 

representationsformer (uttrycksformer) och medier utgör en viktig del av dessa texter.
28

  

 

1.4.2 Läromedel sett ur ett designteoretiskt multimodalt perspektiv 

När man i en läromedelsanalys tillämpar ett designteoretiskt multimodalt perspektiv 

utgår man från ett tudelat perspektiv. I det designteoretiska perspektivet analyseras 

läromedlet i förhållande till de förutsättningar för lärande som ges inom 

kunskapstraditioner och i textrepresentationer. Lärande ses som 

transformationsprocesser som äger rum inom institutionella praktiker.
29

  

Det multimodala perspektivet belyser de resurser som texten består utav. 

Här analyseras också de förutsättningar och den meningspotential som olika resurser till 

exempel ord och bild ges i kommunikation. Det designteoretiska multimodala 

perspektivet utgår från att texters beskaffenhet har förändrats över tid eftersom de 

                                                
28

 Sandström, Anna, för Skolverket (2012). ”Vad är läromedel?” I: Tema Läromedel. Tillfrågad expert: 

Selander, Staffan.  
29

 Selander, Staffan (2011). ”Didaktisk design av pedagogiska texter”. I: Ammert, N (red.) Att spegla 

världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
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påverkas av de grundläggande kommunikativa förhållandena där medier, teckensystem 

och meningspotential d.v.s. dess innebörder och tolkningsutrymmen har förändrats. 

Dessa faktorer får konsekvenser hur vi uppfattar lärande. Ett designteoretiskt 

multimodalt perspektiv kan på så sätt bidra till förståelse för hur texter utformas och 

används.
30

  

 

1.4.3 Modell för multimodal textanalys i ämnesdidaktiskt arbete 

Modellen har ett tvådelat fokus; dels ett multimodalt textfokus där texten ses ur ett 

multimodalt perspektiv och dels ett didaktiskt fokus som erbjuder en modell för läsning 

i det didaktiska arbetet. Texten kan analyseras utifrån följande fyra punkter;  

 textens övergripande struktur och iscensättning,  

 samspel mellan textens delar, 

 verbalt bildspråk, 

 värderingar. 

På modellens första punkt textens övergripande struktur och iscensättning 

uppmärksammas i ett multimodalt textfokus: textens anslag, sekvensering och tematiska 

orientering. Därefter undersöks vad de olika semiotiska resurserna har att erbjuda. En 

semiotisk resurs i en text kan vara verbaltext, bild, ljud, färg m.m. Modellens didaktiska 

fokus innebär att man tillsammas tittar på texten för att skapa sig en bild av vad det är 

för typ av text, hur den är uppbyggd och hur den utifrån våra föreställningar och 

förväntningar kan läsas i det aktuella sammanhanget. Det innebär också att gemensamt 

titta på textens olika delar eller resurser och vad de i sin tur erbjuder för innehåll och hur 

de ska läsas i sitt sammanhang.
31

 

 Begreppet iscensättning förklaras närmare av Danielsson och Selander 

genom denna beskrivning: ”I detta specifika textsammanhang använder vi begreppet 

iscensättning för att fånga upp hur texten inbjuder till läsning, hur den erbjuder ett 

innehåll och hur den uppmanar till vissa typer av aktiviteter genom sitt sätt att 

representera ett kunskapsområde”.
32

 Läromedel som Genrekoden och Portal skulle 

därmed med denna ingång kunna beskrivas som olika design för lärande men också som 

olika kunskapsrepresentationer. 

                                                
30 Selander, Staffan (2011). ”Didaktisk design av pedagogiska texter”. 

 
31 Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt 

arbete. 
32 Ibid s. 43. 
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     Inom modellens andra punkt, samspel mellan textens delar 

uppmärksammas i ett multimodalt textfokus: samspelet mellan olika semiotiska 

modaliteter i texten. Med en semiotisk modalitet menas en semiotisk resurs som 

används på ett systematiskt sätt.  Här undersöks om det finns någon närhet och 

överrensstämmelse mellan de olika modaliteterna och hur de förmedlar innehållet i 

texten. Vidare analyseras också den innehållsliga överrensstämmelsen mellan begrepp, 

beskrivningar och förklaringar. Modellens didaktiska fokus innebär att i analysen 

tillsammans försöka synliggöra det centrala kunskapsområdet genom att diskutera hur 

samspelet ser ut mellan de olika semiotiska modaliteterna i texten.
33

 

     Modellens tredje punkt behandlar verbalt bildspråk och här fokuseras 

användningen av liknelser och metaforer i verbaltext. Det didaktiska fokus i modellen 

innebär här att tillsammans genom närläsning ta isär bildspråken för att se hur det 

fungerar innehållsmässigt i texten samt hur de bidrar till elevens tillgodogörande av 

ämnesinnehållet.
34

 

     Modellens sista och fjärde punkt är värderingar. Det multimodala 

textfokuset innebär att i analysen synliggöra de värderingar som finns i texten. 

Värderingar kan vara klart uttalade men också finnas dolda i texten.  Här fokuseras hur 

värderingarna uttrycks genom olika modaliteter. Den didaktiska fokuseringen innebär 

att lyfta dessa värderingar till en diskussion.
35

  

 

2. Teorier 

De senaste decennierna har teoribildningen inom det multimodala fältet kommit att 

utvecklas. Två teorier som båda handlar om meningsskapande och lärande är 

socialsemiotiken och det designteoretiska perspektivet. Båda perspektiven kan användas 

som analytiska verktyg för att studera meningsskapande och förutsättningar för 

lärande.
36

 Nedan följer en genomgång av teorier om meningsskapande och lärande som 

kan kopplas samman med en vidgad textsyn och multimodalitet. Först ut är 

Socialsemiotiskt perspektiv, därefter presenteras teorin Didaktisk design och den 

tillhörande modellen Design av lärsekvenser, som används i analys av läroprocesser och 

                                                
33

 Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt 

arbete. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Leijon, Marie & Lindstrand, Fredrik (2012). ”Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala 

teorier om lärande, representation och teckenskapande”.  
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slutligen presenteras teorin Design för lärande. De båda sistnämnda teorierna är 

hemmahörande inom det designteoretiska perspektivet. 

 

2.1 Socialsemiotiskt perspektiv 

Det socialsemiotiska perspektivet bygger på semiotiken (grek. Semeion=tecken), som är 

en teori som intresserar sig för tecken och teckenskapandeaktiviteter. Här ses 

kommunikation och lärande som något som sker i teckenskapandet.  Språket ses här 

som bestående utav olika semiotiska system, vilket också innebär att språket ses som 

bestående av verbala och ickeverbala resurser.
37

 Varje teckensystem kan representeras i 

olika uttrycksformer till exempel verbalspråk, bild, ljud och gester.
38

 Inom 

socialsemiotiken sätts teckenskapandet eller meningsskapandet in i ett sociokulturellt 

sammanhang.
39

 Inom det socialsemiotiska perspektivet ses de semiotiska resurserna 

som likvärdiga men det understryks att de alla innehar olika potential att uttrycka 

mening och därmed också sina begränsningar.
40

 

     Meningsskapande och lärande är något som studeras inom det 

socialsemiotiska perspektivet.  Med meningsskapande menas att människan använder 

sig av olika resurser så som uttrycksformer och medier i sina försök att skapa mening 

d.v.s. att förstå sin omvärld och sig själv. De resurser som står till förfogande är socialt 

och kulturellt formade genom användning av dem i olika meningsskapande processer. 

Meningsskapandet kan ske på två olika sätt, dels genom representationer (när 

meningsskapandet riktas inåt) och dels genom kommunikation (när meningsskapandet 

riktas ut åt). I den meningsskapande processen sker en förändring av resurser likväl som 

i användarens identitet.
41

 Meningsskapande genom användning av olika teckensystem 

eller uttrycksformer ses alltid som motiverat och intressestyrt.
42

  

     Människan beskrivs i denna teori som multimodal i sitt 

meningsskapande och i lärandet. Det innebär att vi använder oss av olika sinnesintryck 

och olika semiotiska system för att skapa mening och för att förstå världen omkring oss. 

Teckensystem kan kombineras på flera olika sätt, vilket leder till att en text kan bestå av 

                                                
37 Liberg, Caroline (2003). ”Att lära i en vidgad språklig rymd – ett språkdidaktiskt perspektiv”.  
38 Kress, Gunther (2000). ”Representation, lärande och subjektivitet: ett socialsemiotiskt perspektiv”. I: 
Bjerg, J (red.) (2000). Pedagogik- en grundbok. 1 uppl. Stockholm: Liber. 
39

 Liberg, Caroline (2003). ”Att lära i en vidgad språklig rymd – ett språkdidaktiskt perspektiv”.  
40

 Kress, Gunther (2000). ”Representation, lärande och subjektivitet: ett socialsemiotiskt perspektiv”.  
41

 Kress, Gunther (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. 

London: Routledge. 
42

 Kress, Gunther (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication; 
Kress, Gunther (2000). ”Representation, lärande och subjektivitet: ett socialsemiotiskt perspektiv”.  
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flera uttrycksformer. I meningskapandet används också olika slags medier som i sin tur 

likt uttrycksformerna erbjuder olika möjligheter och begränsningar. Meningsskapande 

handlar om användning av olika resurser där vi idag rör oss mellan olika medier och 

olika former av semiotiska system.
43

  

 

2.2 Didaktisk Design 

Didaktisk Design är ett teoretiskt perspektiv på lärande som har utarbetats med 

inspiration från flera andra perspektiv på lärande; det multimodala, socialsemiotiska och 

sociokulturella perspektivet.
44

 Didaktisk Design beskrivs som ett designteoretiskt 

multimodalt perspektiv på lärande, som studerar följande områden: 

 

”1) hur olika miljöer, artefakter och medier utformas för lärande; 

2) hur studerande formar sin egen lärprocess och skapar en egen gestalt av sin 

förståelse; 

3) det vetenskapliga studiet av resurser/artefakter för lärande samt lärande som 

transformationsprocess och teckenskapande aktivitet.”
45

  

 

Inom Didaktisk Design fokuseras liksom i det socialsemiotiska perspektivet på 

människans teckenskapande aktiviteter. Lärandet och de teckenskapande aktiviteterna 

ses mot bakgrund av individens biologiska och sociala förutsättningar. Lärandet ses som 

den aktivitet där individen genom meningsskapande ”orienterar sig i världen och ökar 

sin potential att delta i världen.”
46

 Meningsskapande sker genom användning av och i 

tolkning av olika språkliga tecken. Dessa kan vara ljud, bokstäver, linjer, ytor och 

rörelser. Individen använder sig också av olika medier som meningsskapande verktyg, 

till exempel tryckta böcker, tidsskrifter, digitala medier, fysiska rum, mp3spelare och 

film m.m. Teckenskapandet resulterar i att vi omger oss av en stor mängd information. 

Information som i den meningsskapande processen behöver bearbetas och gestaltas för 

att förstås. Gestaltning sker genom användning av resurser som uttrycksformer och 

                                                
43

 Liberg, Caroline (2003). Att lära i en vidgad språklig rymd – ett språkdidaktiskt perspektiv; Kress, 

Gunther (2000). ”Representation, lärande och subjektivitet: ett socialsemiotiskt perspektiv”.  
 
44

 Åkerfeldt, Anna (2009). ”Datorn ett individuellt arbetsredskap? – om grupparbete i en semi-digital 

lärmiljö”.  I: Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva (red.) (2009). Didaktisk design i digital miljö: 

nya möjligheter för lärande.  
45 Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva (red.) (2009). Didaktisk design i digital miljö: nya 

möjligheter för lärande. Stockholm: Liber s.251. 
46Ibid s.17. 
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medier. Teckenskapandet bidrar på så sätt till formandet av texter och 

kunskapsrepresentationer.
47

  

     Inom Didaktisk Design fokuseras liksom i det sociokulturella 

perspektivet på individens samspel med omgivningen som en viktig faktor i lärandet. 

Samspelet med omgivningen handlar till viss del om individens förmåga till anpassning 

till sin omgivning. Det handlar också om individens förmåga att omskapa sin omgivning 

och om att se människan som en aktiv skapare av språk. Detta perspektiv på lärande 

utgår ifrån att vi innehar förmågan att kommunicera och att det är en förmåga som 

förutsätter samspel med andra människor.
48

   

De sociala sammanhang vi ingår i är historiskt och kulturellt präglade. De 

präglas av olika värden och tankesätt som bidrar till olika förutsättningar för möjligheter 

att utveckla förmågan att orientera sig och kommunicera i samhället och dess olika 

system. Andra faktorer som påverkar lärandet är den teknologiska utvecklingen, vilket 

resulterar i att vi i arbetsprocesser använder oss av ny tillgänglig teknik och digitala 

verktyg. Detta är en förändring som kräver anpassning av verktyg och redskap men 

även av sättet kommunicera genom olika teckensystem och medier. Med samhällets 

förändring följer även förändrade villkor för lärandet.
49

  

     Didaktisk Design har ett designteoretiskt perspektiv på lärprocesser. 

Här ses meningsskapande, kommunikativa handlingar, samspelet med andra och de 

verktyg som används som viktiga utgångspunkter för lärande. Lärprocessen ses som en 

formande process som inbegriper både lärare och elever. Lärprocessen präglas av 

interaktivitet, grundläggande lärprinciper samt variation och urval. Kunskap beskrivs 

som en förmåga att använda en uppsättning sociala tecken på ett för individen och 

gruppen meningsfullt sätt. Lärandet i sin tur ses som en ökad förmåga att använda dessa 

sociala tecken inom olika sammanhang. Den nya kunskapen och den ökade förmågan 

bidrar till en förändring av individens identitet. Lärande innebär att vi utvecklas i en 

dialogisk process tillsammans med andra människor genom de kommunikativa verktyg 

och resurser vi har tillgång till. Individens användande av resurser (uttrycksformer och 

medier) utmynnar i representationer. En representation kan ses som en gestaltning av 

vad individen har uppfattat av ett speciellt kunskapsområde och hur individen har 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 



 

19 

 

uppfattat detta. Representationen visar på individens uttrycksförmåga och vad individen 

uppfattat innehållsmässigt.
50

  

     Lärande kan ske genom olika processer av formering och 

transformation. Formering sker genom att man använder ett teckensystem eller ett 

medium för att skapa något nytt. Transformering handlar istället om att förändra eller 

återskapa redan existerande representationer genom användning av de olika 

teckensystem som finns tillgängliga. För att få syn på lärande och var i lärprocessen 

individen befinner sig, kan vi söka efter tecken på lärande. Ett tecken på lärande kan 

handla om att individen använder sig av ett teckensystem på ett nytt sätt. Individen visar 

på olika sätt att denne har utvecklat en annan ny förmåga eller kompetens.
51

  

 

2.2.1 Design av lärsekvenser 

Inom Didaktisk Design presenteras en modell som kan vara ett stöd i analys av 

läroprocesser och bedömningsprocesser. Denna modell har fått namnet Learning Design 

Sequenses (LDS) eller på svenska, Design av lärsekvenser. I modellen fokuseras hur 

lärsituationer, lärprocesser och kunskapsbedömning kan designas för lärande. Här är det 

av intresse att undersöka till exempel hur en lärsituation iscensätts eller designas. 

Modellen kan också användas för att analysera hur lärandet går till när information 

transformeras till nya representationer. Modellen kan också användas i studier över hur 

kunskapsbedömning utformas och hur det påverkar lärandet i sig.
52

 

     Modellen Design av lärsekvenser sägs erbjuda ett nytt sätt att se på 

lärande och kommunikation eftersom det är just lärsekvenserna som ställs i fokus. 

Modellen baseras på Didaktisk Design, ett perspektiv som riktar in sig på design, 

multimodalitet och ett dialogiskt förhållande till olika texter. Det som beskrivs som 

dialogiskt förhållande till texter är något som för tankarna till interaktivitet. 

Kommunikation och lärande ses som meningsskapande som bygger på samspel med 

andra. Meningskapande är en aktiv process där vi använder oss av flera olika resurser 

d.v.s. ett multimodalt lärande. Processen bygger på ett ständigt tolkande, prövande och 

                                                
50 Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva (red.) (2009). Didaktisk design i digital miljö: nya 
möjligheter för lärande. Stockholm: Liber 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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skapande av mening. Lärande ses här som en slags design men även en re-design, ett 

omskapande av mening.
53

 

     Design av lärsekvenser är en modell där lärande ses ur ett dubbelt 

perspektiv, design för lärande och design i lärande. Design för lärande beskrivs som ”de 

förutsättningar som skapas för lärande i olika sammanhang”. Som exempel på design 

för lärande ges lokaler, utrustning, personal, skolans indelning i stadier, ämnen och 

timmar, dess läroplan och betygssystem samt lärarens planering. Därmed skulle jag 

också vilja påstå att ett läromedel och en kursplan också skulle kunna ses som en design 

för lärande. Design i lärande är de val som individen gör i lärandet och det 

transformeringsarbete som sker.
54

 

     Design av lärsekvenser är en modell som synliggör läroprocessen i tre 

steg; förutsättningar och iscensättning, första transformationscykeln och andra 

transformationscykeln. Förutsättningar och iscensättning handlar om att skolans 

verksamhet präglas av institutionella mönster och syften grundade på tradition och 

medvetna val och att dessa påverkar lärandet. Även de resurser som erbjuds och hur 

läraktiviteter iscensätts är viktiga att fokusera på här. 
55

 

     I den första transformationscykeln ligger fokus på den pågående 

läroprocessen och elevens utveckling av kunnande och kunskaper. Här ligger fokus 

även på de val som eleven gör i lärandet och de effekter de får i lärandet. Vilka resurser 

använder eleven och hur används de?  Hur bedöms de tecken på lärande som eleven 

uppvisar i förhållande till sammanhangets erkännandekultur? Hur ser samspelet ut 

mellan lärare och elever, kopplat till deras skilda positioner och intressen?
56

  

     I den andra transformationscykeln ligger fokus på reflektion och 

diskussion för att synliggöra elevens kunnande. Frågor som blir intressanta är: Hur har 

arbetet genomförts? och hur presenteras och bedöms slutprodukten?  Här berörs också i 

vilken utsträckning det finns en tydlighet i skolans betygssättning, betygskriterier och 

bedömningspraktiker.
57

 

 

                                                
53 Selander, Staffan. ”Undervisning och lärande i digitala miljöer. Ett didaktiskt och multimodalt 

perspektiv”. 

I: Ur, Kunskapsbanken. Tillgänglig på: http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-

verktyg/Fordjupa/Didaktisk-design#Inledning 
54 Selander, Staffan. ”Undervisning och lärande i digitala miljöer. Ett didaktiskt och multimodalt 

perspektiv”. 

I: Ur, Kunskapsbanken.  
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid.  
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2.3 Design för lärande 

Design för lärande beskrivs av Selander och Kress (2010) som en teori som grundar sig 

på Didaktisk Design och Multimodalitet, och kopplar på detta sätt samman didaktik och 

ett socialsemiotiskt perspektiv. Några centrala utgångspunkter inom denna teori om 

lärande är;  

 

 att man ser människan som en teckenskapande varelse och lärandet ses som 

teckenskapande aktivitet. 

 att ser man lärandet ”som meningsskapande kommunikation inom ramen för 

erkännande kulturer och institutionella avgränsningar.”
58

  

 att lärandet kan designas och arrangeras i olika sammanhang.  

 

Design för lärande grundar sig på Didaktisk Design. Inom detta perspektiv intresserar 

man sig för hur man kan designa lärande, genom att forma olika sociala processer samt 

hur man kan skapa förutsättningar för att gynna lärande i olika sammanhang. Didaktisk 

Design handlar om meningsskapande processer och på vilket sätt individen re-designar 

eller återskapar information genom just dessa processer. Inom Design för lärande ses 

meningsskapandet och lärandet som samma aktivitet fast ur olika perspektiv. Lärande 

sker genom meningsskapande och synliggörs som den skillnad som uppstår mellan två 

kunskapsrepresentationer skapade vid två olika tillfällen.
59

  

     Design för lärande grundar sig på multimodalitet. Människan ses som 

multimodal i sitt lärande, med detta menas att vi använder oss av flera sinnen samtidigt. 

I meningsskapandet ägnar vi oss åt teckenskapande aktiviteter och till vårt förfogande 

har vi olika resurser. Dessa använder vi för att tolka världen och skapa mening i vår 

tillvaro. Resurserna vi använder skapas och omformas genom vår användning av dem 

och ges betydelse i de sociala sammanhang vi ingår i.
60

  

     Selander och Kress (2010) förklarar att i lärandet liksom i 

meningsskapandet transformeras representationer, information och kunskap men även 

individens identitet. Lärandet blir synligt i individens transformationer och 

teckenskapande aktiviteter. Dessa påverkas av vad som är föremål för individens 

intresse, tillgången till resurser och den lärmiljö individen omges av. Även de val som 

                                                
58 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande Ett multimodalt perspektiv. Stockholm: 
Nordstedts. Upplaga 1 s.20 
59 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande Ett multimodalt perspektiv.  
60 Ibid. 
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individen gör kan ses som tecken på lärande. Som exempel på detta ges: de centrala 

aspekter som individen väljer att fokusera på samt valet av gestaltning för att visa sin 

kunskap. I meningsskapandet skapar vi utifrån dessa förutsättningar representationer 

med hjälp av olika tecken. 
61

 

En representation består av tecken skapade med hjälp av andra redan 

befintliga representationer och de semiotiska resurser som finns till hands. De tecken 

som vi skapar utgör representationer av något och hur detta upplevs som meningsfullt 

just då vid den tidpunkten och i det aktuella sammanhanget. En representation kan 

också ses som ett uttryck för hur en individ eller grupp har förstått något eller hur vi 

uppfattar världen. En representation utgör aldrig en total sanning av hur någonting är 

utan kan bara delvis avspegla det som är föremål för individens eller gruppens intresse. 

Genom att studera och jämföra representationer skapade vid olika tillfällen kan man 

finna tecken på lärande.
62

  

     Enligt Selander och Kress (2010) finns det flera faktorer som påverkar 

lärandet till exempel lärmiljöns iscensättning, lärmiljöns institutionella inramning samt 

de lärande individernas inramning av situationen.  Med lärmiljöns iscensättning menas 

den förberedelse och de arrangemang som görs för att möjliggöra och underlätta 

lärandet. Det handlar om vilka resurser som finns tillgängliga till exempel 

teckenvärldar, medier och verktyg. Det handlar även om hur rummet designas för en 

viss aktivitet. ”De resurser som finns tillgängliga i olika rum i en skola kan sägas vara 

materialiserade idéer angående specifika verksamheter som där ska fortlöpa och de 

sociala (makt-) relationer som kan etableras”.
63

 Iscensättningen av lärmiljön påverkas 

därmed av den institutionella inramningen. 

     Med lärmiljöns institutionella inramning menas att läraktiviteter 

påverkas av att olika lärmiljöer utgör olika villkor för lärande. Lärmiljöer utgör också en 

inramning för dessa läraktiviteter. Lärandet styrs således av fysiska och ekonomiska 

resurser men även av ideologiska föreställningar. Den institutionella inramningen 

präglas och upprätthålls av normer och sanktioner samt rutiner och förväntade 

rollfördelningar. Den institutionella inramningen påverkas i sin tur av elevernas 

intressen och förväntningar liksom deras individuella sätt att iscensätta sig själva, 

elevernas så kallade individuella inramning av situationen.
64

  

                                                
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid s. 42. 
64 Ibid. 
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     Inom Design för lärande menar man att lärandet påverkas av olika 

erkännandekulturer och institutionella avgränsningar. Det handlar bland annat om de 

värdehierarkier som skapas i olika sociala sammanhang och att dessa påverkar de 

aktiviteter som ingår i en viss lärmiljö. Erkännandekultur handlar också om olika sätt att 

värdera elevers lärande och kunskap. Hur vi väljer att uttrycka beröm och gillande och 

hur vi väljer att visa på motsatsen.
65

  

 

2.4 Kritisk reflektion - om erkännandekulturer och ämnestraditioner kopplat till 

kursplanen i svenska 

Det kan finnas anledning att rikta kritik mot teorin om erkännandekulturer och 

ämnestraditioner i ett ämne som till exempel svenskämnet. Inom det designteoretiska 

perspektivet talas om institutionell inramning av lärandesituationen där 

erkännandekulturer och ämnestraditioner påverkar lärandet. Med erkännandekulturer 

menas här att resurser men även texter faller offer för värdehierarkier inom ämnet 

svenska. Enligt teorin om erkännandekulturer menas att vissa resurser, läs verbalspråket 

som resurs och dess texter premieras eftersom det av tradition sett ut så i ämnet tidigare. 

Inom teorin påstås att verbalspråket är den resurs som anses värderas högre som 

meningsbärande resurs i förhållande till exempelvis bilden.  

Inom det designteoretiska perspektivet talar man samtidigt om olika 

resursers meningspotential. Med det menas resursernas förmåga att gestalta mening 

utifrån de möjligheter och begränsningar som erbjuds genom varje enskild resurs. 

Därutöver menar man också att resurser är socialt och kulturellt formade i ett 

sammanhang och att detta är en ständig pågående process som sker genom 

meningsskapande. Detta borde ju resultera i att resurser som verktyg befinner sig i en 

förändring och därmed också synen på deras meningspotential.  Även ämnestraditioner 

borde då också genomgå en process av förändring. Ett ämne som svenska är historiskt 

och kulturellt präglat men traditionen är satt i förändring för att kunna möta samtidens 

men kanske också framtiden behov. 

 

2.5 Kritisk reflektion – om att hävda resursers likvärdighet och samtidigt hävda  

resursers olika meningspotential 

 Det kan finnas anledning att rikta kritik mot teorin om resursers likvärdighet och 

samtidigt mena att de innehar olika meningspotential. Inom det desinteoretiska 

                                                
65 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande Ett multimodalt perspektiv.   
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perspektivet är meningsskapande ett centralt begrepp. Meningsskapande menar man 

sker genom samspel med andra genom användning av olika semiotiska resurser. Dessa 

resurser ses som historiskt och kulturellt präglade och varje enskild resurs innehar också 

skilda möjligheter och begränsningar när vi använder dem för att uttrycka mening. 

Verbalspråket som resurs kan ha en fördel i valet av olika resurser för användning i 

samspel med andra. Det är den resurs som enligt mig rent generellt skulle kunna ses 

som mest lättillgänglig. Självklart ska individers skilda biologiska och sociala 

förutsättningar vägas in här och tas i åtanke från fall till fall. Verbalspråket är också en 

resurs som många har en vana vid att använda i lärande och i olika 

utbildningssammanhang. Inom det designteoretiska perspektivet menar man att en 

resurs ges betydelse i olika sociala sammanhang. Den meningspotential som en resurs 

innehar skulle därmed kunna beskrivas som kopplat till ett särskilt sammanhang och att 

meningspotentialen aktiveras i och är beroende av sammanhanget. Sättet att 

kommunicera och skapa mening på förändras. Meningsskapande sker genom samspel 

med omgivningen och genom användning av olika resurser så som uttrycksformer och 

medier. Kommunikationsmönstren förändras men faktum kvarstår att elever behöver 

utveckla användningen av verbalspråket som resurs. Verbalspråket är ett användbart 

verktyg för orientering i samhället och i samspel med andra. Inom det designteoretiska 

perspektivet ses olika resurser som likvärdiga men samtidigt lyfter teorin fram olika 

resursers meningspotential.  

      

2.6 Teoretisk utgångspunkt efter kritisk reflektion om erkännandekulturer och 

ämnestraditioner 

Min utgångspunkt i den designteoretiska teorin är att läromedel liksom kursplaner dels 

kan ses som design för lärande men att de dessutom kan ses som 

kunskapsrepresentationer. Med design för lärande menas här de förutsättningar som 

skapas för lärande i olika sammanhang, i kursplaner och i läromedel. Med 

kunskapsrepresentationer menas hur en grupp eller en individ har förstått något till 

exempel synen på lärande. Kursplanen utgör ett institutionellt ramverk där ämnet 

svenska präglats historiskt och kulturellt men också genom medvetna val gjorda utifrån 

intressen och upplevda behov. En kunskapsrepresentation som kursplanen i svenska 

utgör alltså en gestaltning av hur kursplanegruppen har förstått ämnet, lärande och sin 

samtid. En kunskapsrepresentation avspeglar hur detta något har förståtts samt vad som 

utgör fokus för författarnas intresse och hur detta något upplevs som meningsfullt just 
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då. Enligt det designteoretiska perspektivet utgör en representation dock ingen total 

sanning av hur någonting är utan kan endast avspegla det som utgör föremål för 

individens eller gruppens intresse vid en särskild tidpunkt och i ett särskilt 

sammanhang. Jag menar därmed att detta utgör en utgångspunkt för hur vi kan förstå 

läromedelen Genrekoden och Portal som en design för lärande. 

 

2.7 Teoretisk utgångspunkt efter kritisk reflektion om resursers likvärdighet och 

olika meningspotential 

Olika resurser innehar olika meningspotential men i samspel med andra kan 

verbalspråket ha en fördel i förhållande till andra resurser. Detta eftersom den kan 

upplevas som lättillgänglig och därför av den anledningen ges mer utrymme i till 

exempel ett lärande sammanhang. Om man anser att olika resurser innehar olika 

meningspotential, kan det vara svårt att samtidigt tala om resursers likvärdighet i vissa 

sammanhang. Inom det designteoretiska perspektivet menar man att en resurs ges 

betydelse i olika sociala sammanhang. En del sammanhang kanske gynnar vissa 

resurser på grund av att de driver fram ett intresse eller behov av att använda en särskild 

resurs.  

 

3. Analys av läromedel och kursplaner 

Nedan följer en analys av följande läromedelserier i ämnet svenska från åren 2008- 

2013: 

Genrekoden och Portal. Denna analys har som syfte att synliggöra den design för 

lärande som gestaltas i de olika läromedlen. Analysen visar på vilka slags texter som 

lyfts fram i de olika läromedlen. I analysen framträder också vilka resurser som används 

för att förmedla information och som därmed också utgör utgångspunkter för 

meningsskapande och lärande i läromedlen. 

 Varje läromedelsanalys inleds med en analys av den kursplan i svenska som kan 

kopplas till den aktuella läromedelsserien. Denna analys har som syfte att sätta in 

läromedelstexterna i ett sammanhang och kan sägas utgöra en del av den institutionella 

inramningen för arbetet med dessa texter. Analysen av kursplanerna har som syfte att 

synliggöra den institutionella inramningen och de förutsättningar som skapas för 

lärande i olika sammanhang. Analysen av kursplanerna visar på vilka texter som lyfts 

fram som viktiga. I analysen framträder också vilka resurser för lärande som står i fokus 

inom svenskämnet i de olika kursplanerna.  
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Nedan följer först analysen av Genrekoden Skriva och därefter följer 

analysen av Genrekoden Tala. Sist presenteras analysen av Portal-interaktiv bok. I 

bilagedelen finns skärmbilder från läromedlet Portal och scannade uppslag från 

Genrekoden tillgängliga. Dessa skärmbilder och scannade uppslag utgör de textsidor 

som presenteras i min analys. 

 

3.1 Genrekoden och kursplanen i svenska från år 1994 och år 2000 

Iscensättning av läromedlet Genrekoden utgår från den institutionella inramningen som 

utgörs av kursplanen i svenska från 2000. Då denna version av kursplanen är en 

reviderad upplaga av 1994 års kursplan presenteras även den.  Innehållet i kursplanen i 

svenska präglas av sitt historiska och kulturella sammanhang, det som uppfattas som 

kursplaneförfattarnas intresse och de behov som kursplanegruppen anser föreligger i 

samtiden. 

 

3.1.1 Den institutionella inramningen för Genrekoden 

3.1.2 Kursplanen i svenska för grundskolan från år 1994 

I Kursplanen för svenska i Lpo94 finns under rubriken Ämnets uppbyggnad och 

karaktär två underrubriker; Språket samt litteraturen. Språket och litteraturen utgör 

således det centrala innehållet i kursplanen i svenska från 1994. Med språket syftar 

Utbildningsdepartementet här på verbalspråket. Begrepp som lyfts fram i kursplanen i 

svenska från 1994 är språkanvändning, språkutveckling och färdigheter (tala, lyssna, 

läsa och skriva). Den språksyn som framträder är att språkutveckling sker genom 

språkanvändning och färdighetsträning. (Verbal)språkets betydelse för lärande och som 

en väg till kunskap är också något som lyfts fram.  

De begrepp som används i tal om texter som ska förekomma i 

svenskämnet är följande begrepp: texter av olika slag, litteratur och ”andra texter”. Med 

litteratur menar Utbildningsdepartementet i huvudsak skönlitteratur men även texter 

som faktatexter och dagstidnings artiklar lyfts fram men ges inte alls samma utrymme i 

kursplanen. I kursplanen i svenska från 1994 blir det också synligt att begreppet 

skönlitteratur är nära sammankopplat med kulturarv och förmedling av svensk kultur.  

Följande står att läsa om medier och språk i kursplanen i svenska från 

1994 under mål att sträva mot:  

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven… 
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 får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt utvecklar sin 

förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier, 

 vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda hjälpmedel som ordlistor, 

uppslagsböcker och datorer för att skriva och hämta information”.66 

 

I kursplanen i svenska från 1994 ses datorn som ett hjälpmedel i arbetet med att skriva 

texter samt att tillgången till internet ses som en källa ger möjlighet att hämta 

information. I 1994 års kursplan under de mål som eleverna skall ha uppnått lyfts inte 

medier eller elevers förmåga att analysera, tolka och granska budskap i medier upp alls. 

Varken under målen för femte klass eller för nionde klass. Inte heller ingår förmågan att 

använda datorn som ett hjälpmedel för att skriva eller för att söka information som ett 

mål i grundskolan.  

 

3.1.3 Kursplanen i svenska från 1994, den reviderade upplagan år 2000 

År 2000 kom det vidgade textbegreppet föras in i kursplanen i svenska för grundskolan. 

Redan 1994 hade det vidgade textbegreppet införts i gymnasieskolans kursplan
67

, men 

kom att föras in även i kursplanen för grundskolan vid revideringen år 2000.
68

 

Begreppets införande har inneburit att allt fler texttyper har givits plats inom ramen för 

svenskämnet.  

Svenskämnet hade i kursplanen från år 1994 i beskrivningen av ämnets 

karaktär och uppbyggnad, indelningen språket och litteraturen. När kursplanen i svenska 

för grundskolan från år 1994 reviderades år 2000 utökades begreppet litteraturen med 

skönlitteratur, film och teater. Därmed skedde också ett erkännande av 

uttrycksformerna film och teater som likvärdiga med skönlitteraturen. Tidigare kursplan 

hade beskrivit litteraturen som en del av kulturarvet. Nu ingick även film och teater som 

en del av detta kulturav. Vad gäller språket så var det fortfarande verbalspråket i form 

av talat och skrivet språk som åsyftas i kursplanen i svenska för grundskolan år 2000. 

Inom denna ”erkännandekultur” infördes således det vidgade textbegreppet.  
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 Utbildningsdepartementet (1994). Kursplaner för Grundskolan. Fritze, Lidköping s.47-48 (Min 
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”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom 

avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, 

uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 

bilder.”69  

 

I kommentarerna till kursplanen i Svenska från år 2000 kan man läsa följande: 

”Svenskämnets uppdrag är omfattande och rymmer både kunskaper i och om språket 

och litteraturen i en vid bemärkelse.”
70

 Detta tolkar jag som om det är synen på 

litteraturen d.v.s. texterna och vilka texter som ska ingå i ämnet svenska som har 

förändrats men inte språksynen i sig. 

     I kommentarsmaterialet till kursplanen i Svenska för grundskolan 2000 

söker jag svaren till varför begreppet infördes. I kommentarsmaterialet
71

 påpekar 

Skolverket att medierna och informationstekniken har fått en ökad betydelse i samhället. 

Informationsteknik och medier bidrar till ett ökat informationsflöde som i sin tur ställer 

särskilda krav på att kunna sovra och bearbeta information. Särskilt förmågan att kritiskt 

granska och värdera olika fakta skrivs fram som en viktig kompetens.  I 

kommentarsmaterialet får vi veta att skolverket vill lyfta fram mediernas betydelse och 

vårt förhållande till medierna i kursplanen och att det är p.g.a. detta som det vidgade 

textbegreppet har förts in i kursplanen. 

 

 ”Mediernas betydelse och vårt förhållande till medierna behandlas i läroplanen, men kunskapsområdet 

har haft en undanskymd plats i den föregående kursplanen. Ett vidgat textbegrepp har därför förts in i den 

reviderade kursplanen. Det innebär att texter inte alltid behöver läsas utan kan upplevas med ögat och örat 

i olika former och att detta ingår i svenskämnet. Filmens och teaterns betydelse som kunskapskälla 

poängteras på flera håll i kursplanen, likaså elevernas delaktighet som aktiva medskapare i samhällets 

kulturutbud”. 72 

 

Detta tolkar jag som om att text inte enbart innebär verbaltext utan att medierna har 

påverkat sättet att kommunicera och därmed också sättet att tolka information. Till vårt 

förfogande står olika uttrycksformer var av verbaltext enbart är en av dessa resurser. Det 

vidgade textbegreppet i kursplanen i Svenska från år 2000, handlar på så sätt både om 

                                                
69 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Statens skolverk. 

Tillgänglig på: http://libris.kb.se/bib/8351638 s.98.  

70 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. Kommentarer. Stockholm: Statens 

skolverk. Tillgänglig på: http://libris.kb.se/bib/8351639 

s.49. 
71 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. Kommentarer s.50-51. 
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medier och uttrycksformer samt erkännande av dessa som viktiga i meningsskapande 

och lärande. Det som blir problematiskt är att svenskämnet samtidigt präglas av en 

språksyn som historiskt sett fokuserat på verbalspråket i form av talad och skriven text.  

     Den ”erkännandekultur” och den texttradition som präglar 

Svenskämnet år 2000, synliggörs också under målen för vad eleverna ska ha uppnått i 

slutet av det femte och nionde skolåret.  Under målen för det femte skolåret framhävs 

verbalspråket som resurs i målformuleringen som riktas mot färdigheter som att kunna 

läsa, samtala och att kunna berätta muntligt. I stället för begreppet skriva används 

istället producera när det gäller elevernas eget skapande av text. ”kunna producera 

texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation.”
73

 Valet av ett 

annat begrepp skulle kunna visa på att skapandet av texter inte enbart sker genom att 

skriva utan att andra uttryckformer kan användas i skapandet av texter. Det visar också 

att dessa texter kan användas som redskap för lärande och kommunikation.  

Under målen som beskrivs för det nionde skolåret synliggörs den 

motsättning som finns mellan införandet av ett vidgat textbegrepp, och den 

”erkännandekultur” samt den texttradition som präglar svenskämnet just då. I den första 

punkten lyfts det vidgade textbegreppet och dess koppling till olika uttrycksformer och 

medier fram. I den andra punkten framgår det att det är verbalspråket som resurs som 

premieras och att datorn kan användas som ett verktyg i skrivandet av just 

verbalspråkiga texter.  

 

     ”-      Kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater, 

- Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets 

normer, både vid skrivande för hand och med dator”
74

 

  

 

Under rubriken Bedömning och bedömningens inriktning kan vi läsa mer om medier. 

”Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga 

utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers former 

och syften.”
75

 Vad menas med hur långt eleven har kommit i sin medvetenhet om olika 

mediers form och syften?  För att förstå vad som egentligen menas med detta kan 
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kommentarsmaterialet ge ledtrådar. Det handlar i huvudsak om kunskap om medier och 

hur de används. Fokus är inställt på att kritiskt granska budskap i olika medier.   

Vidare i kursplanen under rubriken bedömningens inriktning får vi veta att 

bedömningen gäller elevens förmåga att uttrycka sig med olika språkliga medel, elevens 

förmåga att vidga sin erfarenhet genom olika texter och medier, samt att reflektera över 

dessa erfarenheter och uttrycksmedel. Tidigare i texten har jag konstaterat att det 

vidgade textbegreppet handlar både om medier och utrycksformer (verbalspråket 

inkluderat) samt att införandet av begreppet innebar ett erkännande av dessa som viktiga 

i meningsskapande och lärande. Svenskämnet präglas dock år 2000 av en språksyn som 

i huvudsak premierar verbalspråket som resurs samt verbalspråkliga texter vilket kanske 

påverkar arbetet med ett vidgat textbegrepp, tiden efter begreppets införande. 

     År 2008 kom kursplanen i svenska för grundskolan att revideras igen. 

Då tillkom mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret.
76

 Här 

delas målen upp under verbalspråkliga färdigheter som läsning, skrivning samt tal och 

samtal. Under målen beträffande tal och samtal anges i den sista punkten att bild precis 

som text kan användas som utgångspunkt i samtal.     

     

 ”- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder 

genom att ställa frågor, fram- föra egna åsikter och ge kommentarer.”77 Därmed kan man kanske 

påstå att det vidgade textbegreppet lyfts fram även i målen för år tre men att 

verbalspråket är den resurs som av historiskt sett utgör kärnan i svenskämnet.  

      De texter som lyfts fram i målen för år tre är elevnära texter, i 

huvudsak skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner. Hur dessa texter som 

används i skolan faktiskt ser ut i till exempel läroböcker (består de av multimodala 

texter och hur arbetar lärare och elever med dessa texter?) är kanske något som man vill 

uppmärksamma i och med införandet av det vidgade textbegreppet. ”Ett vidgat 

textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.”
78

  

 

3.1.4 Iscensättningen av Genrekoden 

                                                
76 Skolverket (2008). Kursplaner och betygskriterier 2000-2:a reviderade upplagan 2008. Tillgänglig på: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=745 
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Läromedlet Genrekoden iscensätts i förhållande till Lpo94 och den reviderade 

kursplanen i svenska från år 2000 samt den” ämnestradition” som präglar svenskämnet 

just då. Läromedlet iscensätts dessutom utifrån läromedelsförfattarnas tolkning av 

läroplan och kursplan samt den forskning om lärande som ligger i fokus för deras 

intresse. Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik. Då jag valt ut två läromedel ur 

serien Genrekoden kan det vara på sin plats att åter presentera arbetsgången. Nedan 

följer först analysen av Genrekoden Skriva och därefter följer analysen av Genrekoden 

Tala. 

 

3.1.5 Genrekoden Skriva - Övergripande struktur och iscensättning                                                                                            

Det övergripande temat i Genrekoden är introducera läsaren i genrepedagogik. 

Genrekoden Skriva har som fokus att utveckla den läsandes förmåga att skriva i olika 

genrer och fokuserar därmed också på utvecklandet av verbalspråket som resurs. 

Läromedelsförfattarna tar avstamp i det vardagliga och kända i mötet med texter i olika 

medier för att sedan föra in begreppet genre som kanske den tänkte läsaren (eleven) inte 

är lika bekanta med som ordet text.  I en övning får eleven svara på frågor om det egna 

skrivandet och där synliggörs elevens relation till och intresse för skrivande. Därefter 

följer en övning där eleven ges sju olika exempel på texter att para ihop med rätt genre. 

Övningen har som syfte att synligöra elevens förkunskaper samt reflektera över syfte, 

mottagare och utmärkande drag för en text. Därefter följer introduktion av olika genrer. 

     De texter som lyfts fram i läromedlet är följande: berättelser och 

sakprosa. Inom dessa texttyper sker ytterligare indelning. Inom berättelser skiljer 

författarna mellan personliga berättelser och fiktionsberättelser. Under rubriken 

berättelser – personliga görs följande indelning: sms och chatt, blogg, brev och e-brev, 

dagbok, krönika, biografi och memoar. Under rubriken berättelser-fiktion görs följande 

indelning: böcker för barn och ungdomar, saga, fantasy, deckare, Science fiction, 

äventyrsroman, historisk roman, nutidsroman, kärleksroman samt faktion (en blandning 

mellan fakta och fiktion).                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Inom sakprosa görs följande indelning: sakprosa-massmedia, sakprosa-

instruktion, sakprosa-fakta texter, sakprosa-söka arbete och sakprosa-sammanträde. 

Under rubriken sakprosa-massmedia hittar vi texter som notis, nyhetsartikel, reportage, 

insändare, debattartikel, recension, reklam (delas i sin tur in i annons och reklamtext). 

Under rubriken Sakprosa-instruktioner står enbart olika instruktioner. Tittar man 

närmare på dessa instruktioner, så används i texterna olika resurser och inte enbart 
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verbaltext. Vidare under rubriken sakprosa-faktatexter anges referat, faktauppsats, 

rapport (praorapport) som exempel på texter. Under rubriken sakprosa-söka arbete 

finner vi texter som formellt brev, platsansökan och meritförteckning. Under den sista 

rubriken sakprosa-sammanträde anges kallelse, dagordning och protokoll som exempel. 

I läromedlets innehållsförteckning och den indelning av texter som görs blir det tydligt 

att det inte räcker med att tala om genrer när vi talar om texter idag. Vi måste prata om 

uttrycksform (resurs), medium, texttyper OCH genrer och vi behöver ett metaspråk för 

att tala om texter i skolan.  

Läromedlet innehåller också en resursdel och kapitlet A-Ö. Resursdelen 

erbjuder eleven olika verktyg som kan underlätta skrivandet på olika sätt medan kapitlet 

A-Ö kan ses som en slags sammanfattning av alla de genrer som tas upp i läromedlet 

samt skrivråd i skapandet av de olika genrerna. 

     Innehållet i läromedlet gestaltas genom användning av följande 

resurser: verbalspråk, bild (illustrationer och foton) layout (färger, olika teckensnitt i 

olika teckenstorlekar och fetningar, tonplattor, textrutor m.m.). Genrekoden är ett 

läromedel, vilket gör att jag förväntar mig att dessa olika resurser har som funktion att 

föra fram textens innehåll på ett sätt som gynnar lärande. Inom det designteoretiska 

multimodala perspektivet kan en text ses som en slags design där olika resurser används 

i skapandet och förmedlandet av ett innehåll. Olika resurser kan tilldelas olika 

funktioner i texten, vilket innebär att de också kan bära på olika slags information. 

Innehållet på var eller varannan sida i läromedlet gestaltas av verbalspråk, bild men 

också olika typer av layout som i de flesta fall har som funktion att göra innehållet mer 

lättillgängligt för läsaren. Nedan följer några exempel på textens design, d.v.s. hur 

innehållet är ordnat i Genrekoden Skriva.  

 

3.1.6 Genrekoden Skriva - Samspel mellan olika resurser                                                                                                 

 Exempel 1 

I bokens introduktionskapitel Texter, texter, texter… på sidorna 6-7 möts vi av ett 

uppslag där resurserna bild och verbalspråk och layout samverkar för att föra fram 

textens innehåll.  Eftersom det är bokens inledningskapitel är det viktigt att skapa ett 

intresse hos läsaren. Verbaltexten är den resurs som här är den som fungerar som 

främsta informationsbärare. Rubriken är av samma teckensnitt som den övriga 

brödtexten med den är även större, fetad och i lila färg. I den svarta brödtexten knyter 

författarna an till elevernas vardag och de texter och medier de möter under en dag.  
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Bilden består av en illustration i färgerna lila, vitt och svart, som tar upp 

mer än halva uppslaget. Illustrationen föreställer två ungdomar som ligger på mage 

tillsammans framför en laptop. Bilden kan vid första anblick ha en dekorativ funktion 

men förmedlar också en bild av hur läromedelsförfattarna föreställer sig elevers vardag 

och de sätt de främst ägnar sig åt sina egna skrivande aktiviteter. Om eleverna känner 

igen sig i bilden kan vi påstå att bilden därmed knyter an till det vardagliga och det 

kända. Författarna visar här att de är intresserade av och vänder sig till eleven som 

läsare. Bilden kan tillsammans med verbalspråk och layout samspela för att väcka 

intresse hos eleven som läsare. Meningskapande och lärande styrs av intresse enligt det 

designteoretiska multimodala perspektivet. 

 

 Exempel 2 

På uppslaget på sidorna 10-11 möts vi av ett uppslag där innehållet gestaltas med hjälp 

av verbaltext och layout i form av teckensnitt, fetning av teckensnitt, olika storlekar och 

färg på teckensnitt samt textrutor och tonplattor. Verbaltexten består av brödtext och två 

övningar och är också den resurs som fungerar som främsta informationsbärare. I 

uppslaget får den tänkte läsaren i brödtexten bekanta sig med begreppet genre och 

genom en övning synliggöra sin egen förkunskap om genrer. Vidare finns också en 

övning som knyter an till föregående övning genom att erbjuda reflektion kring 

texterna.  Begreppet genre kanske är nytt för en elev men samma elev kan samtidigt 

sitta inne på kunskaper om olika texter och kunna urskilja dem efter deras typiska 

struktur eller drag. Sedan kan det även finnas elever som har en mer begränsad 

förkunskap och därmed får texten en annan funktion, den fungerar då som en slags 

introduktion.  

Informationen i verbaltexten förstärks genom layouten, som består i 

strukturering av innehållet i verbaltexten genom olika storlekar, tjocklekar och färg på 

teckensnitt. Texten inleds med rubriken Genrer, som är större och fetare och i en lila 

färg. Layouten har här funktionen att förtydliga vad texten ska handla om.  I den 

inledande brödtexten förklaras begreppet genre och sätts in i ett sammanhang, vad 

eleverna har att förvänta av läromedlet. Begreppet förklaras ytterligare i en mer 

sammanfattad form i ett fetat parti i den efterföljande brödtexten. Fetningens funktion 

kan vara att ytterligare förtydliga begreppets innebörd.   

Därefter introduceras en övning som går ut på att bedöma sju olika texter 

som delats in i textrutor med en röd ram.  Den röda ramen kan ha som funktion att visa 
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var textexemplet börjar och slutar. Varje textruta markeras med en röd punkt 

innehållande en siffra. Siffran kan ha som funktion att introducera en eventuell 

läsordning eller arbetsgång. De röda textrutorna upptar halva sidan 10 och större delar 

av sidan 11.  

Till höger om textrutorna på sidan 11 finns en turkos tonplatta fylld med 

vita textrutor där olika textgenrer anges i svart fet stil. Tonplattans färg kan ha som 

funktion att dra läsarens blick till sig samt att lyfta fram de olika textgenrerna. I 

tonplattan finns också en tillhörande förklaring skrivet med versaler i vitt. Vi får veta att 

det är till dessa textgenrer som texterna i textrutorna med röd ram ska kopplas. Under 

denna tonplatta finns en grå textruta innehållande en reflekterande övning i form av tre 

frågeställningar som knyter an till den föregående övningen.  

Verbaltexten i form av brödtext har som funktion att introducera ett 

eventuellt nytt och okänt begrepp. Den första övningen har funktionen att synliggöra 

förkunskap hos eleverna och den andra har reflektion om eventuell nyvunnen kunskap 

som funktion. Tillsammans samverkar de olika resurserna till att nya 

kunskapsrepresentationer kan designas och re-designas i de samtal som förs efter 

tolkning av textens resurser. 

 

 Exempel 3 

På uppslaget på sidorna 12-13 möts vi av ett uppslag där innehållet gestaltas med hjälp 

av verbaltext, bild (i form av tre illustrationer) och layout (i form av fetning och olika 

storlek av teckensnitt). Verbalspråket är den resurs som fungerar som främsta 

informationsbärare. Det är i brödtexten vi får veta att det i tal om genrer blir aktuellt att 

tala om syfte, mottagare och uttryckssätt. Brödtexten delas in med följande 

underrubriker syfte, mottagare och uttryckssätt. Dessa är större och fetare än den övriga 

brödtexten och har som funktion att stärka textens struktur samt förtydliga vad texten 

ska handla om.   

Till texten på sidan 12 finns en illustration som föreställer två 

radioapparater modell mindre eller mp3spelare, den ena i rött och den andra i blått. I 

illustrationen ingår två textmeddelanden ”forskning visar att...” ”eru edgy?” som verkar 

komma ur de tekniska apparaterna. Illustrationen samspelar med brödtexten under 

rubriken Mottagare där läsaren får veta att språket används på olika sätt inom olika 

genrer och i olika medier. ”Språket används på ett sätt i nyhetsprogram och på ett annat 
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i underhållningsprogram.”
79

 Det finns här ett samspel mellan bild och verbalspråk 

genom att illustrationen illustrerar ovanstående. Bilden bidrar inte med någon ny 

information men kan genom användandet av ungdomsspråk ”eru edgy” tänkas locka till 

skratt och påverka upplevelsen av det lästa på ett positivt sätt. 

     Innehållet på sidan 13 gestaltas med hjälp av verbalspråk och bild i 

form av två illustrationer samt med hjälp av fetning av vissa ord i brödtexten. 

Brödtexten på sidan 13 har rubriken Uttryckssätt, denna är större och fetare än övriga 

texten har som funktion att stärka textens struktur samt förtydliga vad texten ska handla 

om.  Vi får här veta att termen uttryckssätt syftar på textens struktur och språkliga drag 

och att dessa används för att skapa olika genrer. I brödtexten har följande ord fetats: 

berättelse, återgivande, instruktion, ställningstagande, beskrivning och förklaring. 

Fetningen har som funktion att synliggöra exempel på uttryckssätt.  

Innehållet på sidan gestaltas också med hjälp av två illustrationer, var av 

den ena tycks föreställa ett anteckningsblock med något oläsligt nedklottrat och den 

andra någon form av instruktion med enbart bilder om hur en stege eller hylla sätts ihop. 

Om läsaren uppfattar vad illustrationerna föreställer kan dessa kopplas till brödtexten 

där man talar om protokoll och instruktion för hur en bokhylla sätts ihop. Bilderna får 

då som funktion att illustrera brödtexten men skulle kunna vara ännu tydligare i sin 

gestaltning, i form av fotografiska bilder. Om bilderna upplevs som otydliga kan det 

snarare störa läsningen istället för att gynna den.  Bilden som resurs tillför i detta 

sammanhang dock inget nytt till texten där verbalspråket är den resurs som fungerar 

som främsta meningsbärare. Bilderna kan å andra sidan också ha som funktion att väcka 

frågan om hur ett protokoll eller en instruktion kan se ut och vikten av tydlighet i 

utformandet av sådana texter. I detta sammanhang tillför bilderna något nytt eftersom de 

genom sin disharmoni bidrar till reflektion och kanske också diskussion. 

 

 Exempel 4 

På uppslaget på sidorna 16-17 möts vi av ett uppslag där innehållet gestaltas med hjälp 

av verbalspråk, bild (i form av ett fotografi av en rockartist på scen som täcker 

merparten av uppslaget) och två textrutor (var av den ena på sidan 16 innehåller två 

skrivövningar och den på sidan 17 innehåller information om genretypiska drag) 

Uppslaget och layouten förmedlar en känsla av att innehållet på sidorna hör ihop och att 

uppslaget läses som en helsida.  

                                                
79 Hedencrona, Ewa; Smed- Gerdin, Karin; Gleerups Utbildning AB (2008). Genrekoden Skriva s.12. 
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Den första övningen i textrutan erbjuder läsaren möjlighet att arbeta med 

olika uttryckssätt genom att fortsätta skriva på inledningar till olika texter. I andra 

uppgiften anges flera ämnen att tillämpa samma modell på. Här har uppgifterna formas 

med progression i lärandet och utformandet av olika verbalspråkliga texter. Övningen 

visar på hur samma ämne kan användas som utgångspunkt i arbetet med olika genrer. 

Bilden erbjuder en estetisk upplevelse och fungerar som intresseväckande 

för uppgiften.  Den kan också utgöra en slags inspiration och bidra till att finna 

motivation i skrivandet. Utöver detta kan sidans layout med hjälp av bilden sälja in 

textsidan och övningarna till den tänkte läsaren, eleven.  

Textruta två är vit med röd ram och har rubriken genretypiska drag. I rutan 

informeras med verbalspråk om att denna ruta kan utgöra ett stöd i skapandet av texter i 

olika genrer vad gäller struktur och språk. Läsaren får också veta att denna ruta med 

genretypiska drag även kommer att återfinnas i bokens senare kapitel och att den utgör 

ett stöd även i framtida lärsekvenser. 

     Vi kan här se att olika resurser tilldelas olika funktioner i texten, vilket 

ibland också innebär att de bär på olika information. Skilda resurser fungerar också 

olika som meningsbärare i text beroende på deras skilda förmågor att uttrycka mening.  

Läromedlen kan ses som skapade i en viss diskurs eller sammanhang. I 

just detta sammanhang ligger genrepedagogik i fokus. Läromedlen påverkas av de 

ämnen och de kursplaner som de kan kopplas till. Inom det designteoretiska 

multimodala perspektivet talar man om ”erkännandekulturer”. Med det menas att vissa 

resurser erkänns som meningsbärare inom en viss domän t.ex. skolan. 

Erkännandekulturer kopplas i sin tur till ämnestraditioner och där ses verbalspråket i 

form av talad och skriven text som de primära resurserna för lärande och 

kunskapsinhämtande. Inom genrepedagogiken ägnas fokus åt verbalspråket som resurs i 

arbetet med olika genrer. I texterna synliggörs de olika resursernas meningspotential i 

användningen av dem. Varje enskild resurs jobbar med det de är bra på i texten. 

 

3.1.7 Genrekoden Tala - Övergripande struktur och iscensättning 

Temat i Genrekoden Tala är muntlig kommunikation och fokus ligger på att utveckla 

den läsandes förmåga att uttrycka sig med verbalspråket som resurs. Detta görs genom 

diverse muntliga övningar samtidigt som läsaren erbjuds fördjupa sig i olika genrer och 

uttrycksformer. De som tas upp är lyrik, dramatik, bild, serier och film.  
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Genrekoden Tala handlar i huvudsak om verbalspråket som resurs och hur 

denna uttrycksform kan tränas och utvecklas genom retorik. Läsaren får lära sig hur 

man debatterar, håller tal och föredrag och hur datorn som medium med hjälp av 

Powerpoint kan lyfta en muntlig presentation. Som samtalsämnen i boken finns också 

verbalspråkets historia och olika gruppspråk att utgå ifrån. I läromedlet finns liksom i 

Genrekoden Skriva, kapitlen Resurssidor och A-Ö.  

Bland kapitlen i läromedlet som i första hand fokuserar på verbalspråket 

som resurs finns ett kapitel som sticker ut En bild säger mer än tusen ord. I kapitlet 

behandlas bild, reklambilder, serier och film. Detta är ett kapitel som jag återkommer 

till senare i min analys. 

      Innehållet i läromedlet gestaltas genom användning av följande 

resurser: verbalspråk, bild (illustrationer och foton) layout (färger, olika teckensnitt i 

olika teckenstorlekar och fetningar, tonplattor, textrutor m.m.). Genrekoden är ett 

läromedel, vilket gör att jag förväntar mig att dessa olika resurser har som funktion att 

föra fram textens innehåll på ett sätt som gynnar lärande. Innehållet på var eller 

varannan sida i läromedlet gestaltas av verbalspråk, bild och men också olika typer av 

layout som i de flesta fall har som funktion att göra innehållet mer lättillgängligt för 

läsaren. Nedan följer några exempel på textens design, d.v.s. hur innehållet är ordnat i 

Genrekoden Tala.  

 

3.1.8 Genrekoden Tala - Samspel mellan olika resurser                                                                                                      

 Exempel 1 

Kapitlet En bild säger mer än tusen ord inleds på sidan 59, där gestaltas innehållet med 

hjälp av resurserna bild, verbalspråk och olika former av layout (färger, olika teckensnitt 

i olika teckenstorlekar och fetningar) som tillsammans samverkar för att föra fram 

textens innehåll. Överst på sidan finns en bild i form av en illustration placerad. 

Illustrationen täcker halva sidan och föreställer en tonåring som håller i en kamera och 

ett barn som pekar på en skylt som informerar om att det råder fotoförbud. Illustrationen 

består av färgerna rosa, svart och vitt. Rubriken En bild säger mer än tusen ord är 

placerad under illustrationen och åtföljs av en kortare introduktionstext. Rubriken är av 

samma teckensnitt som den övriga verbaltexten men den är större, fetad och i rosa färg. 

I den svarta introduktionstexten får vi veta att en bild kan användas för att berätta en 

historia och för att förmedla ett budskap. Illustrationen och introduktionstexten 

samspelar då det budskap som förmedlas är att en bild kan användas för att förmedla ett 
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budskap. I illustrationen dras blickarna mot den skylt som barnet pekar på skylten om 

fotoförbud. Illustrationen i sig kan förmedla tankar om fotoförbud innebär och på vilka 

ställen sådant kan råda. Därmed kan man också påstå att illustrationen samspelar med 

rubrikens budskap, en bild säger mer än tusen ord. Resurserna i samspel kan ha som 

funktion att väcka intresse för bilden som resurs och vad den kan användas till. 

 

 Exempel 2 

Uppslaget på sidorna 60-61 handlar om bilder, bildanalys och vad det innebär att tolka 

bilder. Innehållet gestaltas med hjälp av flera resurser; verbalspråk i form av rubriker, 

brödtext och tre stycken textrutor samt tre stycken bilder (två illustrationer och ett foto). 

Brödtexten är placerad i mitten och har flera underrubriker i rosa; Bilder, bilder, bilder, 

Bildanalys, Tolka bilder (denna rubrik har egna underrubriker; Vad ser du och olika 

tolkningar). Underrubrikerna har som funktion att strukturera upp verbalspråket i texten 

och göra innehållet överskådligt.  

En av textrutorna är grå/vit och placerad till vänster om brödtexten på 

sidan 60 och den andra textrutan är grön och placerad under brödtexten på sidan 60. På 

sidan 61 är textrutan grå/vit och placerad under brödtexten. Bilderna är placerade till 

höger om brödtexten. Textrutan till vänster på sidan 60 uppmanar till aktivitet i form av 

övningar (tala tillsammans och tala mera) syftet med övningarna är färdighetsträning av 

verbalspråket med bilden som utgångspunkt. Med detta menar jag att bilden och 

bildanalys står i fokus.  

Den gröna textrutan under brödtexten innehåller sju frågor som kan ställas 

i arbetet med bildanalys. 

 

 ”1. Vad föreställer bilden? 2. Vilket syfte har bilden? Vem vänder sig bilden till? 5. Hur är bilden 

uppbyggd? 6. Vilka känslor väcker bilden? Vilket budskap har bilden??”80  

 

Varje fråga som ställs i arbetet med analysen har också ytterligare förklaringar för att 

förtydliga frågan. Under fråga 5 tar författarna upp färg och form samt bildens vinkel 

som delar i uppbyggnaden av bilden. Fokus ligger här på att beskriva bild, färg och 

form samt vinkel. Att en bild kan innehålla även verbaltext tas inte upp av författarna. 

Det budskap som förmedlas är att när bild analyseras så är det enbart bilden i fokus. 

Inget fokus läggs vid verbaltext eller samspel mellan olika resurser.  

                                                
80 Hedencrona, Ewa; Smed- Gerdin, Karin; Gleerups Utbildning AB (2009). Genrekoden Tala s.60. 
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     Sidan 60 erbjuder flera läsvägar. Efter att ha scannat av sidan och dess innehåll väljer 

jag följande läsväg. Jag börjar med textruta 1 som inbjuder till aktivitet. I första 

övningen i textruta 1 hänvisas jag till textruta 2, Frågor vid bildanalys. Därefter styrs jag 

mot brödtexten som omges av dessa textrutor. Denna brödtext informerar om bilden 

som uttrycksform och att vi möter bilder ofta och i stor mängd i vår vardag. Den 

beskriver också syftet med bilder och att bilden finns i många olika former. Brödtexten i 

sig visar att bilden som uttrycksform är en viktig del av vår kultur och att den används i 

kommunikation och i meningsskapande.  

 

”Varje dag ser du massor av bilder. Syftet med en bild kan vara att illustrera, informera, fascinera, 

uttrycka känslor, drömmar och fantasier, roa eller provocera. Bilder finns i olika former som tavlor, 

fotografier, teckningar, filmsekvenser eller skyltar. Det kan därför vara bra att fundera lite kring hur 

bilder är utformade och hur de påverkar oss.”81   

 

Nästa underrubrik i verbaltexten är Bildanalys. Rubriken åtföljs av följande brödtext: 

 ”Vad kan man läsa ut av en bild? Genom att ställa ett antal frågor till bilden är det lättare att se vilket 

budskap som finns i den. Låt oss ta omslaget till Genrekoden-tala som exempel. Vad vill den bilden säga 

dig? Till de flesta andra bilder kan  du använda samma frågor för att göra en bildanalys.”82  

 

Den efterföljande brödtexten beskriver kortfattat vad en bildanalys är och syftet med 

denna samtidigt som den hänvisar läsaren vidare till textruta 2 frågor om bildanalys och 

erbjuder läsaren möjlighet att sätta igång med bildanalys och på så sätt lockar till 

aktivitet.  

     Andra sidans uppslag (s.61) erbjuder vid första anblick en traditionell 

läsordning. Jag läser texten från vänster till höger, upp ifrån och ner. Här börjar jag med 

brödtexten som har rubriken Tolka bilder och läser därefter textrutan som är placerad 

under brödtexten. I läsningen av brödtexten hänvisas läsaren att ta in och reflektera över 

bilderna som är placerad till höger om brödtexten.  

Bild 1 föreställer en skylt med en kaffekopp (bildsymbol) som informerar 

om att det i min närhet finns möjlighet att ta en fika. Bild 2 förställer en trafikskylt som 

är för mig okänd, en vit triangel med röd ram, triangeln innehåller även ett svart 

utropstecken. I brödtexten intill berättas om perception och att vi tolkar bilder utifrån 

tidigare erfarenheter, samlad kunskap och situation samt att kultur, värderingar även 

påverkar de tolkningar vi gör. Som exempel används i brödtexten älgskylten en för mig 

                                                
81 Ibid s.60. 
82 Ibid s.60. 
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mer bekant symbol. I brödtexten menar författarna att en person från ett annat land som 

inte har någon erfarenhet av att möta vare sig älgar eller älgskyltar kan förstå bildens 

innebörd. Bilden intill brödtexten föreställande skylten med utropstecknet får mig att 

uppleva det samma. De båda bilderna kan på så sätt tillsammans utgöra motpolerna känt 

och okänt och därmed ses som ett försök att erbjuda samma budskap som verbaltexten. 

Vi tolkar bilder olika utifrån vår perception. Vad vi ser grundar sig på samlad kunskap 

och tidigare erfarenheter och är beroende av situation, kultur och värderingar. I texten 

samspelar verbaltext och bilder för att få fram detta budskap. 

     Under brödtexten finns textruta 3 som inbjuder till aktivitet. Textrutan 

erbjuder läsaren fyra arbetsuppgifter som lockar till samtal och lärande (tala 

tillsammans och tala mera). Intill textrutan med arbetsuppgifter finns en bild i svart och 

vitt som kan föreställa två olika saker beroende på hur man ser på bilden. Det ena är en 

svart vas och det andra är två vita siluetter av två ansikten som står vända mot varandra. 

Det svarta mönstret som också kan föreställa en vas framhäver ansiktena så att dess 

konturer blir synliga. Dessa uppgifter finns i textrutan under tala tillsammans: ” 1. Vad 

såg du först på bilden till höger? 2. Hur tolkar du vägskylten ovanför?
83

 Första 

uppgiften hänvisar till bild 3 (vas/ansikten) och bilden används som utgångspunkt för 

samtal. Här ser vi i texten ytterligare ett exempel på hur verbaltext och bild kan 

samspela med olika syften. Uppgiften i sig samspelar också med budskapet i brödtexten 

och begreppet perception. ”De intryck du tar in via synen och den tolkning du gör kallas 

för perception. ”
84

  

Här är ett exempel på hur en text bestående av flera resurser verbaltext (i 

form av brödtext, med rubrik Tolka bilder, tillsammans med fetade underrubriker Vad 

ser du, olika tolkningar och fetade ord perception), textruta med arbetsuppgifter samt 

bilder samverkar för att underlätta förståelse och lärande. Det visar också på en 

komplicerad text där placeringen av textens olika resurser styr läsarens läsväg. De val 

läsaren gör i användning av de olika resurserna påverkar förståelsen av det lästa och 

därmed också det lärda. Detta är en text som kräver läsarens uppmärksamhet och 

förmåga att reflektera och analysera. Reflektionen och analysen rör inte bara textens 

olika delar men även dess innehåll och budskap.  

 

 Exempel 3 

                                                
83 Ibid s.61. 
84 Ibid s.61. 
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Uppslaget på sidorna 62-63 handlar i huvudsak om reklambilder och dess syften. 

Uppslaget lyfter också fram frågor som kan ställas vid analys av reklambilder. 

Innehållet gestaltas med hjälp av flera resurser; verbalspråk (i form av rubrik och 

brödtext) tre reklambilder och tre stycken textrutor var av två innehåller arbetsuppgifter.  

Sidan 62 är strukturerad enligt följande: högst upp på sidan finns en 

arbetsuppgift som delas av med hjälp av en lila tonplatta som täcker 1/3 av sidans yta. 

Till arbetsuppgiften hör två bilder föreställande två trafikskyltar i blått, vitt och svart 

som informerar om övergångsställe. På den ena är det en kvinna som är i rörelse och på 

den andra en man. Uppgiften går ut på att tala om bilderna, vad de föreställer och 

eleverna uppmuntras att tala om sina åsikter om skyltarna. Eleverna uppmuntras också 

att rita egna könsneutrala skyltar. Uppgiften känns inte som om det har något 

sammanhang med det övriga innehållet på sidan.  

Under den lila tonplattan inleds texten om reklambilder. Rubriken är rosa 

och fetad och i ett större teckensnitt än övriga texten. Brödtexten är svart och har som 

funktion att förmedla information om reklambilden och olika syften med reklambilder.  

Under brödtexten finns en textruta i vitt/grått med två arbetsuppgifter. Den 

första arbetsuppgiften kopplas till de tre reklambilder som finns på den efterföljande 

sidan 63 och uppmanar till analys av dessa. Textrutan har som funktion att uppmana till 

aktivitet d.v.s. analys av reklambilderna.  

På sidan 63 gestaltas innehållet med hjälp av tre reklambilder och en lila 

textruta som informerar om frågor som kan användas vid analys av reklambilder. Här 

samspelar textrutan på sidan 62 med bilderna och textrutan på sidan 63.  Samspelet 

mellan de olika resurserna har som syfte att inleda en aktivitet. De tre reklambilderna 

gör reklam för ett kostymmärke, ett kontantkort för mobiltelefon och för ett tvättmedel. 

Samtliga reklambilder innehåller verbaltext som resurs men i frågorna som kan 

tillämpas vid analys läggs inget fokus vid samspel mellan bild och text. Färg och form 

lyft dock fram som något att analysera i bilderna men inte samspelet mellan olika 

resurser. Reklambilden analyseras utifrån betraktarens intryck, bildens syfte, den 

stämning som skapas i bilden, hur färg och form används, huruvida bilden upplevs som 

realistisk eller inte, den känsla som bilden förmedlar samt om det finns ett budskap i 

bilden.  

Textrutan på sidan 62 innehåller ytterligare uppgift som uppmanar till att 

använda verbalspråket som resurs genom att analysera ytterligare reklambilder. Här 

ligger fokus på att tala om den känsla olika reklambilder förmedlar och budskapet i 
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olika reklambilder som särskilt riktar sig till ungdomar. Här används (reklam)bilden 

som en resurs för att utveckla verbalspråket men även för att tolka information i form av 

en annan resurs. 

     Jag kommer inte gå in på kapitlets övriga avsnitt p.g.a. utrymmesbrist 

utan jag nöjer mig med att konstatera att läromedelsförfattarna lyfter in bilder, 

reklambilder, reklamfilm, serier, film som texter att analysera och utgå från i samtal. 

Detta visar på att textsynen inom läromedlet Genrekoden-Tala är vidgad. Även 

klassiska uttrycksformer som lyrik och dramatik samt deras texter ingår i Genrekoden-

Tala. Allt fler texter ingår i svenskämnet och att de lyfts in i läromedlen visar på ett 

erkännande av dessa uttrycksformer som viktiga resurser i textskapande och att de ses 

som viktiga i meningsskapande och lärande.  

Att Genrekoden-Tala främst handlar om muntlig kommunikation har och 

göra med att genrepedagogiken fokuserar på verbalspråket som resurs i arbetet med 

olika textgenrer. Likväl ser vi hur de texter som ingår i Genrekoden Tala består av olika 

resurser och inte enbart verbaltext. Vi ser också hur textsidornas layout och placeringen 

av textens olika resurser får betydelse för läsförståelse och lärande. 

 

3.2 Portal-interaktiv bok och kursplanen i svenska från år 2011 

Iscensättning av läromedlet Portal utgår från den institutionella inramningen som utgörs 

av kursplanen i svenska för grundskolan från år 2011. Innehållet i kursplanen i svenska 

präglas av sitt historiska och kulturella sammanhang, det som uppfattas som 

kursplaneförfattarnas intresse och de behov som kursplanegruppen anser föreligger i 

samtiden. 

 

3.2.1 Den institutionella inramningen för Portal-interaktiv bok 

3.2.2 Kursplanen i svenska för grundskolan från år 2011 

2011 infördes med Lgr11 en ny kursplan i svenska för grundskolan. I denna har det 

vidgade textbegreppet som begrepp tagits bort eftersom det enligt Skolverket har varit 

oklart vad som menas med begreppet och att det därför har varit öppet för tolkningar.
85

  

 

                                                
85 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2567 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2567
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”För svenskämnets del har det inneburit att en del begrepp från den tidigare kursplanen har försvunnit. Ett 

exempel på ett sådant begrepp är ”det vidgade textbegreppet”. Det har varit otydligt och öppet för 

tolkningar och används därför inte längre.”86  

 

Istället använder sig Skolverket av uttrycket typer av text eller texttyper. Begreppet 

genre har man valt att inte använda eftersom även det också anses vara öppet för 

tolkningar. Så här förklarar de sig i kommentarsmaterialet:  

”I kursplanen används i huvudsak uttrycket typer av texter istället för begreppet ”genre”. Detta val är 

gjort för att begreppet genre kan tolkas på så många olika sätt. Med uttrycket ”typer av texter” vill 

kursplanen omfatta allt det som olika definitioner av begreppet genrer kan stå för.”87  

 

Kanske kan det vara så att begreppet genre inte räcker till för att tala om texter idag 

eftersom gränserna mellan olika texttyper blir allt mer flytande och att vi därför behöver 

andra ord och begrepp. Skolverket lyfter i kursplanen i svenska för grundskolan in de 

multimodala texterna men använder sig inte av det begreppet. Skolverket talar om olika 

texttyper och i detta fall om kombinerade texter och om texter med sammansatta 

utrycksformer och texter där de menar att olika medier sampelar, som exempel på detta 

ger Skolverket texter som kombinerar ord, bild och ljud.  

    Hur ska då begreppet text förstås enligt Skolverket och hur förhåller sig 

Skolverket till att allt fler texter ges plats inom svenskämnet? I kommentarmaterialet 

står att läsa följande:  

”Som tidigare nämnts används inte ”det vidgade textbegreppet” i den här kursplanen. 

Text betyder här skriven text. Men detta innehåll ligger nära det vidgade textbegreppet och är exempel på 

att det fortfarande är centralt i ämnet svenska att arbeta med berättande i många olika uttrycksformer och 

medier.”88  

 

Begreppet text används i kursplanen och i kommentarsmaterialet för att beskriva det vi i 

allmänhet ser som text men synen på text är vidgad och därmed behöver vi tala om 

texttyper, uttrycksformer och medier i ämnet svenska.  

     Skolverket använder sig av begreppet (estetiska) uttrycksformer och 

menar att elever ska stimuleras till att uttrycka sig med andra uttrycksformer än det 

skrivna ordet då dessa uttrycksformer utgör en del av språkförmågan. Under 

beskrivningen av syftet med ämnet svenska står att läsa i kommentarmaterialet: 

                                                
86 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska s.6. 
87 Ibid s.16. 
88 Ibid s. 12-13.  
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”I den förra kursplanen rymdes bild och film inom ”det vidgade textbegreppet”, en term som inte används 

i den här kursplanen. Det är dock fortfarande angeläget att eleverna får möjligheter att uttrycka sig med 

andra medel än det skrivna ordet. Därför betonar kursplanen att eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig 

genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan vara film, teater, digitala 

presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildskapande och är också delar av en fungerande 

språkförmåga”89  

 

I kursplanen från 2011 under rubriken Ämnets syfte framgår att begreppet språk i 

huvudsak avser verbalspråket (tal- och skriftspråk). Den språksyn som framträder i den 

nya kursplanen för svenskämnet skulle kunna beskrivas som ganska ensidig, då den 

fokuserar på verbalspråket som den primära resursen. Språket (verbalspråket) ses som 

ett system och som en social praktik (hur språket används i olika situationer). Om nu 

andra uttycksformer utgör en del av språkförmågan som det sägs i 

kommentarsmaterialet anser jag att det bör framgå tydligare i kursplanen.  Här följer ett 

citat ur kursplanen och syftesbeskrivningen som visar på den syn på språk och lärande 

som framträder i kursplanen i svenska från 2011: 

 

 ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att 

de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det 

innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära.” 90 

 

 Förmågan att använda verbalspråket som resurs för att inhämta och förevisa kunskaper 

ses här som den primära inom svenskämnet. Verbalspråket är den resurs som historiskt 

sett har etablerats och erkänts som den främsta meningsbäraren. 

     I kursplanen från 2011 använder skolverket följande begrepp och 

uttryck: språk (här avses och framhävs i huvudsak tal- och skriftspråk), estetiska 

uttrycksformer, medier och texttyper. Medierna har påverkat vårt sätt att kommunicera 

och sättet vi skapar texter på. En följd av detta är att förutsättningarna för 

meningsskapande och lärande därmed har förändrats.  

                                                
89 Ibid s.8. 
90

 Skolverket (2011). Kursplan-svenska. Ingen sidangivelse på Skolverkets hemsida. Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska 
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Under rubriken centralt innehåll (i årskurs 7-9) finner vi följande 

underrubriker: Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, Berättande texter och 

sakprosatexter, språkbruk samt Informationssökning och källkritik. Enligt Skolverket 

(Kommentarmaterial till svenska s.10-11) utgör dessa olika kunskapsområden och 

beskriver de centrala delarna av innehållet i svenskämnet samt vad undervisningen 

syftar till att ge kunskaper i och om. Till dessa kunskapsområden finns undervisningens 

långsiktiga mål i sammanfattande punktform beskrivna i slutet av syftesbeskrivningen. 

 

  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

 söka information från olika källor och värdera dessa     91                  

                

I kursplanen från år 2000 delades ämnet in i språket och litteraturen. I kursplanen från 

2011 har ämnets centrala innehåll har delats upp i flera kunskapsområden. Trots 

indelningen verkar det som om texterna fått allt större betydelse inom svenskämnet. 

Kunskapsområdena läsa och skriva samt tala, lyssna och samtala kan ses som 

färdigheter kopplade främst till verbalspråket som resurs. Det handlar här om elevernas 

egen textproduktion.  

De texter som eleverna ska ha kunskaper i och om är berättande texter och 

sakprosatexter.  Vidare i de långsiktiga målen framträder synen på kommunikation och 

vilka texter som anses viktiga i ämnet. Kommunikation handlar i huvudsak om 

verbalspråket som resurs och de texter som här framträder som viktigast är 

skönlitteraturen eftersom den omnämns först i meningen och den framhävs i förhållande 

till de texter som kallas ”andra texter”. Varför just skönlitteraturen framskrivs som 

viktig i förhållande till ”andra texter” ska vi återkomma till lite senare. Först ska vi se 

vad som sägs om de multimodala texterna. 

     Under rubriken centralt innehåll ges de skönlitterära texterna störst 

utrymme för samtliga årskurser men de multimodala texterna har också fått ta plats. De 

multimodala texterna ges utrymme i kunskapsområdena läsa och skriva samt 

                                                
91

  Skolverket (2011). Kursplan-svenska. Ingen sidangivelse på Skolverkets hemsida. 
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berättande texter och sakprosa texter. Skolverket lyfter i dessa kunskapsområden fram 

att eleverna ska ha kunskap i och om dessa texter. I åren 1-3 fokuseras texter som 

kombinerar ord och bild och i åren 4-6 samt 7-9 ligger fokus på texter som kombinerar 

ord, bild och ljud. Att ha kunskaper i och om dessa texter innebär att eleverna ska ges 

möjlighet till eget skapande likväl som möjlighet att ta del av kombinerade texter i 

undervisningen. Eleverna behöver utveckla lässtrategier för att kunna tolka och förstå 

dessa texter. Eleverna behöver också utveckla strategier för att själv kunna skapa och 

bearbeta dessa texter med hjälp av olika medier. I kursplanen lyfts digitala verktyg fram 

som en tillgång i planerandet och genomförandet av till exempel en muntlig 

presentation. Här handlar det om skapande av multimodala texter med digital teknik.  

I 2011 års kursplan finns arbetet med de multimodala texterna beskrivet. 

Följande citat är taget från kunskapsområdet Läsa och skriva som finns under Centralt 

innehåll för årskurserna 7-9. 

” • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, 

tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.”92  

 

Detta står om multimodala texter inom kunskapsområdet Berättande texter och 

sakprosatexter angivet för årskurserna 7-9:  

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur 

uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter”.93 

Detta tolkar jag som om kombinerade texter kan återfinnas inom texter som är 

berättande texter och sakprosatexter. Eleven ska utveckla en förmåga att kunna urskilja 

hur textens olika resurser samspelar. Elever behöver därmed utgå ifrån en vidgad 

språksyn där intresset för olika uttrycksformer och deras förmåga att uttrycka mening 

föreligger.  

De behöver också kunskap i om hur olika medier fungerar i användandet 

av olika resurser. I kursplanen ligger fokus främst på informationssökning vad gäller 

medier. Elever behöver också kunskap i om hur information och innehåll gestaltas olika 

i olika medier. Datorn som medium underlättar att arbeta med flera resurser för att 

gestalta, eller om vi så vill designa ett innehåll, en text. Som tidigare nämnts lyfts i 

kursplanen (2011) digitala verktyg fram som en tillgång i planerandet och 

                                                
92 Ibid. Ingen sidangivelse på Skolverkets hemsida. 
93 Ibid. Ingen sidangivelse på Skolverkets hemsida. 
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genomförandet av en muntlig presentation. Här handlar det om skapande av 

multimodala texter med digital teknik. Den digitala tekniken och datorn som medium 

lyft också fram i arbete med texter vad gäller redigering och disposition av texter med 

fokus på främst språkbehandlingsprogram. Av kursplanens språksyn att döma rör det 

sig i detta sammanhang om verbalspråkliga texter.  

     I bedömningen av kunskapskrav i slutet av år 6, ingår att avgöra hur väl 

eleven tillämpar lässtrategier för olika slags texter, där ingår också de kombinerade 

texterna även om kriteriernas fokus främst ligger på verbalspråkliga texter. Tidigare har 

vi slagit fast att berättande texter och sakprosa texter även kan vara kombinerade texter. 

I det egna skapande ligger fokus på elevens förmåga att kombinera (verbal)text med 

andra (estetiska) uttrycksformer för att ”förstärka” och ”levandegöra” textens budskap. 

Det handlar om att kunna skapa texter där olika resurser samspelar för att föra fram ett 

innehåll d.v.s. multimodala texter. För att kunna göra detta behövs kunskap om enskilda 

resurser och deras meningsbärande förmåga. 

 I bedömningen av kunskapskrav i slutet av år 9, ingår att bedöma elevens 

förmåga att ”välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag”
94

. För att 

kunna göra detta behövs kunskap om olika texttyper och dess struktur samt de resurser 

som används för att gestalta ett innehåll och ett budskap. I det egna skapandet bedöms 

förmågan ”att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika 

delarna samspelar”.
95

  För att kunna göra detta behövs kunskap om texttyper, enskilda 

resurser och deras meningsbärande förmåga samt vad olika medier kan erbjuda i 

texthantering.  

Svenskämnet bygger på en lingvistisk språksyn där verbalspråket 

fokuseras som den primära resursen i texthantering. Inom det socialsemiotiska 

perspektivet fokuseras flera uttrycksformer än verbalspråket och medier ses dessutom 

som viktiga i texthantering. 

Jag lovade att återkomma till de skönlitterära texterna och varför de fram 

skrivs som viktiga. I kommentarsmaterialet hänvisas till internationella undersökningar, 

till exempel PIRLS och att dessa visat på att en ”välutvecklad läs och skrivförmåga 

innefattar kunskaper om många olika typer av texter”
96

 Vad vi kan se av tidigare resultat 

för svenska ungdomar visar trenden på en nedåtgående spiral vad gäller den läs- och 

skrivförmåga som mäts just i dessa undersökningar. Hur läs- och skrivförmåga 

                                                
94 Ibid. Ingen sidangivelse på Skolverkets hemsida. 
95 Ibid. Ingen sidangivelse på Skolverkets hemsida. 
96 Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska s.16.  
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definieras i dessa undersökningar kan finnas anledning till att undersöka för att förstå 

sammanhanget. Men det är inget jag ämnar göra här och nu. Istället intresserar jag mig 

för syftet med skönlitterära texter i svenskämnet enligt kommentarsmaterialet till 

kursplanen. I kommentarsmaterialet får vi veta att de skönlitterära texterna kan inneha 

förmåga att väcka läslusten hos eleverna. Dels genom läsning men också genom 

boksamtal där eleverna får dela sina läsupplevelser med andra. Skönlitteraturen som 

genre erbjuder också ”möjligheter att hitta svar på livsfrågor och få stöd i sin egen 

identitetsutveckling”
97

 Vidare i kommentarsmaterialet
98

 framhävs också läsförståelse 

och ordförrådets utvidgning som viktiga faktorer för framtida studier. 

 

3.2.3 Iscensättningen av Portal-interaktiv bok 

Portal iscensätts i förhållande till dagens läroplan Lgr 11 och den nuvarande kursplanen 

i svenska samt den ämnestradition som präglar svenskämnet just då. Läromedlet 

iscensätts dessutom utifrån läromedelsförfattarnas tolkning av läroplan och kursplan 

samt den forskning om lärande som ligger i fokus för deras intresse. Portal bygger på 

idén om interaktivitet som något som gynnar lärande. Interaktivitet handlar om att göra 

läsaren delaktig mötet med texten på olika sätt. Detta kan ske genom att olika resurser i 

texten erbjuder möjlighet till förflyttning i texten och ibland även utanför den via 

länkar. Interaktivitet möjliggör att läsaren själv kan vara med och designa sin egen text 

och sin läsväg utifrån upplevda behov och intressen.
99

 Hanteringen av texten bygger på 

en kedja av meningsskapande aktiviteter som kopplas samman till en lärsekvens.
100

 

Läromedlet är starkt kopplat till kunskapsmålen i svenska och tar sitt 

avstamp i och är uppbyggda kring läromedelsförfattarnas intresse för och tolkning av 

dessa. 

 

3.2.4 Portal- interaktiv bok - Övergripande struktur och iscensättning                                                                             

Det övergripande temat som blir synligt i Portal är kunskapande genom interaktivitet. 

Portal har som fokus att utveckla den läsandes förmåga att utnyttja olika resurser i 

lärande genom interaktivitet och multimodalitet. Läromedlet fokuserar därmed också på 

utvecklandet av lärande med stöd av flera resurser där den lärande är med och designar 

sitt eget läromedel. 

                                                
97 Ibid s.16. 
98 Ibid s.19.  
99 Bergström, Bo; Karlsson, Tommie; Parmenvik, Daniel (2009). Webbdesign. Budskap, form och teknik. 
100 Selander, Staffan (2007). ”Didaktiskt design: den dubbla utmaningen”. 
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Läromedlet iscensätts i mitt fall genom tillgång till och användning av en 

laptop. Innehållet i läromedlet kopplat till interaktivitet gestaltas genom att läromedlet 

kopplas till en dator, smartphone eller läsplatta som möjliggör interaktivitet på andra 

sätt än till exempel en lärobok. Det är datorn som medium som möjliggör och erbjuder 

interaktivitet. Lärandet bygger här på olika aktiviteter som sammankopplas ihop med en 

rad av aktiviteter, en slags kedja av lärsekvenser. 

När jag öppnar upp den interaktiva boken på min dator möts jag av en 

startsida. Där finner jag ett verktygsfält innehållande klickbara länkar med olika 

funktioner; Innehåll, Sök, Lyssna, Anteckningar, Min logg samt Inställningar. Lärandet 

bygger här på läsarens intresse för olika aktiviteter och vilka resurser som finns 

tillgängliga. Läsaren kan i valet av och i användandet av olika länkar omskapa sitt eget 

läromedel.  

 Länken Innehåll ger mig tillgång till läromedlet Portals innehållsförteckning.  

 Länken Sök erbjuder möjlighet att söka i boken, på Wikipedia, på Lexin samt på 

Google.  

 Länken Lyssna erbjuder uppläsning av texten i form av talsyntes. Talsyntesen 

erbjuder möjlighet att spela upp, pausa och stoppa uppläsning samt en möjlighet 

att göra personliga inställningar.  

 Länken Anteckningar erbjuder möjlighet att göra anteckningar under läsning. 

Dessa anteckningar kan jag dela med andra elever och läraren. De i sin tur kan 

också läsa och kommentera om jag själv tillåter det.  

 Min logg erbjuder en liknande funktion men syftet med anteckningarna kan 

beskrivas som ett metaskrivande, ett sätt att reflektera över sitt arbete och sin 

läsning.  

 Länken inställningar erbjuder möjlighet att ändra teckenstorlek, bakgrundsfärg, 

att ta bort markeringar som gjorts i texten, en hjälpmeny samt ger tillgång till 

sparade resurser, till exempel uppladdade filer jag vill använda. 

Innehållet i Portal är indelade i kunskapsblock; Läsa, Skriva, Tala, lyssna och samtala, 

Berättande texter, Sakprosatexter, Språkbruk samt Informationssökning och källkritik. 

Till dessa kunskapsblock finns kunskapskrav inom varje block redovisade och 

kunskapsblockens innehåll styrs mot de krav som anges. Blocket Läsa är till exempel 

indelat på följande sätt: Läsa, Kunskapskraven, Läsförståelse- så funkar det, Läsflyt, 

Ordförrådet, Lässtrategier, Motivation samt Studieteknik.                                                                                                                 



 

50 

 

     De texter som lyfts fram i Portal är berättande texter och 

sakprosatexter. De berättande texterna delas in enligt följande: myter, sagor, 

ungdomslitteratur (pojk- och flickböcker, ungdomsböcker och crossoverlitteratur), 

romaner, noveller, lyrik, dramatik, skönlitteratur, filmer samt serier. De texter som 

uppmärksammas under Sakprosatexter är följande: tidningstexter, nyhetsartikel, notis, 

reportage, recension, krönika, insändare, debattartikel, reklam, blogg, vetenskapliga 

texter (faktauppsats, rapport, projektarbete), instruktioner (bruksanvisning), 

jobbansökningsbrev, CV, kallelse, dagordning och protokoll.  Textsynen i Portal är bred 

och de texter som förväntas ingå i ämnet svenska har ökat med åren. I talet om texter 

blir det idag relevant att tala om resurser som uttrycksformer och medier.  

I block 7 Informationssökning och källkritik under Källkritik och bilder 

har bilden lyfts upp till granskning och läsaren erbjuds en analysmodell. Här 

uppmärksammas bilden men den skrivs inte fram ordagrant som en språklig resurs. I 

block 5 Sakprosatexter under >Reklam och >Blogg skulle den multimodala texten som 

texttyp kunna lyftas fram ännu mer men det gör den inte. En multimodal text är en text 

som innehar olika resurser som tillsammans bildar en helhet. 

 

3.2.5 Portal- interaktiv bok - Samspel mellan olika resurser 

Innehållet i Portal kopplat till multimodalitet gestaltas genom användning av följande 

resurser: verbalspråk (talad och skriven verbal text), bild (illustrationer och foton) 

layout (färger, olika teckensnitt i olika teckenstorlekar och fetningar, tonplattor, 

textrutor m.m.).  

 

 Exempel 1 sidan Läsa 

Innehållet gestaltas med hjälp av följande resurser: verbaltext (i form av ljudfil med 

talat verbalspråk, samt brödtext i form av skrivet verbalspråk), bild (i form av ett 

fotografi föreställande en läsande pojke). Texten jag läser beror på vilka resurser jag 

väljer att använda och vilken läsväg jag väljer.  

Överst på sidan finns en ljudfil där hela verbaltexten finns inläst. Nedanför 

denna, rubriken Läsa samt en bild åtföljd av en kortare brödtext. Bilden består av ett 

fotografi av en pojke som läser tidning. Pojken är i sin tur omgiven av ett virrvarr av 

text som kretsar runt honom. Brödtexten handlar om olika texttyper som unga omges av 

och som unga läser i sin vardag. De texttyper som uppmärksammas i brödtexten är 

följande: text på mjölkpaket, tidningsartiklar, informationsmeddelande i skolan, 
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lärobokstext i samhällskunskap om demokratin i Sverige, uppdateringar på Facebook, 

eget arbete- en diskursiv text om vad man kan göra åt klimatförändringar, texter 

hämtade från internet som ska utgöra källor till det egna arbetet, sms, film om maffian 

på italienska men med svenska undertexter, handbok om hur man blir en bättre 

tecknare. Här tar läromedelsförfattarna avstamp i det vardagliga och det kända för att 

senare gå in på skolkunskap och kunskapskrav i ämnet svenska.  

Ljudfilen och brödtexten samspelar då samma text läses upp i ljudfilen. 

Ljudfilen kan i kombination med brödtexten användas för att stimulera flera sinnen 

samtidigt. Därmed kan man kanske påstå att ljudfilen förstärker budskapet i texten.  

Mellan bild, ljudfil och brödtext finns ett samspel där fotografiet får illustrera tanken 

och känslan om att vara omgiven av ett virrvarr av texter i vardagen. 

 

 Exempel 2 sidan Kunskapskraven 

Innehållet gestaltas med hjälp av följande resurser: verbalspråk i form av ljudfil och 

verbalspråk i form av skriven brödtext med rubrik och efterföljande underrubriker samt 

en ljusgrå tonplatta med ett citat ur kursplanen i svenska (i Lgr11). Ljudfilen är placerad 

överst på sidan. Nedanför ljudfilen finns rubriken Kunskapskraven som har som 

funktion att tala om vad texten ska handla om. Rubriken åtföljs av en ljusgrå tonplatta 

med ett citatet ur kursplanen. Tonplattan kan ha som funktion att framhäva och 

synliggöra kunskapskraven så som de framskrivs i kursplanen.  

Därefter följer en brödtext som handlar om läsning av verbalspråkliga 

texter och olika sätt att underlätta läsningen och förståelsen med hjälp av olika 

strategier. Brödtexten har följande underrubriker: Läsa skönlitteratur och sakprosatexter 

med flyt, Välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt Visa 

läsförståelse genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling 

till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Underrubrikerna kan ha som funktion 

att strukturera upp texten och göra innehållet överskådligt. I brödtexten följer 

författarnas förklaringar till vad dessa krav innebär. I brödtexten finns länkar till andra 

kunskapsblock. Brödtexten är luftigt ordnad med tydliga fetade underrubriker som har 

som funktion att göra det lätt att följa med i texten som innehåller många begrepp 

direkttagna ur kursplanen i Svenska (Lgr 11). Brödtexten kan ha som funktion att 

förtydliga det formella språket i kunskapskraven.  

Texten kan jag tycka är utmanande för eleverna eftersom de ställer 

särskilda krav på läsarens ordförståelse och läsförmåga. Här kan användandet av 
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ljudfilen i kombination tillsammans med brödtexten kanske underlätta lärandet eftersom 

flera sinnen stimuleras. Det känns dock som om texten och dess innehåll måste 

bearbetas på något sätt. De resurser som erbjuds av Portal är anteckningar som kan 

delas med andra och loggskrivande.  

Möjligheten att reflektera och göra anteckningar till det lästa finns i form 

av ikoner som följer texten. Denna möjlighet kan möjligen underlätta lärande om den 

används. Här är det främst verbalspråket som resurs och dess meningspotential som 

möjliggör reflektion. 

 

 Exempel 3 sidan Läsförståelse-så funkar det 

Innehållet gestaltas med hjälp av följande resurser: ljudfil, genomgångsfilm, 

illustrationer, verbaltext. Dessa resurser erbjuder olika möjligheter för lärande beroende 

på vilka jag väljer att använda. Överst på sidan finns en ljudfil där hela verbaltexten 

finns inläst. På höger sida finns ikoner som erbjuder möjlighet att göra anteckningar. 

Nedanför ljudfilen finns en textruta med ljusgrå tonplatta som i punktform beskriver 

vad läsaren förväntas få veta och lära sig i detta kapitel. Tonplattan nedan är tagen från 

kapitlet Läsflyt - så funkar det. 

 veta vad det är som gör att man verkligen förstår det man läser 

 veta vad läsflyt är och hur du kan förbättra det 

 veta hur man utökar sitt ordförråd 

 lära känna olika lässtrategier och öva på att använda dem. 

Nedanför denna tonplatta finns i sin tur finns en film med samma namn (Läsflyt-så 

funkar det). Nedan för filmen finns en illustration föreställande ett pussel med de olika 

delarna i läsförståelse ännu inte ihopsatta. Efter illustrationen följer en kort och luftig 

brödtext som handlar om läsförståelse och faktorer som påverkar förståelsen av det 

lästa. Brödtexten har följande underrubriker: Läsflyt, Ordförråd, Lässtrategier samt 

Motivation. Intill varje underrubrik finns på höger sida en illustration av pusselbit. 

Längst ner på sidan finns en illustration av ett ihopsatt pussel.  

Texten på sidan Läsförståelse-så funkar det innehåller mängder av 

information genom olika resurser. I mötet med texten ställs läsaren inför val av läsväg 

genom olika resurser. Väljer jag att se filmen först och sedan läsa brödtexten och spelar 

det någon roll?   
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Syftet med genomgångsfilmerna är att de ska ge förförståelse av ett 

ämnesområde eller erbjuda möjlighet till repetition. Ett annat val jag ställs inför är om 

jag vill ha verbaltexten uppläst? Efter att ha sett filmen blir det klart att den erbjuder 

mer information än verbaltexten på samma sida och att den dessutom erbjuder 

fördjupning av de olika delarna inom Läsförståelse. Filmen i sig utgör en slags paratext- 

en text i texten. Filmen innehåller i sig resurser som ljud, bild samt skriven och talad 

verbaltext. 

     Ljudfilen kan ha som funktion att förstärka upplevelsen av det lästa i 

och med att flera sinnen stimuleras. Genomgångsfilmen kan sägas inneha samma 

funktion men fungerar också som en paratext och tillför mer information än den som 

ges i den skrivna verbaltexten. Textrutan med den grå tonplattan får som funktion att 

tydliggöra och sammanfatta vad eleverna ska få insikt i detta kapitel. Den ljusgrå 

tonplattan framhäver den innehållande verbaltextens budskap.  

Illustrationen i form av ett pussel där olika delar sätts samman till en 

helhet, får som funktion att konkretisera den abstrakta tanken om läsförståelse som en 

process där flera bitar måste falla på rätt plats likt ett pussel. Illustrationerna samspelar 

med verbaltexten och läsaren ges symboliskt en ny pusselbit tillsammans med varje nytt 

textavsnitt och den information som verbaltexten ger. Tillsammans bidrar textens olika 

resurser till att stimulera flera olika sinnen i läsprocessen.  

För att få ytterligare information och fördjupning av mina kunskaper kan 

jag också välja att läsa dessa efterföljande sidor: Läsflyt, Ordförrådet, Lässtrategier och 

Motivation. Dessa sidor alternativt filmen kan även fungera som repetition, beroende på 

i vilken ordning jag väljer att använda mig av de olika resurserna. Läromedlets design 

för lärande d.v.s. hur innehållet är ordnat, vilka resurser som står till förfogande samt de 

val av resursanvändning och den läsväg jag väljer påverkar således lärandet. 

 

 Exempel 4 sidan Läsflyt 

Innehållet gestaltas med hjälp av följande resurser: ljudfil, brödtext (fetade rubriker med 

efterföljande brödtexter), bild (fotografi på cyklande pojke) med tillhörande bildtext, 

kort förklaring av begreppet Läsflyt, två ljusgrå textrutor med övningsuppgifter 

kopplade till ordförståelse respektive läsförståelse. Sidan avslutas med en textruta med 

två diskussionsfrågor.  
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Följande resurser är centralt placerade på sidan: ljudfil, verbaltext (fetade 

rubriker med efterföljande brödtexter), ljusgrå textrutor med övningsuppgifter kopplade 

till ordförståelse respektive läsförståelse samt textruta med två diskussionsfrågor.  

Följande resurser är placerade åt höger på skrämsidan: illustration (fotografi på 

cyklande pojke) med tillhörande bildtext, kort förklaring av begrepp. Här i höger spalten 

finns också ikoner som erbjuder möjlighet att lägga till anteckningar. I min läsning 

väljer jag att använda mig av de resurser som är placerade centralt på sidan först och det 

som är till höger sist. Hur innehållet är ordnat, vilka resurser som står till förfogande 

samt de val av resursanvändning och läsväg jag gör påverkar lärandet.  

Ljudfilen kan ha som funktion att förstärka upplevelsen av det lästa. 

Brödtexten inleds med rubriken Läsflyt som är större och fetare i sitt teckensnitt än 

övriga brödtexten. Rubriken har som funktion att ange vad texten ska handla om. 

Brödtexten handlar om läsflyt och hur eleven kan utveckla sin läsförmåga. Brödtexten 

innehåller dessa underrubriker: Poängen med bra läsflyt, Hur förbättrar man sitt läsflyt?  

Underrubrikerna har som funktion att strukturera upp texten och göra innehållet 

överskådligt. De ljusgrå textrutorna med övningsuppgifter har som funktion att 

bearbeta det lästa. Övningsuppgifterna synliggörs i texten genom att de är placerade i de 

grå textrutorna.  

Illustrationen har som budskap att läsflyt uppnås genom att läsa mycket. 

Här jämförs förmågan att bli bättre på att läsa genom att öva med förmågan att lära sig 

cykla genom att öva. Här illustreras brödtexten budskap du blir bättre genom att öva i 

form av ett annat exempel och i jämförelse av dessa två aktiviteter. Den tillhörande 

bildtexten förklarar hur läsaren ska tänka i sin tolkning av bilden och vilken 

återkoppling som kan göras mot det som sägs i brödtexten. I högerfältet finns en kort 

sammanfattning av vad termen läsflyt betyder. Ikonerna till höger möjliggör 

anteckningar erbjuder till att använda verbalspråket som en resurs att reflektera över det 

lästa. 

 

4. Diskussion 

4.1 Den institutionella inramningen-om innehållet i kursplanerna, 

erkännandekulturer och texttraditioner i svenskämnet sett ur ett 

tidsperspektiv  
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 I kursplanen från 1994 delas ämnet in i språket och litteraturen. Vad gäller språket är 

det verbalspråket som resurs som åsyftas medan Utbildningsdepartementet i talet om 

litteraturen åsyftar skönlitteratur och ”andra texter”. Dessa andra texter utgörs av 

faktatexter och tidningsartiklar. I kursplanen och i kommentarsmaterialet blir det synligt 

att intresset för just de skönlitterära texterna har att göra med att texterna ses som en del 

av vårt kulturarv och att läsningen av dessa innebär en förmedling av vår kultur.  

Utbildningsdepartementet lyfter in medierna och dess språk och funktion 

och elevens förmåga att kunna granska budskap utifrån ett kritiskt förhållningssätt, som 

viktig kunskap i målen att sträva mot. Däremot lyfts inte denna kunskap fram i målen 

att uppnå.  Kursplanen kan ses som en gestaltning av de erkännandekulturer och de 

texttraditioner som råder inom svenskämnet år 1994. Ur detta perspektiv lyfts 

verbalspråkets betydelse fram som en resurs för lärande. Skönlitteraturen utgör de texter 

som lyfts fram som särskilt intressanta men även faktatexter och tidningsartiklar tillhör 

de texter som ska ingå i svenskämnet.  

Kursplanen kan också ses som en återspegling av det som utgör fokus för 

författarnas intressen och de behov som de anser föreligger i undervisning just då i det 

sammanhanget d.v.s. skolans uppgift att förmedla ett kulturarv. De skönlitterära 

texterna får en särskild position inom svenskämnet eftersom de ses som bärare av detta 

kulturarv. Samtidigt som skolan ser som sin uppgift att förmedla detta kulturarv, ser 

man också som sin uppgift att utbilda i de kompetenser som kan kopplas till de texter 

och den teknik som finns i samhället vid den aktuella tiden. Det ger ett uttryck för en 

önskan om att skolan och samhällets utveckling ska gå hand i hand. 

     I den reviderade kursplanen från 2000 återspeglas en förändring i synen 

på litteratur kopplat kultur och kulturarv. Här talas om skönlitteratur, film och teater. I 

den föregående kursplanen kopplades litteraturen till kulturarv och synen på vad som är 

kultur kan därmed ses som vidgat i kursplanen. I samband med detta och i införandet av 

”ett vidgat textbegrepp” börjar man också tala om dessa uttrycksformer som text och att 

texter kan upplevas i olika former och genom olika sinnen.  

Införandet av det vidgade textbegreppet har i kommentarsmaterialet till 

kursplanen en stark koppling till medierna och hur vi förhåller oss till den då relativt 

nya tekniken. Medierna har sedan dess påverkat och påverkar fortfarande sättet att 

kommunicera och vårt sätt att tolka information. År 2000 ansåg det särskilt viktigt att 

tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till medierna och den information och de texter som 

de gav tillgång till. Olika uttryckssätt och medier sågs i kommentarsmaterialet som 
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kunskapskällor och som viktiga resurser i meningsskapande och lärande. Elevernas roll 

beskrivs och lyfts fram som ”aktiva medskapare i samhällets kulturutbud”
101

Återigen 

handlar det om intresset för kultur men här lyfts elevernas erfarenheter av kanske just 

medier som något viktigt som skolan kan och bör ta tillvara i undervisningen. Viktigt är 

att skolans utveckling och samhällsutvecklingen går hand i hand. 

Under målen för det nionde skolåret ska eleven ”[k]unna ta del av, 

reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel.”
102

 Eleven ska alltså i 

svenskämnet få ta del av olika uttrycksformer i olika medier och även kunna reflektera 

över användningen av dessa och kunna värdera dem. De handlar om kunskap om 

resurser och hur de används. I bedömningen och dess inriktning får vi veta att det 

handlar om elevens förmåga att kunna uttrycka sig med olika medel och reflektera över 

de resurser som används och de erfarenheter som görs i lärandet. I praktiken skulle detta 

kunna innebära ett undersökande arbetssätt är eleven i lärandet får kunskap i om hur 

olika resurser så som medier och uttrycksformer kan användas i texthantering d.v.s. 

både i tolkning/läsning av olika texter i olika medier och i den egna 

produktionen/skapandet av text. 

     Kursplanen kan ses som en gestaltning av de ”erkännandekulturer” och 

de texttraditioner som råder inom svenskämnet 2000. Inom ämnet svenska finns sedan 

tidigare en etablerad vana och strategier för att undervisa om verbalspråket och 

verbalspråkliga texter. I kursplanen lyfts både verbalspråkets och bildens betydelse i och 

med införseln av ett vidgat textbegrepp fram som resurser för lärande. Även om 

skönlitteratur, film och teater skrivs fram som likvärdiga, är det i huvudsak de 

verbalspråkliga texterna som lyfts fram som särskilt intressanta, men i kursplanen 

uttrycks också att även andra resurser i form av uttrycksformer och medier ska ingå i 

svenskämnet.  

Kursplanen kan också ses som en återspegling av det som utgör fokus för 

författarnas intressen och de behov som de anser föreligger i undervisning just då i det 

sammanhanget. I kommentarsmaterialet till kursplanen från 2000 framgår att lärande 

sker med flera sinnen och att textskapande kan ske med hjälp av olika uttrycksformer. 

Eleverna behöver kunskap i och om olika texter och medier. Här ses elevernas 

erfarenheter som viktiga för skolan att tillvara ta och eleverna ses som skapare av 

                                                
101 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. Kommentarer s. 51. 
102 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier s.100. 
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samhällets kulturutbud. Viktigt är att skolans utveckling följer den samtida 

samhällsutvecklingen. 

     I kursplanen i svenska från 2011 delas ämnet in i kunskapsområden 

som undervisningen ska ge kunskap i och om Läsa, Skriva, Tala, lyssna och samtala, 

Berättande texter och Sakprosatexter, Språkbruk samt Informationssökning och 

källkritik. Kunskapsområdena läsa, skriva, tala, lyssna och samtala samt språkbruk är 

kunskapsområden som främst kan kopplas till verbalspråket som resurs.  

I kursplanen i svenska använder skolverket följande begrepp och uttryck: 

språk (här avses verbalspråket i form av skriven och talad verbaltext), estetiska 

uttrycksformer, medier och texttyper. I kommentarsmaterialet får vi veta att de estetiska 

uttrycksformerna kan vara film, teater, digitala presentationsprogram och bilder skapade 

manuellt eller digitalt (Kommentarmaterial till svenska s.8) Medierna som anges i 

kommentarsmaterialet är pappersburna och digitala. Verbalspråket ställs i kursplanen 

mot estetiska uttrycksformer i tal om språkförmåga.  

I kursplanen talar skolverket om texttyper då begreppet text används för 

att referera till verbaltext. Begreppet genre anses inte heller vara rätt begrepp att 

använda i tal om texter idag eftersom det liksom det vidgade textbegreppet ansågs 

otydligt och svårtolkat. De texter eleverna ska ha kunskap i och om är berättande texter 

och sakprosatexter. Dessa texter kan också vara kombinerade texter. En kombinerad text 

är en text som kombinerar olika resurser (uttrycksformer) som tillsammans samspelar 

för att föra fram ett innehåll och ett budskap. I texthantering (skapande och tolkning) 

ska eleverna kunna använda sig av samtliga uttrycksformer (verbalspråket inräknat) och 

olika medier. När det kommer till de kombinerade texterna ska eleven kunna använda 

dessa resurser så att de olika resurserna samspelar. För att kunna göra detta behöver 

eleven inte bara undervisas i verbalspråket som resurs och strategier för texthantering 

för enbart verbaltext. Antalet texter som ska ingå i svenskämnet har ökat. 

     Kursplanen kan ses som en gestaltning av de ”erkännandekulturer” och 

de texttraditioner som råder inom svenskämnet 2011. Allt fler resurser för lärande, d.v.s. 

uttrycksformer, medier och texter ingår som viktiga delar i svenskämnets innehåll. De 

texter som ska ingå i ämnet har ökat i och med att textsynen har vidgats samt att den 

teknik som finns att tillgå inneburit nya sätt att skapa texter på.  

Kursplanen kan också ses som en återspegling av det som utgör fokus för 

författarnas intressen och de behov som de anser föreligger i undervisning just då i det 

sammanhanget. Det råder fortfarande ett behov i att undervisa i och om verbalspråket, 
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texter baserad på verbalspråket och strategier för att tillgodogöra sig innehållet i dessa 

texter. Det är också en kompetens som eleven behöver utveckla för att kunna skapa 

mening i sin tillvaro. Detta framgår i kursplanen och är också något som det finns en 

etablerad vana och praktik kring. Den etablerade praktiken blir synlig i kursplanen 

genom att arbetet kring verbaltexterna ges ett större utrymme i kursplanen.  

Utöver denna kunskap finns också ett behov av att utveckla elevers 

kunskap i och om hur andra resurser så som uttrycksformer och medier kan användas i 

meningsskapande. De behöver också utveckla strategier för texthantering av 

kombinerade texter. Kring dessa resurser och texter finns inom skolan ingen etablerad 

vana eller praktik kring och även det syns i kursplanen. (Estetiska) uttrycksformer ges 

inte samma utrymme i kursplanen inte heller de kombinerade texterna. Det behöver inte 

betyda att de ses som mindre betydelsefulla i förhållande till verbalspråket och rent 

verbalspråkliga texter. 

     Att synliggöra svenskämnets ”tradition och erkännandekultur” är 

komplicerat. Kursplanen i svenska kanske präglas av vissa mönster men varje kursplan 

måste också kopplas till ett sammanhang för att förstås. Kursplanens innehåll kan 

kopplas till det som utgör kursplaneförfattarnas intresse, rådande forskningsdiskurser 

och det behov som finns av utvecklande av kompetenser som präglar samtidens 

samhälle och de krav framtiden kan förväntas ställa på dess medborgare.  

Svenskämnets tradition har förändrats under årens lopp och de texter som 

ingår i ämnet har blivit allt fler. Textsynen förändrades i och med det vidgade 

textbegreppets införande i kursplanen år 2000. Filmen och teatern sågs som kulturellt 

likvärdiga i förhållande till skönlitteraturen och deras status höjdes kanske därmed som 

uttrycksformer. Även medierna får större utrymme i kursplanen tack vare införandet av 

ett vidgat textbegrepp.  

Medierna har påverkat sättet vi kommunicerar på, vårt sätt att förmedla 

information och bygga texter på. Svenskämnet har under många år präglats av en 

lingvistisk språksyn men en förändring mot ett socialsemiotiskt synsätt börjar ta form i 

och med att Skolverket i kursplanen talar om uttrycksformer och medier som viktiga 

resurser i textskapande.  

Att Skolverket lyfter fram de kombinerade texterna och elevens förmåga 

att kombinera olika resurser så att de samspelar på ett bra sätt, talar också för en 

förändring av både textsyn och språksyn. De som arbetar i skolan behöver verktyg och 

utbildning för att kunna arbeta med kombinerade texter. Ett metaspråk för att tala om 
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texthantering utifrån olika resurser som medier och uttrycksformer behövs också. De 

texter som elever stöter på i läromedel är ofta multimodala men kursplanen erbjuder 

inga strategier att tillämpa i texthantering d.v.s. både tolkning och skapande av dessa 

texter. Här finns ett glapp mellan skola och forskning och samhälle. Det vidgade 

textbegreppets införande handlade om att skapa en balans mellan skolan och samhällets 

utveckling. 

 

4.2 Iscensättningen av design för lärande – om den design för lärande 

som gestaltas i läromedlen.                                                                                                 

Läromedlen kan ses som en slags design för lärande där olika resurser samspelar för att 

föra fram ett innehåll och bidra till en helhet av ett budskap.  Designen skapas utifrån de 

resurser som finns tillgängliga samt det som utgör intresset för den som hanterar 

texterna både i skapande och i tolkning och förståelse av text. De olika läromedelen har 

designats på olika sätt och i varje enskilt läromedel har olika resurser givits olika roller 

som meningsbärande uttryck. Vilka texttyper som ges utrymme och sättet texterna är 

komponerade på kan kopplas till kursplaner och den ”erkännandekultur” som dessa ger 

uttryck för.  

Inom det socialsemiotiska perspektivet och det designteoretiska 

multimodala perspektivet används begreppet affordance vilket syftar på att olika 

resurser innehar olika potential att uttrycka mening. Inom det designteoretiska 

multimodala perspektivet talar man också om erkännandekulturer. Med detta menas att 

vissa resurser inom en erkännandekultur erkänns ha ett större värde och förmåga att 

uttrycka mening. Detta är något som gestaltas i läromedlen och i användningen av olika 

resurser och de funktioner de innehar i att förmedla textens innehåll och budskap. I 

samtliga läromedel används flera olika resurser men funktionen de har i texterna 

varierar. De funktioner de har kan också relateras till den meningspotential de tilldelas i 

det aktuella sammanhanget och det syfte författarna har med texten. 

 

4.2.1 Exempel på funktioner som bilden kan ha i läromedlen 

 Exempel 1 Väcka intresse för verbaltexten och innehållet 

Även om en bild inte sitter på någon ytterligare information i en text kan den ha som 

funktion att få eleven intresserad av verbaltexten och på olika sätt att locka och motivera 

eleven till läsande. Texterna i samtliga läromedlen kan beskrivas som multimodala och 

dispositionen påminner i vissa fall om hur reklam fungerar. Ett läromedel kan till 
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exempel genom sin layout sälja in verbaltexten till eleven. Syftet är här att få eleven 

intresserad av innehållet. Som exempel kan vi ta sidan med rockstjärnan i Genrekoden.  

 

 Exempel 2 Få igång tankarna 

En bild kan användas för att sätta i gång en tanke. Som exempel kan vi ta texten med 

skyltarna i Genrekoden. 

 

 Exempel 3 Att konkretisera en abstrakt idé  

En bild kan användas för att konkretisera en abstrakt idé. Som exempel kan vi ta 

illustrationen av läsförståelse i form av ett pussel i Portal. 

 

 Exempel 4 Få igång en aktivitet  

En bild kan användas för att få igång en aktivitet tillexempel en bildanalys i 

Genrekoden. 

 

4.2.2 Exempel på funktioner som en ljudfil kan ha 

En ljudfil kan stimulera ytterligare ett sinne i lärandet. I läromedlet Portal rör det sig om 

verbalspråk som resurs då den skrivna verbaltexten lästs in som ljudfil. Verbalspråket 

kan användas i en lärsekvens på andra sätt. Talat verbalspråk behöver inte gestaltas i 

form av en ljudfil. Här är det den digitala tekniken som visar på vad som blir möjligt att 

göra med detta medium i texthantering. Texten kan lyssnas på om och om igen. Oavsett 

medium handlar grundtanken om ett multimodalt lärande, där flera uttrycksformer 

utnyttjas för att stimulera flera sinnen.  

 

4.2.3  Exempel på funktioner som en film kan ha 

I Portal består genomgångsfilmerna av verbalspråk i form av skriven verbaltext, talad 

verbaltext (ljudfil) och bild (foton och illustrationer). Filmen kan ha funktionen att 

skapa en förförståelse inför ett arbetsområde men också som repetition. I vissa fall kan 

filmen erbjuda mer information än resten av texten och fungerar då som en paratext, en 

text i texten. Filmen kan också användas för att stimulera flera sinnen samtidigt. 

 

4.3 De olika läromedlens design för lärande och vilken typ av lärande som 

gynnas 



 

61 

 

De olika läromedlens design för lärande skiljer sig på flera sätt men har också en del 

gemensamt. Det finns skillnader i design för lärande eftersom designen för lärande 

gestaltas genom två olika medier och att synen på lärande skiljer sig åt inom de olika 

läromedlen. 

 

4.3.1. Skillnader i de olika läromedlens design för lärande 

De stora skillnaderna utgörs av att designen för lärande gestaltas genom två olika 

medier och att synen på lärande skiljer sig åt inom de olika läromedlen. Genrekoden kan 

beskrivas som en traditionell lärobok medan Portal är ett läromedel som aktiveras med 

hjälp av ett digitalt medium, i mitt fall en laptop. Olika medier har liksom olika 

uttrycksformer olika möjligheter och begränsningar i lärandet. Jag tycker dock att båda 

läromedel utnyttjar mediets möjligheter väl i sin design för lärande.  

Synen på lärande och hur det går till är också något som skiljer sig åt i de 

olika läromedelen, beroende på vad som ligger i fokus för lärande i texterna i 

läromedlen. Detta är något som styrs av den institutionella inramningen. Jag vill här 

presentera två exempel, ett från varje läromedel. Nedan följer först exempel från Portal 

därefter ett exempel från Genrekoden. 

 

4.3.2 Design för lärande som gestaltas i Portal 

I Portal fokuseras utveckling av läsförståelse och ordförråd. Jag anser att de texter som 

erbjuds är komplexa när det kommer till verbalspråkets utformning i förhållande till de 

som erbjuds i Genrekoden. Det finns dock en anledning till att verbaltexterna är 

utformade på detta sätt. I kursplanen från 2011 fokuseras på lässtrategier för att öka 

läsförståelse. Eleverna erbjuds i Portal olika texttyper att öva sig på. I 

kommentarsmaterialet hänvisas till undersökningar som antyder att ”läsförmågan” 

behöver utvecklas när det kommer till de verbalspråkliga texterna. Detta kan i sitt 

sammanhang tolkas som om det råder brister i elevers förmåga att tolka och förstå 

verbalspråkliga texter och att det är något som i huvudsak ska utvecklas genom texterna 

i Portal. Upplägget läs och svara på frågorna om innehåll och ordförståelse talar för 

detta. Den slutsatsen kan även dras om informationen som delges om olika lässtrategier. 

Om upplägget läs och svara på frågorna kan kanske påstås att läromedlet utgår från en 

viss syn på lärande, där fokus ligger på att synliggöra för eleverna vad de har förstått.  

I Portal finns också möjlighet till metareflektion genom anteckningar och 

att sedan dela med sig av dessa till lärare och kamrater. Delningen kan leda till att 
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kunskapsrepresentationer designas och re-designas i en kedja av lärsekvenser som 

främst rör verbalspråket. Samspelet med andra erbjuds via datorn som medium på detta 

sätt men det finns inget som säger att samspelet sker enbart via datorn.  

Datorn som medium gör att eleven själv kan designa och styra över 

läromedlets layout vilket kan ses som en slags interaktivitet. Designen kan även röra 

användning av den talsyntes som erbjuds för att stimulera ett multimodalt lärande. 

Designen kan dessutom röra användning av de olika sökfunktioner som erbjuds i Portal. 

Sökandet utanför den interaktiva boken Portal underlättas genom närheten till internet 

vilket också gör eleven delaktig i formandet eller designen av det egna lärandet. Det är 

dock läsarens behov och intressen som styr de val som görs i de olika 

lärandeaktiviteterna. 

 

4.3.3 Design för lärande som gestaltas i Genrekoden 

I Genrekoden ligger fokus på att knäcka genrekoden d.v.s. att lära sig tolka/läsa och 

själv skapa/skriva olika genrer. I arbetet ingår att analysera och reflektera över dessa 

texter på olika sätt. Till exempel att reflektera över sin egen förförståelse av texter och 

olika genrer som utgångspunkt.  

Möjlighet till reflektion över textens innehåll och hur textens olika delar 

hänger ihop erbjuds på ett enligt mig särskilt bra sätt i kapitlet En bild säger mer än 

tusen ord och uppslaget på sidorna 60-61 där läsaren får lära sig om att tolka bilder. I 

texten utnyttjas textens olika resurser, verbaltext och bild tillsammans med 

arbetsuppgiften till att få läsaren till att reflektera över det som läses. Läsaren leds in i 

en aktivitet där analys och reflektion kring textens olika delar sker bitvis i sekvenser. I 

verbaltexten får läsaren veta att vi tolkar bilder olika utifrån vår perception. Det samma 

får läsaren erfara genom att verbaltexten hänvisar läsaren till att ta in bilderna till höger 

om brödtexten. Textens design ger inte läsaren bara en läsupplevelse. Läsaren får 

uppleva ett multimodalt lärande där samtliga resurser samspelar på ett genomtänkt sätt.   

Genrekoden inbjuder genom genrepedagogiken och läromedlets design in 

till socialt samspel med verbalspråket som främsta resurs. Metareflektion sker genom 

verbalspråket i tal och skrift i olika övningar. Verbalspråkets meningspotential erbjuder 

möjligheter när vi särskilt vill förklara och definiera olika begrepp, resonera eller 

beskriva logiska samband. Verbalspråkets meningspotential erbjuder också möjligheter 

när vi vill uttrycka något ur ett tidsperspektiv eller argumentera för eller mot något. Det 



 

63 

 

är något som utgörs av resursens meningspotential och som gestaltas när resursen 

används i meningsskapande på olika sätt. 

 Läroboken som pappersburet medium gör att eleven själv inte kan 

designa och styra över läromedlets layout på samma sätt som ett digitalt medium. 

Elevens intresse och upplevda behov kan förutom biologiska och sociala faktorer 

komma styra över de läraktiviteter som faktiskt äger rum i mötet med Genrekoden som 

läromedel. 

 

4.3.4 Likheter mellan Genrekoden och Portal som läromedel 

Det Genrekoden och Portal har gemensamt är att de använder sig av multimodala texter 

i lärandearbetet. Utformningen av design för lärande skiljer sig dock åt. Utformningen 

av design för lärande med läroboken som medium och ett digitalt läromedel där datorn 

utgör medium, gör att designen för lärande utgår ifrån olika kommunikativa villkor. 

Designen av de multimodala texterna påverkas därför av mediernas möjligheter och 

begränsningar. Den teknologiska utvecklingen har resulterat i att datorn som medium 

erbjuder och underlättar möjligheten för design för lärande när det gäller skapande av 

multimodala texter. 

Något annat de också har gemensamt är att de båda brister i förmedling av 

strategier för texthantering av multimodala texter och hur dess texter är uppbyggda. I 

läromedlen analyseras resurserna för sig. Samspel mellan olika resurser i texter är inget 

som något av de två läromedlen fäster något intresse vid att informera om. 

 

4.4 Läromedlens design för lärande-kopplat till kursplanerna samt 

eventuella erkännandekulturer och ämnestraditioner som gestaltas i 

läromedlen                                                                                                                                 

De olika läromedlen iscensätts utifrån olika sammanhang där olika intressen föreligger. 

I Genrekoden ligger fokus på genrepedagogik. Den främsta resursen som står i fokus är 

verbalspråket i form av talad och skriven verbaltext. I Genrekoden utgår arbetet från en 

lingvistisk syn på språket där eleven i arbetet med olika genrer utvecklar sin förmåga att 

använda verbalspråket i texthantering. Det rör sig om en slags färdighetsträning där 

eleven utlovas att bli bättre på att tala och skriva. I arbetet med texterna utökas elevens 

kunskap om olika genrer och hur de olika texterna är uppbyggda och vilka lässtrategier 

som kan tillämpas på olika texter i texthantering.  
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Särskilt intresse för bilden som resurs och bildanalys gestaltas i ett kapitel. 

Eleverna får lära sig om hur resursen fungerar och hur den kan tolkas utifrån en modell 

för bildanalys. Flera texttyper ges utrymme i läromedlet men författarna talar inte 

specifikt om ett vidgat textbegrepp utan om genrer. Intresse fästs vid olika strategier vid 

texthantering av de olika texterna. Det är en vidgad textsyn som förmedlas i 

Genrekoden, detta avspeglas i läromedlet innehållsförteckningar där omfånget av texter 

som därmed ingår i ämnet har blivit allt fler. Verbalspråket är den resurs som ges störst 

utrymme i innehållet som eleverna ska lära sig om.  

     De texter som ingår i läromedlet kan beskrivas som multimodala. I 

läromedlet fokuseras inte på att informera om samspel mellan olika resurser i text. 

Samtidigt kräver läsningen av läromedlets texter den läskompetensen. Resurser som 

bild och verbaltext hålls åtskilda och ses som något som analyseras för sig. I kursplanen 

står det att eleverna ska kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och 

uttrycksmedel (resurser som till exempel uttrycksformer och medier). I läromedlet 

Genrekoden avspeglas en värdering av resurser i förhållande till hur mycket utrymme de 

ges i läromedlet. Verbalspråket är den resurs det informeras om men med hjälp av 

multimodala texter bestående av flera resurser som samspelar. Enligt kursplanen ska 

eleven kunna värdera olika resurser. I värderandet kan eleven ställas inför följande 

frågor. Vad är den här resursen bra till? Hur kan den användas i textskapande? Här 

måste läraren tillföra eget material för att komplettera läromedlet.  

      I Genrekoden lyfts Powerpoint fram som ett verktyg för att arbeta med 

textskapande där olika resurser kombineras. I kursplanen talas om att eleven i lärandet 

ska få använda sig av olika språkliga medel till exempel uttrycksformer och medier. Det 

är också viktigt att skolans undervisning speglar samhället. Skolans undervisning och 

samhällets krav ska gå i takt med varandra.  Där har eleven en viktig roll som skapare 

av samhällets kulturutbud enligt kommentarsmaterialet till kursplanen.            

      I Portal ligger fokus på kunskapande genom interaktivitet och 

multimodalt lärande d.v.s. användning av flera resurser. Fokus ligger på att utveckla den 

läsandes förmåga att utnyttja olika resurser för lärande genom interaktivitet och 

multimodalitet. Läromedlets texter är i hög grad multimodala men den resurs som 

hamnar i fokus i innehållet informerar om är verbalspråket och strategier för läsande 

och skrivande av rent verbalspråkliga texter. Detta kan tolkas som om läromedlet 

förmedlar en språksyn som är lingvistisk. Enligt kursplanen behöver elever kunskap i 

och om ett ökat antal texter. Bland alla dessa texter ingår de kombinerade texterna eller 
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de multimodala texterna. Eleverna får i Portal tillgång till multimodala texter men de 

erbjuds inga strategier, varken för skapande eller för tolkande. Inte heller fokuseras hur 

dessa texter kan förstås utifrån samspel mellan olika resurser.  

     Läromedlet Portal är liksom kursplanen indelad i kunskapsblock. Idén 

med Portal är att texterna och lärandet utgår från kunskapskraven i kursplanen. I 

kursplanen framgår att elevers eget skapande av multimodala texter är något som ska 

ingå i svenskämnet. Enligt kursplanen behöver elever utveckla strategier för skapande 

och tolkande av dessa texter och hur olika resursers samspel kan förstärka ett budskap i 

en text. För att kunna göra detta behöver eleven kunskap om olika resursers 

meningspotential d.v.s. vilka möjligheter och begränsningar som en resurs kan erbjuda i 

meningsskapande. Elever behöver utveckla förmågan till reflektion över vad de kan 

göra med olika uttrycksformer och hur de kan kombineras utifrån det de önskar 

uttrycka. Antalet texter i svenskämnet ökar men elever verkar inte ges tillgång till 

strategier i texthantering i samma utsträckning.  Detta är något som inte erbjuds i Portal 

som läromedel utan något som läraren måste komplettera och kompensera.                                                              

     I lärarens bedömning ingår att avgöra elevens förmåga att använda 

olika resurser, uttrycksformer och medier så att dessa samspelar på ett bra sätt så att 

textens innehåll och budskap gynnas.  Kunskap om olika uttrycksformer och deras 

meningspotential samt kunskap om hur olika resurser kan användas i texthantering 

d.v.s. olika strategier för tolkning och skapande är viktiga kunskaper som läraren måste 

besitta för att kunna göra en sådan bedömning. 

 

5. Slutsatser 

En text, till exempel ett läromedel eller en kursplan kan ses som en design för lärande. 

Dessa texter skulle också kunna förstås som kunskapsrepresentationer skapade vid olika 

tillfällen utifrån det som utgör föremål för författarnas intressen, de resurser som finns 

tillgängliga och det sammanhang texterna är skapade i.  

I Genrekoden handlar det om att arbeta efter genrepedagogik och 

elevernas förmåga att knäcka genrekoden d.v.s. utveckla sin förmåga att uttrycka sig i 

främst verbalspråket genom att fördjupa sig i olika genrer. Bilden som resurs och 

möjligheten att få insyn i en modell för bildanalys erbjuds i ett kapitel i Genrekoden 

Tala.  

I Läromedlet Portal fokuseras lärande om verbalspråket som resurs genom 

interaktivitet och multimodala texter. Texterna i samtliga läromedel kan ses som 
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multimodala men digitala tekniken i Portal-interaktiv bok erbjuder nya möjligheter i 

textskapande och användandet av flera resurser. 

     Läromedlen iscensätts utifrån svenskämnets kursplaner som även de är 

skapade i olika sammanhang där kursplaneförfattarnas intressen och samhällets behov 

styr vad som lyfts fram som viktiga kunskaper just då. Kursplansförfattare och 

läromedelsförfattare styrs av olika val, vilket blir synligt i de centrala aspekter som de 

väljer att fokusera på i de texter som skapas. Texterna utgör en design för lärande och 

kan ses som kunskapsrepresentationer av hur någonting upplevs som meningsfullt just 

då i det aktuella sammanhanget. Designen för lärande och den kunskapsrepresentation 

som skapas kan också ses som ett uttryck för den förståelse vi har av lärande vid det 

aktuella ögonblicket och i det aktuella sammanhanget. 

 Kunskapsrepresentationerna eller den design för lärande som de utgör kan 

inte ses som en total sanning för hur någonting är utan avspeglar det som föreligger som 

föremål för intresse just då. Detta gör att det blir komplicerat att tala om 

erkännandekulturer inom svenskämnet. Svenskämnet präglas med sannolikhet av en 

ämnestradition men min analys talar även för att denna är satt i förändring. Vad vi kan 

se i analysen är att intresset för olika resurser och texter har förändrats och att det nu är 

aktuellt att tala om uttrycksformer, medier och texttyper i svenskämnet. Detta talar för 

en eventuell förändring i sättet att se på språk, kommunikation, meningsskapande och 

därmed också lärande. Kanske kan det vidgade textbegreppets införande i kursplanen 

ses som den katalysator som satt i gång denna förändring? Godhe
103

 menade att 

svenskämnets ämnestraditioner och erkännandekultur försvårat för tankarna om en 

vidgad textsyn att få fäste. Min analys visar att de texter som ska ingå i 

svenskundervisningen har ökat vid revideringarna av kursplanen i svenska för 

grundskolan. Min analys visar också på att språksynen i svenskämnet inte genomgick en 

parallell förändring med textsynen. Analysen visar dessutom vissa tecken på en 

förändring av språksynen inom svenskämnet i dagens kursplan
104

.  

Det lärande som gynnas i de olika läromedlen är beroende av de olika 

texternas syften och dess design för lärande. Olika medium erbjuder olika möjligheter 

och begränsningar i design för lärande likväl som texternas sammansättning av olika 

                                                
103 Godhe, Anna-Lena (2014). Creating and assessing multimodal texts Negotiations at the boundary. 

Doktorsavhandling. University of Gothenburg 
104

 Skolverket (2011). Kursplan-svenska.Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska 
 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska


 

67 

 

resurser. En multimodal text gynnar inte automatiskt lärandet. En multimodal text 

kräver tolkning av sin läsare för att förstås. Detta kan vara en komplicerad process då 

varje resurs kräver sin egen läsart för att förstås. Att koppla samman olika intryck från 

olika resurser kräver att läsaren kan plocka isär de olika delarna och analysera dem var 

för sig för att sedan sätta ihop delarna till en helhet. Mellan textens olika delar kan det 

råda harmoni likväl som disharmoni. Ibland kan det finnas en mening med disharmonin, 

att få läsaren att reflektera över och försöka lösa hur textens delar faktiskt hänger ihop 

och på så sätt även bygga vidare på sin förståelse och visa tecken på lärande i den 

pågående lärsekvensen. En multimodal texthantering kräver förmåga till analys av 

textens olika delar men också reflektion över textens innehåll. Läsning av multimodala 

texter kräver särskilda lässtrategier och för att bli en ”bättre” läsare av dessa texter krävs 

tillfällen till att öva. 

     För att kunna arbeta med kombinerade texter på ett strukturerat sätt i 

svenskämnet behövs verktyg. Ett exempel på verktyg är Danielssons och Selanders 

modell för analys av multimodala texter som samtidigt bygger på ämnesdidaktiskt 

arbete med dessa texter. Ett annat verktyg som behövs är ett metaspråk för att tala om 

dessa texter i klassrummet. Nya strategier för att läsa, skriva och skapa mening kräver 

nya begrepp. Förslagsvis kan kursplanens begrepp uttrycksformer, medier och texttyper 

användas. Även begreppet texthantering som utarbetats av Engblom är ett användbart 

begrepp för att tala om dagens texter. Detta eftersom begreppet literacy kan anses vara 

för snävt och gärna för tankarna till verbalspråket som resurs. Begreppet texthantering 

kan enligt Engblom användas för att tala om tolkning/läsning samt skapande/skrivande 

av text.  

Skolan behöver också ett förändrat synsätt på språk för att kunna arbeta 

efter ett vidgat textbegrepp och med multimodalitet. Kursplanens språksyn kan 

beskrivas som lingvistisk då den gärna fokuserar på verbalspråket som resurs för 

kommunikation, lärande och utveckling. I och med att synen på text har vidgats och 

texter som kombinerar ord, bild och ljud lyfts fram som viktiga i kursplanen så innebär 

det ett erkännande av andra resurser än verbalspråket (även om verbalspråket framhävs 

som den viktigaste resursen). Erkännandet av andra resurser för meningskapande och 

lärande speglar i huvudsak ett multimodal socialsemiotisk perspektiv på språk. Här ses 

alla resurser som likvärdiga men samtidigt talar man också om olika resursers förmåga 

att uttrycka mening och de möjligheter och begränsningar en resurs kan erbjuda. 
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Verbalspråket och bilden fungerar olika och har därmed olika meningspotential vilket 

påverkar hur de används och till vad.  

Analysen av kursplanerna visar på en uppdelning av svenskämnet i språket 

och litteraturen 1994. Efter införandet av ”ett vidgat textbegrepp år 2000 har synen på 

text förändrats medan förändringen av språksynen verkar pågå i detta nu. Kan 

förändring göra att vi krampaktigt håller fast vid det som är känt och vana vid? Kanske 

föreligger det fortfarande ett stort behov av ”gamla” kunskaper även i det nya 

sammanhanget? Det är svårt att sia om framtiden. Vart förändringen leder kan enbart 

tiden utvisa men det ställer krav på skolans förmåga att anpassa sig till den förändring 

som äger rum både i samhället och inom skolan. Vilka kompetenser behöver vi 

utveckla? Vilka krav ställer vi på elever som väljer att ta sig an högre studier i framtiden 

och vilka kunskaper är det som efterfrågas där nu och även i framtiden?   

 

6. Avslutande ord 

Här vill jag passa på att rikta ett stort tack till Gleerups för utlåning av material till detta 

examensarbete. I detta examensarbete ingick även en tredje läromedelsserie, Magasinet 

från åren 1997-1998 som analyserats och diskuterats men vars delar har plockats bort 

p.g.a. utrymmesbrist. Därmed kan väl påstås att det finns potential till vidare forskning 

om tillfälle och ork finnes i framtiden. Intressant skulle också vara att utveckla 

undersökningen om Portal för att se hur arbetet ser ut i kombination med multimodala 

texter ute i verksamheten. Fortsättning följer…? 
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Modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter  

Analysmodell ur ”Se texten!” (Danielsson, K & Selander, S 2014)                        

 

 

 

 

 

 

 

Multimodalt textfokus 

 

 

Didaktiskt fokus – modell för 

läsning 

 

 

Övergripande struktur och 

iscensättning 

 

Anslag, sekvensering, 

tematisk orientering 

 

 

Tillsammans uppmärksamma 

textens olika delar och vad de 

var för sig erbjuder 

 

Vad erbjuder olika 

visuella resurser? 

 

 

Samspel mellan textens 

delar 

 

Visuell närhet och 

kongruens mellan verbal 

text och andra semiotiska 

modaliteter 

 

 

Tillsammans reflektera över 

samspelet mellan olika 

resurser och vilken bild av 

kunskapsområdet som blir 

central i texten 

 

Innehållslig kongruens 

mellan olika begrepp, 

beskrivningar och 

förklaringar 

 

 

Verbalt bildspråk 

 

Vilka liknelser och 

metaforer används? 

 

Tillsammans ”ta isär” 

innehållet i bildspråket. Hur 

långt ”sträcker sig” 

analogierna och hur väl 

fungerar de för innehållet? 

 

 

Värderingar 

 

Explicita värderingar 

 

Tillsammans diskutera 

aspekter som rätt/fel, vi/de, 

manligt/kvinnligt, 

uttalat/underförstått etc. 
 

Implicita värderingar, 

t.ex. i metaforer och 

illustrationer 
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Scannade uppslag från Genrekoden-Skriva och Genrekoden-Tala 

 

 
Ovan ser vi exempel 1 från Genrekoden-Skriva s.6-7. 

 

 

 

 
Ovan ser vi exempel 2 från Genrekoden-Skriva s.10-11. 

 

 



 

74 

 

 
Ovan ser vi exempel 3 från Genrekoden-Skriva s.12-13. 

 

 

 

 
Ovan ser vi exempel 4 från Genrekoden-Skriva s. 16-17. 
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 Till vänster ser vi exempel 1 från Genrekoden-Tala s.59. 

 

 

 

 
Ovan ser vi exempel 2 från Genrekoden-Tala s. 60-61. 

 
 

 
Ovan ser vi exempel 3 från Genrekoden-Tala s.62-63. 
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Skärmbilder från läromedlet Portal-interaktiv bok 

 

Exempel 1 sidan Läsa 

 
I bild ser vi verktygsfältet högst upp, en ljudfil och en bild i form av en pojke som läser tidningen. 

 

 

 

 
I bild ser vi här verktygsfältet och den efterföljande brödtexten. 
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Exempel 2 sidan Kunskapskraven 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet och en ikon som erbjuder möjlighet till att göra anteckningar. Vi ser också en 

ljudfil och en ljusgrå tonplatta med kunskapskraven i form av ett citat ur kursplanen i svenska för 

grundskolan från år 2011. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet samt delar av den ljusgrå tonplattan och den efterföljande brödtexten med 

innehållande länkar. Till höger finns ikoner som erbjuder möjlighet att göra anteckningar. 
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I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande brödtexten med innehållande länkar samt ikoner till höger 

som erbjuder möjlighet att göra anteckningar. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande brödtexten med innehållande länkar. 
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Exempel 3 sidan Läsförståelse-så funkar det 

 
I bild ser vi verktygsfältet, en ljudfil och en ljusgrå tonplatta med information om kapitlet Läsförståelse-så 

funkar det samt ikon som erbjuder möjlighet att göra anteckningar. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet, en ljusgrå tonplatta med information om kapitlet Läsförståelse-så funkar det 
samt en nedsläckt filmruta.(Vid det tillfälle som skärmdumpen är tagen gick det inte att starta filmen). 
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I bild ser vi verktygsfältet, en illustration av läsförståelse i form av ett pussel samt efterföljande brödtext.  
 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande brödtexten och två illustrationer av läsförståelse i form av ett 

pussel samt ikoner som erbjuder möljighet att göra anteckningar. 
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I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande brödtexten med två bilder av pusselbitar (läsförståelse) 

placerade till höger om verbaltexten samt ikoner som erbjuder möjlighet att göra anteckningar. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet, brödtext och illustrationer av läsförståelse i form av ett pussel. 
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Exempel 4 sidan Läsflyt 

 
I bild ser vi verktygsfältet, en ljudfil, brödtext samt delar av en bild i form av ett fotografi föreställande en 

pojke som cyklar. Vi ser också en ikon uppe i det högra hörnet som erbjuder möjlighet att göra 

anteckningar. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande brödtexten och en del av bilden med tillhörande bildtext. 
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I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande verbaltexten samt en ikon som erbjuder möjlighet att göra 

anteckningar. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet, den efterföljande brödtext samt en förklaring av ordet läsflyt till höger av 

brödtexten. Vi ser också en ikon som erbjuder möjlighet att göra anteckningar. 
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I bild ser vi verktygsfältet och brödtexten. 

 

 

 
I bild ser vi verktygsfältet och delar av brödtexten samt en del av den ljusgrå tonplattan innehållande 

arbetsuppgifter. 
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I bild ser vi verktygsfältet samt den ljusgrå tonplattan innehållande arbetsuppgifter. 
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I bild ser vi verktygsfältet, delar av den ljusgrå tonplattan innehållande arbetsuppgifter samt en textruta 

med diskussionsuppgifter. 

 

 


