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Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och förstå elevers skrifthändelser i tre olika 

skolors skriftpraktiker. Mer specifikt beskrivs vilka skrifthändelser som ingår i årskurs 5 i en 

finlandssvensk skola och i en språkbadsskola, samt i skolår 5 i en sverigesvensk skola. Med 

utgångspunkt i att skrifthändelserna är didaktiskt valda beskrivs även eventuella likheter och 

skillnader i skolornas textmiljöer.   

 

Denna delstudie ingår i projektet Skrivkompetens (2014-) som är ett samarbete mellan Åbo 

Akademi, Vasa universitet och Stockholms universitet. Materialet består av fotografier tagna 

av ett av projektets forskningsbiträden. Utifrån en hermeneutisk forskningsansats analyseras 

materialet enligt ett eget skapat tolkningsmönster som baserar sig på analysmetoderna 

meningskategorisering och innehållsanalys. Det empiriska materialet är  indelat i sex 

kategorier, som ytterligare är indelade i underkategorier beroende på skrifthändelsernas 

innehåll. 

 

Resultaten visar att det finns en bred variation gällande skrifthändelserna i skolorna och 

majoriteten av skrifthändelserna består av elevernas egna texter. Det finns även multimodala 

skrifthändelser, skrifthändelser på tavlan och väggarna, litterära skrifthändelser, digitala 

skrifthändelser, samt övriga skrifthändelser. Skolorna emellan varierar antalet 

skrifthändelser i de olika kategorierna och en del likheter och skillnader kan utläsas. I 

samtliga skolor är det svenska språket det mest förekommande språket och det finska språket 

förekommer inte alls i den sverigesvenska skolan. När eleverna skriver själva skriver de mest 

fritext där de själva får formulera texten. En tydlig skillnad som kan utläsas vid 

språkbadsskolan är att eleverna skriver betydligt mer på datorn än de två övriga skolorna, 

samt att webben inte används. Ytterligare en skillnad är att lärare skriver mer än eleverna på 

tavlan och väggarna vid den finlandssvenska skolan, medan eleverna skriver mer i de två 

övriga skolorna. Gällande litteraturen förekommer det mest läromedel i alla skolor och det 

förekommer mera skönlitteratur än facklitteratur vid språkbadsskolan och den 

sverigesvenska skolan. Vid den finlandssvenska skolan förekommer det däremot mer 

facklitteratur än skönlitteratur. Illustrationer förekommer mest bland de multimodala 

skrifthändelserna och majoriteten av alla multimodala skrifthändelser är färgglada.  
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1 Inledning  

1.1 Projektet Skrivkompetens  

 

Projektet Skrivkompetens påbörjades år 2014 och forskare vid Åbo Akademi, Vasa universitet och 

Stockholms universitet deltar i projektet. Projektets syfte är att studera grundskole- och 

gymnasieelevers skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att 

stöda skriftspråksutveckling på svenska (Skrivkompetens, 2016). Inom projektet vill forskarna 

dokumentera och analysera skrifthändelser och skriftpraktiker1 på svenska i olika didaktiska och 

språkliga miljöer genom text- och genreanalyser. Fokus läggs även på multimodala texter skrivna 

av eleverna, samt på jämförelser mellan elever med svenska som första- och andraspråk. Projektets 

forskningsmaterial består av dokumentationer, observationer i form av forskarloggar och 

fotografier, samt elevtexter. Materialet till denna delstudie har samlats in vid tre skolor: en 

finlandssvensk skola, en språkbadsskola och en sverigesvensk skola2. Eleverna som har deltagit i 

projektet är mellan 11-18 år gamla och de deltar i undervisning med svenska som första- eller 

andraspråk och alla har erfarenhet av ämnesundervisning i svenska.  

 

Min pro gradu-handledare professor Ria Heilä-Ylikallio fungerar som en av de vetenskapligt 

ansvariga forskarna och det är via henne som jag kom i kontakt med Skrivkompetensprojektet. 

Min roll i projektet är att undersöka textmiljön i de tre skolorna (årskurs 5 och skolår 5) som ingår 

i Skrivkompetensprojektets datainsamling. Materialet består av fotografier tagna av ett 

forskningsbiträde under hösten 2014 och våren 2015. Under hösten 2015 och våren 2016 har jag 

i mån av möjlighet deltagit i forskarseminarier med Skrivkompetensprojektets övriga forskare. 

Eftersom att min avhandling ingår i en större forskningshelhet och endast utgör en liten del av 

Skrivkompetensprojektets verkliga omfattning har det varit viktigt för mig att närvara vid en del 

av projektets forskarseminarier och ta del av de övriga forskarnas arbete. Med min avhandling vill 

jag bidra med kunskap om textmiljöerna i de tre skolorna och resultatet kommer senare att 

presenteras vid kommande symposium vid Nationella nätverket för svenska med didaktisk 

inriktning (SMDI) i Karlstad hösten 2016 (Nationella nätverket för svenska med didaktisk 

inriktning - SMDI, 2016). 

                                                 
1 En skrifthändelse är en observerbar händelse som omfattar en text av något slag. En skriftpraktik kan inte 

observeras utan består av ett mönster av olika skrifthändelser som har något gemensamt. (Barton, 1994.) 

Begreppen beskrivs närmare i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. 
2 Skolorna beskrivs närmare i avsnitt 1.2.  
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1.2 De tre skolorna 

 

Materialet har samlats in vid de tre skolorna som medverkar i projektet Skrivkompetens: en 

finlandssvensk skola, en svensk språkbadsskola och en sverigesvensk skola. De berörda eleverna 

i denna avhandling går på årskurs 5 respektive skolår 53. I denna avhandling används samma 

fingerade namn på skolorna som i hela Skrivkompetensprojektet. Till skillnad från den 

finlandssvenska och den sverigesvenska skolan deltog två klasser i undersökningen vid 

språkbadsskolan.  

 

Fläderskolan (F) är en finlandssvensk skola i Österbotten. Skolan omfattar en svenskspråkig 

förskola, grundskola, samt gymnasium med sammanlagt ungefär 800 elever. Skolans 

undervisningsspråk är svenska, men skolan erbjuder även undervisning på engelska enligt 

metoden Content and Language Integrated Learning.  

 

Klöverskolan (K) är en finskspråkig grundskola i Österbotten som även har en linje med svenskt 

språkbad för årskurs 1-6. Språkbadseleverna följer ett så kallat tidigt fullständigt 

språkbadsprogram där andelen svenska som undervisningsspråk minskar från 90 % i årskurs 1 till 

cirka 50 % i årskurs 6. Språkbadsundervisningen definieras enligt den nya läroplanen för den 

grundläggande utbildningen som omfattande undervisning på två språk4. 

 

Syrénskolan (S) är en F-9-skola i Sveriges huvudstadsområde med knappt 800 elever exklusive 

förskoleklasserna. Enligt Skolverkets statistik 2014/2015 ligger elevresultaten i nationella prov i 

skolår 9 över riksgenomsnittet i alla redovisade ämnen utom ett. Andelen lärare med pedagogisk 

högskoleexamen ligger nästan precis som riksgenomsnittet (85,7 % i hela Sverige).  

 

Definitionerna ovan påvisar således att två av skolorna är belägna inom samma land, samt samma 

landskap. Jag tar dock inte hänsyn till globala eller lokala aspekter gällande literacy vid de olika 

skolorna, utan utgår från att analysera det insamlade materialet från ett objektivt perspektiv.  

 

                                                 
3 I Finland används begreppet årskurs för att benämna vilken klass eleverna går i. I Sverige används 

begreppet skolår i samma betydelse.  
4 Se avsnitt 3.1.1 för närmare beskrivning av språkbadsundervisningens definition i läroplanen.  
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1.3 Motiv och bakgrund 

 

Det är tämligen omöjligt att undvika texter av olika slag. Vi läser och skriver närmast dagligen 

och det har blivit en naturlig del av våra liv, vilket gör att vi ibland inte märker att vi läser och 

skriver. Läsning behöver inte vara förknippat med böcker, utan kan handla om en alldaglig sak 

som att välja ut den laktosfria mjölken i kylskåpet. Hur vet vi att den är laktosfri? Vi läser. Att 

skriva behöver inte handla om att skriva långa texter eller uppsatser, utan kan handla om att 

kommunicera med vänner och bekanta virtuellt. Hur kommunicerar vi virtuellt? Vi skriver.  

 

Vi lever således i en textmiljö som består av olika sorters texter som vi båda läser och själva 

skriver. I sin doktorsavhandling diskuterar Gustavsson och Mellgren (2005) begreppen en 

berättande textmiljö och en passiv textmiljö i förskolan och hur barnens skriftspråklighet kan 

stödas av textmiljön. Även om Gustavsson och Mellgren fokuserar sig på förskolan är både den 

berättande och den passiva textmiljön dock relevanta även i grundskolan. Den berättande 

textmiljön handlar om hur eleverna kan få hjälp av miljön i form av informativa texter och 

dokumentationer, på exempelvis väggarna, av sådant som eleverna själva har deltagit i. Den 

passiva textmiljön kännetecknas därefter av bokstäver och symboler som inte förmedlar något 

budskap och texterna i den passiva miljön samspelar inte på ett tydligt sätt. (Gustavsson & 

Mellgren, 2005.) 

 

När det kommer till att skriva och läsa i skolan förknippas läsningen ofta med fack- eller 

skönlitteratur och skrivning med att skriva uppsatser och göra anteckningar (Fast, 2008). Att 

eleverna läser vad som står skrivet på tavlan, avläser klockan för att veta när de ska gå på rast och 

granskar lunchlistan för att veta vad de ska äta räknas också till att läsa. I skolan skriver elever 

bland annat ner det de har i hemläxa och bildtexter till teckningar. De skriver alltså även annan 

text än uppsatser och anteckningar. Elevernas skoldagar består således till stor del av texter som 

de läser och skriver. Texterna som eleverna läser och skriver är därtill ofta didaktiskt valda för att 

elevernas lärande ska utvecklas. Skolan är sålunda en skriftpraktik där ett varierat utbud av 

skrifthändelser förekommer (Lundgren, 2012, s. 85). Dessa begrepp, skrifthändelse och 

skriftpraktik, och detta tankesätt faller under ett literacy-paraply. Denna avhandling baserar sig på 

Bartons (1994) literacy-begrepp 5  och hans teori har utgjort grunden till avhandlingens 

                                                 
5 Literacy beskrivs närmare i kapitel 2.  
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utgångspunkt. Från tidigare finns det en hel del forskning både på nordiskt och internationellt håll 

när det kommer till literacy. På nordiskt håll har bland annat Fast (2007) och Lundberg (2012) 

undersökt barns skrivande och läsande både i och utanför skolan. Respondenterna i båda studierna 

gick i olika skolor, men i samma land. Tidigare forskning på nordiskt håll har dock inte kartlagt 

skrifthändelser på både finlandssvenskt och sverigesvenskt håll, samt inom svensk 

språkbadsundervisning, vilket gör denna studie aktuell och viktig att genomföra.  

 

Det faktum att de texter som eleverna läser och skriver i skolan ofta är didaktiskt valda av läraren 

väckte mitt intresse för att undersöka hur elevernas textmiljö ser ut i skolan. Att det insamlade 

materialet som jag fick ta del av är insamlat i skolor med olika språkliga miljöer, i olika länder 

motiverade mig ytterligare till att ta mig an detta projekt. Med tanke på att jag själv inte har deltagit 

i datainsamlingen begränsades mitt val av forskningsinriktning till det material som tilldelades 

mig. Hur skulle materialet kunna analyseras meningsfullt, var den första aspekten som 

behandlades. Tack vare diskussioner med min handledare kom vi fram till en lämplig inriktning 

och jag beslöt mig för att göra en deskriptiv analys av de skrifthändelser som eleverna stöter på i 

de tre olika miljöerna.  

 

Med min avhandling önskar jag bidra till en förståelse för vilka skrifthändelser som elevernas 

skolvardag innehåller. Jag strävar efter att kunna beskriva hur de olika språkliga textmiljöerna i 

en svensk skola i Finland, svenskt språkbad i Finland och en svensk skola i Sverige liknar eller 

skiljer sig från varandra. Slutligen försöker jag även se det didaktiska bakom skrifthändelserna. 

Varför finns dessa skrifthändelser i elevernas skolvardag? Hur bidrar de till att främja elevernas 

lärande? Sådana frågor försöker jag besvara i min tolkning av skrifthändelserna.  

 

1.4 Syfte, material och metod 
 

Eftersom min avhandling ingår i projektet Skrivkompetens kommer en nödvändig avgränsning 

gällande forskningsinriktning att ske för att inte kollidera med eller överskrida på övriga forskares 

intresseområden. Jag koncentrerar mig endast på skrifthändelserna som ingår i de tre skolornas 

skriftpraktiker. Även om en del av det insamlade materialet består av elevernas egna texter och 

anteckningar kommer ingen fokus att läggas på analys av elevtexter. Avhandlingens syfte blir 

således att beskriva och förstå elevers skifthändelser i tre olika skolors skriftpraktiker. Mer 

specifikt strävar jag efter att beskriva och tolka vilka skrifthändelser som eleverna i årskurs 5 
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respektive skolår 5 stöter på i skolvardagen, samt eventuella likheter och skillnader som finns 

mellan skolorna. Med dessa beskrivningar och tolkningar ämnar jag därefter försöka besvara 

avhandlingens forskningsfrågor.  

 

Som tidigare nämndes består materialet av fotografier som ett forskningsbiträde i 

Skrivkompetensprojektet har tagit. Fotografierna har tagits vid den finlandssvenska skolan, 

språkbadsskolan och den sverigesvenska skolan och är till antalet sammanlagt 1763 stycken. Min 

uppgift som forskare är att beskriva och tolka skrifthändelserna som fotografierna visar. Med tanke 

på detta blev den valda forskningsansatsen hermeneutisk, men jag hade ingen förvald metod för 

att analysera materialet. Jag kunde inte hitta någon studie som hade undersökt skrifthändelser på 

samma sätt som jag ämnade göra. Därför har jag själv skapat ett tolkningsmönster, eller 

kategoriseringssystem, som slutligen visade sig vara en inspirerad kombination av 

analysmetoderna meningskategorisering och innehållsanalys. Det var utmanande och 

tidskrävande att skapa tolkningsmönstret eftersom jag inte hade några konkreta verktyg att ta till. 

Under utformningen av tolkningsmönstret växte dock verktygen fram i form av ett 

kategoriseringssystem som begrundar sig på kategorier och underkategorier, språkindelningar och 

multimodala inslag.  

 

Studiens ansats är kvalitativ, men det finns en hel del kvantitativa inslag med tanke på att 

avhandlingen innehåller 112 tabeller och åtta figurer. Orsaken till att denna kvalitativa avhandling 

innehåller många kvantitativa inslag är att mitt eget tolkningsmönster kräver dessa kvantitativa 

inslag för att åskådliggöra hur materialet har tolkats, beskrivits och organiserats. Därför vill jag 

inte påstå att det skulle vara fråga om triangulering, eftersom att metoden är enbart kvalitativ men 

tar hjälp av kvantitativa inslag. Jag har dessutom kritiskt övervägt huruvida mitt tolkningsmönster 

kan anses vara eklektiskt och jag medger att fallet är så. Detta tolkningsmönster tillåter mig som 

forskare att på ett flexibelt och modifierat sätt skapa en förståelse för det jag undersöker, vilket 

också Kuypers (2009, s. 363) framhäver är som en fördel med ett eklektiskt förhållningssätt. För 

en utförlig beskrivning av avhandlingens metod och genomförande, se kapitel 4.  
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1.5 Avhandlingens fortsatta disposition 

 

Avhandlingens teoridel består av två kapitel, varav Bartons begrepp literacy och Kress begrepp 

multimodalitet presenteras i kapitel 2 och kapitel 3 består av en redogörelse för hur textmiljön 

behandlas i den finska och den svenska läroplanen.  Valet av teori är motiverat av avhandlingens 

förståelseinriktade syfte och är avgörande för att jag ska kunna analysera, förstå och tolka det 

insamlade materialet. För att möjliggöra analysprocessen måste jag således konsultera teorin 

bestående av Bartons literacy-begrepp, Kress multimodalitet, samt läroplanerna. Vidare i kapitel 

4 beskrivs den empiriska undersökningen med en närmare precision av syfte och forskningsfrågor, 

den valda forskningsansatsen och mitt eget tolkningsmönster. Utöver detta presenteras även 

materialet och undersökningens genomförande. Därefter presenteras resultaten enligt de givna 

forskningsfrågorna i kapitel 5 och slutligen granskas och tolkas undersökningens resultat i en 

sammanfattande diskussion.   
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2 Literacy 

Begreppet literacy har ingen exakt svensk motsvarighet (Säljö, 2005). Många forskare har dock 

försökt översätta det engelska begreppet literacy för att lättare kunna använda det i svensk text, 

eftersom det av många upplevs som otillfredsställande att använda det engelska begreppet (Fast, 

2008, s. 38). År 1994 försökte Berit Söderberg hitta en lämplig svensk översättning och 

presenterade tio förslag: litteralitet, litteraritet, literacitet, litterositet, litteration, litterans, 

litteratess, litteratism, litterathet och litterasi (refererat i Fast, 2007, s. 34). Enligt Josephson 

(2006) har svenska forskare resonerat kring hur begreppet literacy ska översättas till svenska i 

över 30 år. Han föreslår översättningar såsom läs- och skrivkunnighet, läs- och skrivförmåga, 

skriftkultur och skriftlighet. Säljö (2005, s. 208) använder i sin tur skriftspråkliga aktiviteter. 

Josephson (2006) påstår slutligen att samtliga svenska översättningar bör användas eftersom 

engelskan i detta fall är språkfattigare än svenskan. Ju fler översättningar desto djupare förståelse.  

 

Svenska forskare använder dels en svensk översättning av literacy, dels det engelska begreppet. 

Litteracitet används bland annat av Björklund (2008) och literacy används av Fast (2007) och 

Lundberg (2012). Med hänsyn till denna svenska begreppsproblematik kommer inte någon svensk 

översättning av begreppet literacy att användas i denna avhandling, oavsett Josephsons 

uppmaning. Jag kommer att använda det engelska begreppet literacy med motiveringen att övriga 

forskare också använder det engelska begreppet, samt att det är tio år sedan Josephson diskuterade 

denna begreppsproblematik. Idag har begreppet fått allt större tillträde i det svenska språket, vilket 

Fast (2008, s. 40) redan påpekade för åtta år sedan. För att kunna utgå från det engelska begreppet 

är en tydlig utredning och precision av begreppets betydelse nödvändig, vilket kommer att ske i 

det följande.  

 

2.1 Literacy-begreppet enligt Barton 

 

Till en början bestod begreppet literacy traditionellt sett enbart av förmågan att läsa och skriva. 

Fokus låg på den tekniska färdigheten. Lankshear och Knobel (2003, s. 67) hävdar att om literacy 

endast förknippas med läs- och skrivförmågan är det som att sätta ett nytt namn på ett gammalt 

innehåll, eftersom literacy-begreppet står inför ett paradigmskifte. Dess betydelse har stegvis 
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utvidgats, synnerligen genom anglosaxisk och amerikansk etnografiskt inriktad forskning 6 . 

Literacy bör således omfatta både muntlig kommunikation, samt multimodala texter7 i dagens 

samhälle. Precis som Lankshear och Knobel, är även Säljö (2005, s. 208) av den åsikten att literacy 

består av mer än enbart den tekniska förmågan att läsa och skriva. Utöver den tekniska förmågan 

ska literacy även omfatta förmågan att dra slutsatser, göra associationer, koppla det man läser till 

verkligheten, samt förmågan att förstå och förehålla sig kritiskt till det man har läst. I literacy ingår 

dessutom en genremedvetenhet, det vill säga hur texter används i olika sammanhang och hur 

genrerna är uppbyggda. 

 

Literacy kan delas upp i tre forskningsområden: psykologiskt, socialt och historiskt inriktade 

forskningsområden. För att kunna förstå vad literacy egentligen handlar om måste alla tas i 

beaktande. Forskningsområdena flyter ofta in i varandra, vilket märks exempelvis i forskning om 

literacy som ett symbolsystem. Symbolsystemet representerar världen för oss själva – 

psykologiskt, samtidigt som det representerar världen för andra människor – socialt. Med 

utgångspunkt i dessa tre forskningsområden har Barton listat åtta punkter där han definierar hur 

människor använder literacy (Barton, 1994, s. 33f).  

 

1. Literacy är en social aktivitet.8 

Literacy som en social aktivitet innebär i första hand att det är något som människor gör, endera 

på egen hand eller tillsammans med andra och på en specifik plats, på en specifik tidpunkt och i 

ett specifikt syfte (Fast, 2008, s. 42.) Skriften har en speciell roll i människors vardag, vilket Barton 

kallar literacy events - skrifthändelser9. Läsning och skrivning utövas därefter enligt särskilda 

mönster i vissa situationer, vilket Barton kallar literacy practices - skriftpraktiker. (Barton, 1994, 

s. 35-36.)  

 

 

 

                                                 
6
 Se Barton & Hamilton (1998), Heath (1983), Scribner och Cole (1981), samt Street (1984) som 

behandlas i avsnitt 2.2.1 
7
 Multimodalitet kommer att behandlas närmare i avsnitt 2.3. 

8
 Fast (2007, s. 35-36) har översatt Bartons rubriker till svenska och hennes översättningar används i 

denna avhandling om inte annat nämns.   
9
 Begreppen skrifthändelse och skriftpraktik kommer att preciseras närmare i avsnitt 2.1.1 och avsnitt 2.1.2.  
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2. Vi har olika former av literacy som vi använder oss av, förknippade med olika områden 

i livet.  

Alla människors liv innehåller olika former av literacy som förknippas med olika områden av 

literacy, exempelvis hemmet, skolan och arbetsplatsen. Mellan dessa finns ofta ett 

maktförhållande, vilket kan synliggöras genom att hemmet och skolan värdesätter olika former av 

literacy. (Barton, 1994, s. 37f; Fast, 2007, s. 36.) 

 

3. Våra skriftpraktiker återfinns i bredare sociala sammanhang.10 

Skriftpraktikerna kan indelas i olika kulturella literacy-aktiviteter. Familjer, fotbollslag, 

körmedlemmar, alla har sin egen typ av literacy-aktiviteter som för dem samman och skapar en 

gemensam historia (Fast, 2008, s. 43). Enligt Barton (1994, s. 41) bidrar literacy-aktiviteterna till 

att skapa en personlig identitet genom att hitta sin roll i skriftpraktiken.   

 

4. Literacy grundas på ett system av symboler, vilket är till för att kommunicera med 

andra. 

Barton (1994, s. 42-44) påpekar att literacy baserar sig på symboliska system som används för att 

människor ska kunna kommunicera sinsemellan. Det kan vara bokstäver, bilder, teckenspråk och 

siffror som används för att möjliggöra kommunikationen. Det kulturella sammanhanget kan dock 

påverka om kommunikationen är möjlig eller inte. Vi som använder det latinska alfabetet kan 

eventuellt inte förstå det kyrilliska alfabetet, och vice versa.  

 

5. Literacy är en del av vårt sätt att tänka. 

De symboler som Barton nämner i punkten ovan används inte enbart för att kommunicera med 

andra människor. De är också viktiga för vår egen förståelse och hur våra tankar skapas. (Barton, 

1994, s. 44-45).  

 

6. Vi har medvetande, attityder och värderingar i förhållande till literacy och dessa 

attityder och värderingar styr vårt handlande.  

Oavsett ålder eller ursprung har alla människor erfarenheter av literacy, om dess betydelse och 

begränsningar (Barton, 1994, s. 46). För ett litet barn kan det handla om högläsningsrutinen att 

lyssna på en bok i någons famn som förknippas med positiva känslor, medan det för ett skolbarn 

                                                 
10

 Min egen översättning av rubriken. 
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som misslyckas med läsningen i skolan kan handla om de negativa känslorna och attityderna som 

uppstår (Fast, 2007, s. 37). Dessa känslor och attityder styr därefter våra handlingar. Vi tar endera 

avstånd från eller närmar oss literacyn.  

 

7. Literacy har en historia. Vårt individuella liv innehåller många skrifthändelser enda 

från barndomen som vårt nutida liv bygger på.11 

Den personliga utvecklingen påverkas av literacyn. Under sin livstid deltar människan i en mängd 

olika literacy-situationer under olika perioder av sitt liv. Utgående från dessa bildas erfarenheter 

ur sociala och kulturella sammanhang. Människan skapar alltså en egen literacy-historia. 

Utvecklingen stagnerar inte, utan pågår under hela livet. (Barton, 1994, s. 46.) 

 

8. Skrifthändelser och skriftpraktiker har en social historia.12  

Som ovan nämndes sker en personlig utveckling i sociala sammanhang och det är viktigt att 

påpeka att literacy alltid ingår ett socialt sammanhang. Vidare påverkas också literacy av 

ekonomin. Tidigare var det skillnad på barn som hade tillgång till böcker hemma och de som inte 

hade det. Idag kan vi se en viss skillnad på om barn har exempelvis surfplattor hemma. (Fast, 

2008, s. 46).  

 

Barton (1994, s. 34) påpekar emellertid att grunden för dessa åtta punkter ligger i det vardagliga 

livet och att han inte har tagit hänsyn till utbildningen i punkterna. Överflyttas fokus på 

utbildningen kommer synen på literacy och inlärning delvis att ändras. Exemplen som 

presenterades ovan har Barton hämtat från studien Local Literacies som han genomförde 

tillsammans med Mary Hamilton år 1998.  

 

Två centrala och betydelsefulla begrepp som nämndes kort i det föregående är literacy practices 

och literacy events. I jämförelse till huvudbegreppet literacy kan dessa begrepp smidigt översättas 

till skriftpraktiker och skrifthändelser och deras innebörd kommer att redogöras för i det följande. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Min egen översättning av rubriken. 
12

 Min egen översättning av rubriken. 
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2.1.1 Literacy practices – skriftpraktiker 

 
Det finns mönster när det kommer till användningen av läsning och skrivning i en viss situation. 

Människor medför sina kulturella kunskaper till en särskild aktivitet och det är det som kallas för 

skriftpraktiker13 inom literacy. Det är fråga om speciella sätt att tänka om, läsa och skriva i 

kulturella kontexter och den allmänna uppfattningen om dessa (Axelsson, 2005).  Närmare 

bestämt representerar begreppet beteendet, samt de sociala och kulturella betydelser som tillför 

mening åt skriftspråkligt användande (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 39). Skriftpraktiken utgör 

grunden därifrån skrifthändelserna stiger fram och den omfattar kunskapsskapande, värderingar, 

attityder, åsikter och känslor vilka förknippas med läsning och skrivning av specifika texter i 

bestämda sammanhang. Skriftpraktikerna förverkligas med hjälp av skrifthändelser, det vill säga 

konkreta tillfällen där texter används. Skrifthändelserna vävs in i ett större sammanhang, eller 

olika domäner, såsom skola, arbete eller samhälle. (Barton, 1994; Barton & Hamilton, 1998; 

Street, 1984.) Heilä-Ylikallio och Lehti-Eklund (2012) påstår att skriftpraktiken är en slags diskurs 

som ”finns i väggarna” och inte kan fångas på bild.  

 

Scribners och Coles (1981) studie The Psychology of Literacy betraktas som revolutionerande i 

diskussioner om skriftpraktiker. De diskuterar hur det inte endast finns en sorts literacy, utan flera 

olika former av literacy som kan vara kopplade till olika domäner, eller skriftpraktiker. (Barton, 

1994, s. 35-37). 

2.1.2 Literacy events – skrifthändelser 

 
Till skillnad från skriftpraktiken som ”finns i väggarna” är skrifthändelserna 14  synliga för 

åskådaren och kan till och med fotograferas (Heilä-Ylikallio & Lehti-Eklund, 2012). Axelsson 

(2005) definierar skrifthändelserna som ”konkreta aktiviteter med direkt eller indirekt koppling 

till text” (Axelsson, 2005, s. 23).  

 

Med utgångspunkt i aktiviteter kring skrift kan olika skrifthändelser urskiljas och varje dag är fylld 

med olika slags skrifthändelser, där skriften spelar en speciell roll, samt läsande och skrivande 

                                                 
13

 Den svenska översättningen litteracitetspraktik förekommer också och används bland annat av 

Björklund (2008), men i denna avhandling kommer endast begreppet skriftpraktik att användas. 
14

 Den svenska översättningen litteracitetshändelser förekommer också och används bland annat av 

Björklund (2008), men i denna avhandling kommer endast begreppet skrifthändelse att användas. 
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praktiseras (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 39). Konkret beskrivet är en skrifthändelse en 

händelse som omfattar text av något slag. Det är nödvändigt att använda detta begrepp för att 

kunna tala om hur literacy faktiskt används i människors vardagliga liv (Barton, 1994, s. 35-36). 

Fast (2008) konstaterar att skrifthändelserna karaktäriseras av det sociala, kulturella och historiska 

sammanhang människan lever i, vilket är kännetecknande för literacy.  

 

2.2 Tidigare forskning inom literacy 

 

Inom literacy-forskningen har det under de senaste årtiondena genomförts en mängd studier. I takt 

med att literacy började omfatta mer än att enbart läsa och skriva har literacy-forskningen vuxit 

och två forskningsinriktningar har bildats. Inom forskningsområdet talas det om Literacy studies 

och New Literacy studies. Inom den senare forskningsinriktningen har bland annat Heath (1983) 

och Street (1984) bidragit med betydelsefulla studier. Barton (1994, s. 24) diskuterar tre studier 

inom literacy, utförda av Sylvia Scribner och Michael Cole, Brian Street och Shirley Brice Heath, 

som enligt honom är betydelsefulla inom literacy-forskningen. Gemensamt för alla studier är att 

grunden ligger i det vardagliga livet, med fokus på vad människor egentligen läser och skriver. 

Dessa studier är relevanta för denna avhandling eftersom att Barton själv anser att de är viktiga 

inom literacy-forskningen, samt eftersom literacy-begreppet har genomgått en förändring sedan 

80-talet när dessa anglosaxiska och amerikanska studier genomfördes. De är teoretiskt viktiga för 

hur Bartons literacy-begrepp har utvecklats från 80-talet till idag.  

2.2.1 Amerikansk och anglosaxisk literacy-forskning 

 
Scribner och Cole (1981) undersökte hur literacy användes av den afrikanska stammen Vai i 

Liberia i studien The Psychology of Literacy. Med hjälp av intervjuer, observationer och 

psykologiska test undersökte de hur människorna lärde sig skriva och läsa. De hävdar att literacy 

endast kan bli förstått inom ramen av de sociala praktiker som literacy förvärvas i och används. 

De utgick från ett psykologiskt paradigm, men övergick till ett socialt paradigm och började 

diskutera sociala skriftpraktiker. Scribner och Cole fann en hel del olika literacy-typer, vilket gav 

upphov till ett pluralistiskt synsätt och ordböjningen literacies (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 

39). De olika typerna av literacy, kan enligt Scribner och Cole, vara kopplade till olika domäner, 

eller skriftpraktiker (Barton, 1994, s. 35).  
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I Literacy in theory and practice studerar Street (1984) islamiska bybor i Iran, där han som 

antropolog utförde etnografiskt fältarbete. Hans arbete bestod delvis av att undersöka bybornas 

läsande och skrivande och i likhet med Scribner och Cole talar också Street mycket om 

skriftpraktiker. Han beskriver sitt tillvägagångssätt som ett ideologiskt närmande av literacy och 

hävdar att det som avses med literacy varierar från situation till situation och är beroende av en 

ideologi (Barton, 1994, s. 25-26). Denna ideologiska modell förknippas med människornas liv, 

samt de villkor och institutioner de är beroende av (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 40). Som en 

kontrast till den ideologiska modellen diskuterar han ett autonomt perspektiv, som innebär att 

literacy kan definieras separat från den sociala kontexten. (Barton, 1994, s. 25-26.) Om man 

introducerar literacy till exempelvis fattiga eller analfabeter kommer deras kognitiva förmåga att 

öka, deras ekonomiska förutsättningar att förbättras och de blir bättre medborgare oavsett de 

sociala och ekonomiska villkoren som låg som grund för analfabetismen eller fattigdomen. Den 

autonoma modellen döljer kulturella och ideologiska antaganden till den grad att literacyn kan 

introduceras neutralt och mångsidigt med gott resultat. (Street, 2006.)  

 

Den tredje studien som Barton nämner är Heaths (1983) Ways with words. Under sju års tid 

studerade hon tre samhällen vid bergskedjan Appalacherna i USA för att beskriva människors 

läsande och skrivande med hjälp av etnografiska och sociolingvistiska metoder. Hon började med 

hemmet och samhällena, varefter hon flyttade vidare till skolan och fokuserade på skillnaderna 

mellan literacy hemma och literacy i skolan. Heath påstår att det finns en skillnad mellan vad 

literacy kan göra för individen och vad individen kan göra med literacy. Hennes forskning har 

varit betydelsefull för att få människor att lägga märke till vad de läser och skriver i sitt dagliga 

liv, följaktligen vilka skrifthändelser som de kommer i kontakt med. Inom utbildningen har detta 

fått lärare att detaljerat granska vilka skrifthändelser som finns i klassrummet och hurdan läsning 

och skrivning som utförs utanför skolan. (Barton, 1994, s. 26.) Hon poängterar också att barn 

redan har språkliga resurser och textrelaterade erfarenheter när de kommer till skolan och att det 

ställs olika krav på dem när det kommer till skriftspråket (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 40).  

 

Bartons egen studie tillsammans med Hamilton är också värd att nämnas när betydelsefull literacy-

forskning diskuteras. Studien Local literacies (1998) genomfördes i Lancaster, England. Tolv 

hushåll deltog i studien och data samlades in genom bland annat intervjuer, dagböcker, men också 

mer informella datainsamlingsmetoder såsom fotografering av skrifthändelser. Deras studie tog 

fram den viktiga betydelsen av sociala nätverk och förhållanden i de undersökta skriftpraktikerna, 
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där literacy används för social kommunikation. Literacy användes som ett sätt att lösa problem i 

det vardagliga livet och för att främja personlig utveckling. (Barton, 1994, s. 52f.) 

2.2.2 Nordisk literacy-forskning 

 
Vid övergången från amerikansk och anglosaxisk forskning till nordisk forskning kan det 

konstateras att etnografin dominerar även inom den nordiska forskningen. Med start under 1990-

talet har flera nordiska forskare genomfört studier inom literacy (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 

40). Som exempel finns bland annat Axelsson (2005), Björklund (2008), Fast (2007) och 

Lundberg (2012) på svenskt håll, Kauppinen (2010) på finskt håll och Dons (2006) på norskt håll.  

 

Monica Axelsson (2005) har i studien Litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor 

undersökt vilka skrifthändelser som barnen i förskolan interagerar med och vilken skriftpraktik 

som förskolan kännetecknas av. Hennes resultat visar att barnens svenska språk och literacy 

utvecklas på ett sådant sätt som gynnar deras fortsatta språkutveckling. De flerspråkiga barnens 

föräldrar är nöjda med hur förskolan arbetar med det svenska språket och förskolans litterära 

arbete fokuseras med på barnboksberättelser. 

 

Elisabeth Björklund (2008) har i studien Att erövra litteracitet undersökt hur literacy erövras och 

uttrycks i förskolan. Hon fokuserar sig på de yngsta barnen och eftersträvar en förståelse av 

literacy i en social, kulturell och historisk kontext. Studien påvisar att ” barnen själva förmår bruka 

[literacy] på skiftande sätt både i [skrift]händelserna som övertagits från förskolekulturen, men 

också då de egenhändigt omformar och skapar i [skrift]praktiker” (Björklund, 2008, s. 237-238). 

Hon genomförde också en kort granskning av skrifthändelserna och påträffade en mängd 

multimodala inslag i förskolans textmiljö. (Björklund, 2008.) 

 

I studien Sju barn lär sig läsa och skriva har Carina Fast (2007) följt med sju barn i hem, förskola 

och skola och undersökt i vilka sammanhang barnen möter och själva praktiserar läsande och 

skrivande i hemmet. Samtliga barn kommer från olika sociala, kulturella och religiösa miljöer och 

hennes forskning påvisar att skolan till stora delar inte bemöter populärkultur, datoranvändande 

och hemmiljön som uppenbart utgör en stor del av barnens vardag. En klyfta mellan skolan och 

hemmet skapas, eftersom barnens kunskaper inom populärkultur och datoranvändande måste 

lämnas utanför klassrummet. Precis som Heath, förespråkar Fast att barn bär med sig språkliga 

resurser redan när de kommer till skolan (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 40)  
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I Berit Lundbergs studie Elvaåringars skrifthändelser i och utanför skolan (2012) läggs fokus på 

barns varierande användning av skrift i och utanför skolan. Den vardagliga skriftpraktiken delas 

upp i två kategorier: pappersbundna och digitala texter. Till de pappersbundna texterna hör bland 

annat fiktionsläsning och till de digitala texterna sociala medier, men för en del barn existerar 

endast den digitala texten i vardagen. Skolans skriftpraktik består också till stor del av 

pappersbundna texter, men i jämförelse till den vardagliga skriftpraktiken är skrifthändelserna mer 

varierade inom skolan. Det finns bland annat schemalagd fiktionsläsning och digital 

informationssökning som presenteras i en Power Point-presentationer och syftet med samtliga 

skrifthändelser inom skolan är att läsa och skriva för att lära.  

 

Merja Kauppinen (2010) har på finskt håll undersökt hur literacy tas upp i läroplanerna från 1970 

till 1994 inom undervisningen i modersmål och litteratur i studien Lukemisen linjaukset. Materialet 

som analyserades bestod sålunda av läroplanerna från år 1970, 1985, 1994, samt 2004. Hon fann 

att läroplanerna kronologiskt gick från kognitiv och textbaserad literacy till sociokognitiv, 

funktionell och situationsdriven literacy.  

 

Den norske forskaren Carl F. Dons (2006) har i studien Digital kompetanse som literacy? 

undersökt digital kompetens som en del av literacy i gymnasiet. Han argumenterar för att literacy 

innehåller olika förståelseformer och varierande semiotiska praktiker och hans resultat påvisar 

förändrade villkor för inlärning i och med multimodala inslag och att det finns ett behov att utmana 

eleverna till att omformulera sin kunskap om multimodala texter. Slutligen hävdar han även att 

literacyn som digital kompetens är starkt knutet till hur läraren undervisar med multimodala inslag.   
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2.3 Multimodalitet 

 

Kress (2003, s. 35) hävdar att det har skett förändringar inom literacy de senaste sex årtiondena 

och den största förändringen innebär att vi inte längre kan behandla literacy, eller språk överlag, 

som grunden i all kommunikation. Begreppet literacy är inte heltäckande, eftersom att övriga 

modaliteter såsom bilder, gester, tredimensionella bilder, rörliga bilder och ljud också existerar 

mer eller mindre inom vår samtida kommunikation. Text har ersatts eller kompletterats i allt större 

grad med bilder och boken har ersatts med bildskärmen (Kress, 2003, s. 9), vilket har påverkat vår 

kultur och gör intryck på vår kognitiva förmåga. Detta betyder i sin tur att språket i sig inte kan 

förse oss med eller förklara det fullkomliga meddelandet bakom multimodalt konstituerade 

meddelanden.   

 

Vidare påstår Kress (2003, s. 23) att literacy inte enbart handlar om att skriva med bokstäver, utan 

literacy används också för att spara eller bevara ett meddelande.  Han ställer sig frågorna om övriga 

modaliteter endast efterliknar språkets meddelande, om de fungerar som accessoarer eller om 

modaliteterna innehar en alldeles egen roll. Kress (2003) diskuterar ytterligare om faktum är att 

modaliteterna har en egen roll; är det den samma som det skriva språket eller är det en helt annan. 

Begreppet multimodalitet definieras som texter, där text tillsammans med olika modaliteter, eller 

framställningsformer, skapar en helhet. Modaliteterna kan bestå av pappers- eller skärmbaserad 

text som samspelar med bilder, musik, ljud eller dans. (Danielsson, 2013). Det faktum att det 

används mer och mer digitala medier innebär en övergång från pappersbundna texter till 

bildskärmen, som i sin tur erbjuder fler möjligheter när det kommer till urval och editering av både 

texter och bilder. Övergången från papper till bildskärmen för med mindre ekonomiska kostnader 

och distributionsmöjligheten är betydligt bredare. (Selander & Kress, 2010.) 

2.3.1 Modal affordance – betydelsepotential  

 
Modaliteter eller resurser har olika möjligheter och begränsningar, vilket Kress (2010) 

sammanfattar med begreppet modal affordance. Björkvall (2009) har översatt begreppet till 

betydelsepotential på svenska och Selander och Kress (2010) använder begreppet 

handlingspotential. Hädanefter kommer begreppet betydelsepotential att användas eftersom jag 

anser det vara den mest lämpliga svenska översättningen i den bemärkelse som begreppet används 

i denna avhandling. Betydelsepotential används för att förklara vad som är möjligt eller till och 
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med fullständigt omöjligt för en modalitet. Det är inte en fråga om uppfattning, utan snarare om 

materiellt, kulturellt, socialt och historiskt utvecklade möjligheter som formas med semiotiska 

resurser.  

 

Maagerø och Tønnessen (2014) hävdar att begreppet multimodalitet kan delas upp i verbalspråk, 

bilder, färger, levande bilder och ljud. Verbalspråket kan beskrivas som ett symbolsystem som 

möjliggör kommunikation människor emellan. Ljud sammanförs till ord som blir meningsbärande 

i det muntliga språket. I skriftspråket sätts grafem ihop till ord, som kan skapa längre meningar 

och yttranden. Som modalitet fungerar både muntligt och skriftligt språk som ett medel för att 

beskriva, argumentera och förklara någonting. Diskussionen om muntligt och skriftligt språk är 

två skilda modaliteter är dock aktuell. De lingvistiska systemen är desamma, men skillnaderna 

sinsemellan är många. En tydlig skillnad är att det muntliga språket är flyktigt, orden försvinner 

när de har blivit sagda. Skriftligt språk är däremot bestående eftersom det finns kvar efter att det 

har blivit nerskrivet. (Maagerø & Tønnessen, 2014.) 

 

Bilder används ofta inom olika slags texter och framför allt mycket i läromedel. Bilderna kan bestå 

av illustrationer och fotografier, samt bilder som eleverna skapar själva, det vill säga teckningar. 

En bilds betydelsepotential skiljer sig från verbalspråket i och med att bildtekniska aspekter spelar 

roll för bildens budskap. Ett fotografi kan fånga verkligheten och är således sanningsenliga, men 

fotografier kan enkelt manipuleras med hjälp av bildredigeringsprogram. Därför bör man ta 

hänsyn till fotografiet med ett källkritiskt perspektiv för att avgöra om fotografiet visar den 

faktiska sanningen eller en manipulerad sanning. Precis som det skriftliga språket är bildens 

betydelsepotential bestående. Då ett fotografi är taget kan det sparas som utskrivet fotografi eller 

som en digital råkopia. Fotografiers möjlighet att fånga verkligheten används ofta i läromedel för 

att erbjuda en verklighetsbild åt eleverna. Till skillnad från fotografiernas möjlighet att fånga 

verkligheten är illustrationer mindre sanningsenliga eftersom att de bildtekniskt sett inte är 

stillbilder av verkligheten. I illustrationer är det möjligt att både reducera och överdriva 

verkligheten för att skapa estetiska representationer. Bildens funktion blir således en annan än att 

fånga verkligheten. Även illustrationer används mycket inom läromedel, inte för att visa hur 

verkligheten ser ut, utan för att göra läromedlen tilltalande och estetiskt. (Maagerø & Tønnessen, 

2014.) 
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Färger utgör också en viktig modalitet, som starkt förknippas med bilder av olika slag. I denna 

avhandling klassas färger dock inte som en enskild modalitet, utan som en betydande aspekt bland 

alla multimodala inslag. Färgvalet är ett viktigt inslag i textens design och färgvalet är sällan 

slumpmässigt. Genom färgval kan man både bryta och skapa konventioner och färger agerar som 

en del av eller i samspel med övriga modaliteter. Dess betydelsepotential består av en betydande 

roll för att förmedla och representera verkligheten. Färger blir också ett meningsskapande system 

i och med att vissa färger kan anses vara stereotypiska. Blått förknippas bland annat med pojkar, 

medan rosa förknippas med flickor. (Maagerø & Tønnessen, 2014.) 

 

Levande bilder i form av filmer används ofta i undervisningen och utgör en modalitet enligt 

Maagerø och Tønnessen (2014). Levande bilder förmedlar rumslig placering och har möjlighet att 

visa detaljer om hur rörelseförloppet ser ut, vilket statiska bilder inte kan göra. Gällande 

betydelsepotentialen är rörelsen viktig och är i hög grad meningsskapande. Möjligheten att 

kombinera bilder med verbalspråk och ljud är särdeles viktig för denna modalitet. Begränsningen 

hos levande bilder blir slutligen flyktigheten, precis som hos verbalspråket. Rörelsen är färdig när 

den har utförts och detta innebär att man måste spola tillbaka de levande bilderna för att uppleva 

händelseförloppet igen. Denna begränsning gäller även ljudet som är en betydande modalitet i 

digitala medier. Ljudet kan vara sammankopplat med levande bilder eller ensamstående. 

Verkligheten kan visas men också manipuleras med hjälp av denna modalitet, vilket utgör både 

möjligheter och begränsningar gällande ljudets betydelsepotential. (Maagerø & Tønnessen, 2014.) 

 

Ovan nämnda modaliteter anses enligt Maagerø och Tønnessen (2014) vara viktiga för 

undervisningen och de hävdar att det inte finns några monomodala texter. Som forskare utgår jag 

dock från att det finns monomodala texter eftersom att kriteriet i denna avhandling är att en 

skrifthändelse endast kan kallas multimodal om text samspelar med någon annan modalitet. Endast 

verbalspråk i form av text klassas i denna avhandling inte som multimodal utan som monomodal.  

 

Enligt van Leeuwen  kan samspelet mellan modaliteterna uttryckas genom rytm, komposition, 

informationskoppling och dialog (refererad i Maagerø & Tønnessen , 2014). Rytmen anspelar en 

tidsväxling som främst hör samman med de flyktiga modaliteterna: talat språk, levande bilder och 

ljud. Rytmen skapar och organiserar ett mönster som möjliggör uppfattning av olika samspel i 

multimodala texter. Vidare berör kompositionen textens rumsliga organisering. Samtliga texter är 

organiserade för att påverka läsaren på ett särskilt sätt. En färgglad bild kan uppfattas på ett visst 
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sätt, medan en svartvit bild kan uppfattas på ett annat. Informationskopplingen har därefter att 

göra med att läsaren automatiskt försöker finna ett sammanhang mellan modaliteterna. 

Verbalspråket, framför allt skrivet språk, samspelar ofta med bilder när van Leeuwen (refererad i 

Maagerø & Tønnessen, 2014) diskuterar informationskoppling. Verbalspråket är förankrat i 

bilden, medan bilden beskriver eller tillämpar verbalspråket. Slutligen handlar dialogen om att ett 

initiativ realiseras genom användningen av modaliteter. Precis som informationskopplingen kan 

man exemplifiera detta med att en tryckt text får respons av en tillhörande bild, alltså en liknande 

funktion som i en dialog i ett samtal. (Maagerø & Tønnessen, 2014.) 

 

2.3.2 Multimodal literacy och multimodala lärmiljöer 

 

Utifrån ett multimodalt perspektiv innebär det att utveckla sin skriftspråkliga förmåga så 

mycket mer än att knäcka den alfabetiska koden och därefter föra alltfler texttyper till ”sina” 

utifrån hur de är uppbyggda rent verbalspråkigt. Det är också viktigt att eleverna utvecklat en 

multimodal [literacy], d.v.s. att de kan hantera och ha en medvetenhet om olika 

uttrycksformer, både i texter de möter och i den egna produktionen. (Danielsson, 2013, s. 

174.)  

 

Det multimodala tänkandet är således viktigt att ta i beaktande i undervisningen för läraren, 

eftersom både inlärningen och bedömningen stöter på multimodala inslag. Danielsson (2013) 

hänvisar till studier utförda av Sjøhelle och Tønnessen som påvisar att elevernas teckningar som 

ingår i ett multimodalt arbete främst bedöms utgående från det estetiska, samt en studie av Løvland 

som påvisar att lärare sällan för metasamtal om teckningarna. I skolsammanhang sker ofta det som 

Kress (2003) kallar för transduction och transformation. Transduction innebär att omvandla en 

modalitet till en annan och transformation innebär omvandling inom samma modalitet. Detta sker 

ofta när eleverna exempelvis skriver av lärarens anteckningar.  

 

Användningen av modaliteter i undervisningen anses vara ett pedagogiskt verktyg, både för 

elevernas inlärning och för deras förmåga att själva arbeta med modala texter. Bland yngre elever 

används modaliteter ofta som hjälpmedel för inlärningen och har således en stöttande funktion. 

Det händer också att modaliteter, såsom illustrationer, fotografier och diagram fyller en 

innehållslig funktion som är viktig för att främja elevernas inlärning. (Danielsson, 2013.) 
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Inom skolans lärmiljö finns ofta ett flertal multimodala och digitala resurser tillgängliga. Selander 

och Kress (2010, s. 42) diskuterar resurser såsom papper och penna, dator, digital whiteboard och 

kameror. Dessa resurser har olika möjligheter gällande multimodala potentialer och kan både 

möjliggöra, underlätta och försvåra undervisningen. Inom läromedlet som lärmiljö är vikten på 

den multimodala texten historiskt sett inte helt nytt. Läromedels ombrytning består ofta av ord och 

bild, men idag innehåller läromedlen inte all information som skolan bör undervisa. Många 

läromedel använder digitala hjälpmedel som komplement för läromedlen, eftersom vissa processer 

inte kan visas på papper. De digitala hjälpmedel som används som komplement kan innehålla 

filmer, vilket omöjligtvis kan åskådliggöras med ett läromedel i form av en tryckt bok. De digitala 

hjälpmedlen kan visas med dator via en projektor eller på en smartboard. (Selander & Kress, 

2010.) 

 

Multimodala kombinationer är sällan slumpmässigt valda av lärare, utan modaliteterna styrs av 

den kommunikativa situationen. Kombinationen ord och bild används ofta inom klassrummet och 

bilden används då för att åskådliggöra och förklara spatiala relationer, medan verbalspråket tillför 

ämnesspecifika begrepp. (Danielsson, 2013.) Inom undervisningen används dessutom 

multimodala inslag mer och mer (Maagerø & Tønnessen, 2014) och ett multimodalt arbetssätt är 

viktigt när det kommer till inlärning i ett andraspråksperspektiv, men det gynnar dock alla elever 

(Danielsson, 2013, s. 170).  
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3 Textmiljön enligt läroplanerna 

Begreppet textmiljö behandlas i den finska läroplanen, men inte i den svenska och begreppen 

skrifthändelse och skriftpraktik nämns varken i den finska eller i den svenska läroplanen. Varianter 

av och antydanden på begreppens innebörd förekommer dock av olika slag. I det följande 

preciseras hur dessa varianter och antydanden diskuteras och förekommer på olika sätt i 

läroplanerna för finsk och svensk skola. Språkbadsundervisningen har ingen egen enskild läroplan 

utan finns beskriven i den finska läroplanen. Med finlandssvensk skola anses en grundskola i 

Finland med svenska som undervisningsspråk. En språkbadsskola är en skola där ett andraspråk 

används i undervisningen och i detta fall handlar det om en finsk skola i Finland där eleverna har 

finska som modersmål och det andra språket är svenska. Den sverigesvenska skolan är i sin tur en 

skola i Sverige där undervisningen sker på svenska. (Skolverket, 2011; Utbildningsstyrelsen, 

2014.) 

 

3.1 Finsk läroplan 

 
I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014) som 

tas i bruk 2016 nämns multilitteracitet som ett av de sju delområdena inom mångsidig kompetens. 

Begreppet berör denna avhandling i och med att det är nära besläktat med literacy. Multilitteracitet 

innebär förmågan att tolka, producera och värdera texter av olika slag inom olika medier och 

miljöer. Kompetensområdet multilitteracitet berör alla ämnen inom grundskolan och begreppet 

har en direkt koppling till det vidgade text- och språkbegreppet15. Begreppet skrifthändelser nämns 

inte i läroplanen, men med tanke på hur kompetensområdet multilitteracitet definieras tolkar jag 

det som att skrifthändelserna är de texter som nämns och behandlas. I detta sammanhang fungerar 

begreppet texter som ett paraplybegrepp och verbala, visuella, auditiva, numeriska och 

kinestetiska symbolsystem räknas dit. Texterna åskådliggörs genom skriven, talad, tryckt, 

audiovisuell eller digital form.  

 

Viktiga aspekter som betonas i läroplanen är de sju kompetensområdena, där multilitteraciteten 

ingår, samt multimodala arbetssätt som ska användas genom bland annat multimodala texter, 

                                                 
15

 Det vidgade text- och språkbegreppet omfattar talade och skrivna texter, men även bild, film, dans och 

medietexter (Danielsson, 2013). 
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bedömning samt läromedel. Ytterligare betonas också vikten av kreativa arbetssätt där eleverna 

använder alla sinnen för att fördjupa inlärningen, samt betydelsen av digitala verkyg som bör 

användas i pedagogiskt syfte. Läroplanen framhäver även att eleverna bör få möjligheten att träna 

sin läskunnighet i både traditionella och multimediala lärmiljöer och enligt läroplanen består 

lärmiljön av hela världen som en inlärningsplattform. Lärmiljöerna omfattar även de redskap som 

används inom undervisningen och de ska bilda en mångsidig och flexibel pedagogisk helhet som 

främjar inlärningen. Inom lärmiljöerna ska det finnas en mångsidig textmiljö som är nödvändig 

för att eleverna ska kunna utveckla en bred kompetens i multilitteracitet. Lärmiljöerna och 

textmiljöerna utgör en del av den undersökta skriftpraktiken i denna avhandling.  

(Utbildningsstyrelsen, 2014).  

 

Vidare delas kompetensområdet multilitteracitet upp i olika nivåer: årskurs 1-2, årskurs 3-6 samt 

årskurs 7-9. En viktig punkt som nämns för årskurs 1-2 är att eleverna ska kunna fundera över 

skillnaderna mellan den fiktiva och den verkliga världen, samt att varje text har ett syfte. På detta 

sätt utvecklar eleverna förmågan till kritiskt läsande, Critical literacy. (Utbildningsstyrelsen, 

2014). Den kritiska läsningen uppmuntrar eleverna till att aktivt analysera texter och erbjuder 

strategier för att finna underliggande budskap som är dolda i texten (Shor, 1999). För att 

möjliggöra en kritisk läsning bör eleverna ha tillgång till en rik textmiljö. Specifikt för årskurserna 

3-6, som är den aktuella åldersgruppen där materialet har samlats in i denna avhandling, är att 

eleverna ska utveckla förmågan avgöra vilka medel som kan användas i texterna med ett särskilt 

syfte. Eleverna ska också ha tillgång till olika sorters texter, både tryckta och digitala, samt fiktion 

och fakta. Texterna som eleverna stöter på i undervisningen ska vara lämpliga för deras ålder. De 

kan exempelvis bestå av böcker, tidningar, spel, filmer, musik, bilder av omgivningen, texter och 

bilder som eleverna själva har producerat och valt. (Utbildningsstyrelsen, 2014.)  

 

Språkbadsskola 

Språkbadsskolans läroplan är den samma som den finska  som diskuteras ovan. Läroplanen består 

dock av ett enskilt kapitel (kapitel 10) som definierar hur undervisningen på två språk ska 

genomföras i en skola i Finland. Undervisningen kan delas in i tidigt fullständigt språkbad i de 

inhemska språken och annan omfattande undervisning på två språk. Språken i språkbadsskolan 

uppdelas i undervisnings- respektive språkbadsspråk. Undervisningsspråket vid språkbadsskolan 

i denna avhandling är finska och språkbadspråket svenska och undervisningen anordnas enligt 

tidigt fullständigt språkbad. I årskurs 5 ska undervisningen delas upp mellan undervisnings- och 
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språkbadsspråk till 50 % i medeltal och undervisningen är avsedd för elever som inte har 

föreliggande språk som modersmål. Målet med språkbadsundervisningen är att undervisa i alla 

läroämnen på båda språken, dock aldrig på samma språk samtidigt. I årskurs 5 är dock 

undervisningen uppdelad till 50 % svenska och 50 % finska, vilket resulterar i att texterna som 

finns tillgängliga i elevernas skriftpraktik är både svenska och finska. Lärmiljön ser annorlunda ut 

i jämförelse till den finlandssvenska skolan. Läraren ska i sin tur ha en enspråkig roll i klassen, 

vilket innebär att byte av språk innebär byte av lärare. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) 

 

3.2 Svensk läroplan 

 

I tidigare kursplaner talade man om det vidgade textbegreppet (Danielsson, 2013, s. 169). I den 

nuvarande läroplanen används inte begreppet det vidgade textbegreppet längre utan texten ställs 

mot andra uttrycksformer. Det nämns specifikt att läraren bör se till att eleverna får tillräckligt 

med utrymme för att skapa en förmåga att själva skapa och använda olika uttrycksmedel. Inom 

ämnet svenska poängteras det även att eleverna ska utveckla kunskap om hur tankar och åsikter 

formuleras i olika slags texter och att stimulation till att uttrycka sig genom övriga estetiska 

uttrycksformer ska finnas. Läroplanen poängterar att det hör till skolans uppdrag att eleverna ska 

ges rika möjligheter för att samtala, läsa och skriva. På så sätt kan de utveckla sin 

kommunikationsförmåga och få tilltro till en språklig förmåga, språk och lärande är alltså nära 

förknippade.  

 

Till skillnad från den finska läroplanen nämns inte lärmiljöer i den svenska, men antydan på 

tonvikten på den fysiska lärmiljön kan uttydas genom att alla som vistas i skolan ska arbeta för att 

berika skolan som lärande miljö. Läroplanen nämner också att skolan ska verka i en omgivning 

med flera kunskapskällor. I den svenska läroplanen behandlades dessutom inte begreppet 

multilitteracitet överhuvudtavet. Multilitteraciteten tas dock upp, även om begreppet inte nämns 

ordagrant, i målbeskrivningen eftersom eleverna förväntas kunna tolka, använda och ta del av 

olika modaliteter i undervisningen. (Skolverket, 2011.) 

 

Begreppet skrifthändelser nämns, precis som i den finska, inte heller i den svenska läroplanen. 

Antydningar på olika skrifthändelser, det vill säga texter av olika slag, finns dock att uttyda. Elever 

i skolår 5 ska erbjudas lässtrategier för att kunna lära sig att tolka och förstå texter från olika 
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medier och de ska ha tillgång till bland annat skönlitteratur, lexikon och facklitteratur. Själva ska 

de dessutom få öva bildframställning i olika former, såsom teckning, framställning av informativa 

och berättande bilder i form av illustrationer, återanvändning av bilder, samt fotografering. 

(Skolverket, 2011.) 
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4 Metod och genomförande 

I det följande preciserar jag avhandlingens syfte och forskningsfrågor, samt redogör för den valda 

forskningsansatsen. Jag beskriver undersökningens genomförande samt hur materialet har 

analyserats. Slutligen diskuterar hur jag har tagit hänsyn till tillförlitlighet, trovärdighet, 

generalisering och etiska principer i undersökningen.  

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå elevers skifthändelser i tre olika skolors 

skriftpraktiker. Mer specifikt vill jag beskriva vilka skrifthändelser som eleverna i finlandssvensk 

skola årskurs 5, språkbadsskola årskurs 5 och sverigesvensk skola skolår 5 kommer i kontakt med 

i skolvardagen, samt eventuella likheter och skillnader. För att kunna förstå skrifthändelserna som 

finns i skolornas skriftpraktiker utgår jag från att skrifthändelserna är didaktiskt utvalda och att 

deras uppgift är att främja elevernas lärande.  

 

Avhandlingen begränsas till följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka skrifthändelser ingår i skolornas skriftpraktik? 

2. Vilka likheter och skillnader finns skolorna emellan? 

 

 

4.2 Hermeneutik som forskningsansats  

 

Valet av metod ska motiveras och väljas utgående från avhandlingens syfte, problem och 

forskningsfrågor (Newby, 2010) och eftersom avhandlingens syfte inkluderar verben beskriva och 

förstå har jag använt mig av en hermeneutisk forskningsansats. Det är dock värt att kommentera 

att den vanligaste forskningsansatsen inom literacy-forskning är den etnografiska, men eftersom 

jag själv inte har deltagit i datainsamlingen är en etnografisk forskningsansats inte motiverad. 

Verben tolka och förstå är kännetecknande för den hermeneutiska forskningsansatsen, vilket 

motiverar mitt val av metod och forskningsansats. Jag vill utöka min förståelse för vilka 
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skrifthändelser som är placerade i skolornas skriftpraktiker, samt försöka förstå den underliggande 

didaktiska tanken bakom de valda skrifthändelserna.  

 

Inom den hermeneutiska forskningsansatsen är det möjligt att tolka olika empiriska datamaterial. 

Materialet kan bestå av exempelvis samtal, texter, bilder eller observationer. I fortsättningen 

kommer begreppet texter att användas, eftersom hermeneutiker talar om att undersöka texter, 

oavsett hurdana texter det handlar om. (Nyström et al., 2015.) 

4.2.1 Hermeneutiska inriktningar  

 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) indelas hermeneutiken i två inriktningar som kan 

åskådliggöras med hjälp av två cirklar. Den objektiverande hermeneutiken ”där meningen hos en 

del endast kan förstås om den sätts i samband med en helhet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

193)” är den ursprungliga modellen och bildar den hermeneutiska cirkeln. Begreppen inom cirkeln 

är del och helhet och tillsammans betyder de att delen endast förstås ur helheten och helheten ur 

delarna. Inom denna inriktning utgår man som forskare ofta från en utgångspunkt för att därefter 

fördjupa sig i både del och helhet för att få en djupare förståelse för bådadera. Det finns en tydlig 

skillnad mellan forskaren som subjekt och det studerade som objekt. Viktiga kriterier inom den 

objektiverande inriktningen är att forskaren bör utgå från sig själv och sina referensramar. 

Helheten är viktig precis som delarna som där ingår och det är viktigt att det skapas ett band 

forskare och studieobjekt emellan, som därefter bidrar till en förståelse. Den andra inriktningen, 

den aletiska16 hermeneutiken, motstrider denna subjekts-objektsrelation och antyder att det finns 

en motsvarighet mellan det forskande subjektet och det undersökta objektet och att det istället 

handlar om att avslöja någonting dolt. Denna inriktning bildar den aletiska hermeneutikens cirkel 

och begreppen förståelse samt förförståelse 17  är centrala. Alvesson och Sköldberg påpekar 

ytterligare att förståelse är grundläggande för alla människor och att de även har en förförståelse. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008.) 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att den aletiska hermeneutiken ytterligare kan indelas i tre 

underavdelningar, dock utan särskilt tydliga gränser sinsemellan. De tre underavdelningarna är 

                                                 
16

 Från det grekiska ordet alethia, som betyder uppenbarande av någonting dolt (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 200).  
17

 Se avsnitt 4.2.2 för närmare beskrivning av begreppet förförståelse.  
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den existentiellt inriktade hermeneutiken 18 , den poetiska hermeneutiken 19  och misstankens 

hermeneutik20.  Dessa inriktningar styr hur tolknings- och analysprocessen kan göras och vad som 

är i fokus under analysprocessen. Den existentiellt inriktade hermeneutiken handlar om att 

forskaren försöker förstå författaren bakom texten. Viktigt inom den existentiella inriktningen är 

förförståelsen, det vill säga forskarens egna upplevelser och tankar om studieobjektet. Den 

poetiska hermeneutiken handlar i sin tur om att studera en underliggande medvetenhet och 

analysmetoderna är ofta narrativa eller metaforiska (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 250-251). 

Om man som forskare däremot vill förstå vad texten handlar om kan man ta hjälp av misstankens 

hermeneutik, där förklaringar fogas in i själva tolkningsprocessen. Inom denna inriktning 

förekommer ofta strukturanalyser där forskare använder kvantitativa inslag och räknar exempelvis 

ord och satser, samt ett distanserat, kritiskt och skeptiskt synsätt på det som tolkas (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 259f; Westlund, 2009). Utöver dessa hermeneutiska inriktningar och 

underavdelningar påstår Westlund (2009) därutöver att hermeneutiken även innefattar en allmän 

tolkningslära och hon hävdar att det är den bredaste inriktningen av ovan diskuterade 

hermeneutiska inriktningar. Den allmänna tolkningsläran tar fasta på förståelsen av ett budskap. 

Inom denna inriktning gör många forskare tolkningar genom att jämföra olika delar av texten till 

en större helhet, det vill säga att det finns en likhet till den objektiverande hermeneutiken dock 

med inflytande från övriga hermeneutiska inriktningar eftersom en förståelse eftersträvas. 

(Westlund, 2009.) 

 

Denna studie antar den aletiska inriktningen framför den objektiverande, eftersom jag bortgår från 

egna referensramar och är betydligt mer objekt än subjektiv som forskare. Detta beror på att jag 

inte har samlat in materialet själv och har därför inte kunnat påverka datainsamlingen. Skulle jag 

själv ha samlat in materialet vore en objektiverande inriktning dock att föredra, eftersom jag då 

skulle ha tagit del av helheten, alltså själva skolmiljön, för att sedan plocka ut delar till mitt 

material. Vidare försöker jag varken förstå författaren bakom de undersökta skrifthändelserna eller 

dess underliggande medvetenhet. Jag eftersträvar en förståelse för skrifthändelserna för att kunna 

beskriva dem, vilket leder till att misstankens hermeneutik blir lämplig för denna studie. Det 

faktum att jag kvantifierar resultaten motiverar valet av misstankens hermeneutik ytterligare.  

                                                 
18

 Lades fram av Heidegger (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 200). 
19

 Utvecklades av Gadamer, som var Heideggers lärling, men utvecklades ytterligare av bland annat 

Ricouer (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 200). 
20

 Företräddes i synnerhet av Marx, Freud och Nietzsche (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 200). 
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4.2.2 Förförståelse 

 
Som tidigare nämndes innebär begreppet förförståelse forskarens egna upplevelser och tankar om 

studieobjektet. För att exemplifiera innebörden av förförståelsen kan följande exempel ges: Om 

en forskare undersöker mobbning i grundskolan och själv blev mobbad i grundskolan kan 

forskarens förutfattade meningar och negativa upplevelser styra forskningen i en viss riktning. 

(Westlund, 2009, s. 73). För att undvika detta rekommenderar Westlund (2009, s. 64) att man som 

forskare presenterar sin egen förförståelse för att minska på risken att de egna upplevelserna styr 

analysprocessen. Enligt Larsson (2005, s. 18) kan förförståelsen redovisas på tre olika sätt. 

Forskaren kan explicitgöra förförståelsen genom att tydliggöra tolkningens utgångspunkt och på 

detta sätt förmedla sitt perspektiv åt läsaren. Forskaren kan också välja en given tolkningsteori och 

kungöra valet av tolkningsteori öppet för läsaren. Slutligen kan forskaren även redogöra för 

personliga erfarenheter som varit relevanta för forskarens förförståelse av det som tolkas. Används 

någon av dessa varianter visar forskningen tecken på hög kvalitet när det kommer till hermeneutisk 

tradition.  

 

Gadamer (1997, s. 137) poängterar att en meningsförväntan ingår i den hermeneutiska 

forskningsansatsen. En meningsförväntan innebär det som en forskare tror sig ska finna och den 

styrs av kontexten. Denna förväntan måste kunna korrigeras, när det undersökta materialet kräver 

det. På detta vis pendlar förståelsen mellan delar och helhet och resulterar i en annan 

meningsförväntan. Utmaningen med meningsförväntan blir enligt Gadamer att kunna anpassa sin 

meningsförväntan, om tolkningen visar sig vara som förväntat eller oförväntat. (Gadamer, 1997.) 

 

I det här fallet är kontexten inte känd eftersom jag varken har besökt skolorna eller klasserna där 

materialet har samlats in eller samlat in materialet själv. Även om jag utgår från ett objektivt 

perspektiv bör jag erkänna att mina tidigare erfarenheter från andra skolor gör att jag har en 

förutfattad uppfattning om vilka skrifthändelser som kan finnas i en skolas skriftpraktik. Min 

meningsförväntan är den att materialet består av ett varierat utbud skrifthändelser. Man kan kalla 

det för min förförståelse för skolors skriftpraktik i allmänhet. Jag följer härmed Larssons (2005, s. 

18) råd om att beskriva förförståelsen genom att explicitgöra förförståelsen, samt genom att 

redogöra för mina personliga erfarenheter av skolan som skriftpraktik i allmänhet. Min 
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förförståelse är således den att skrifthändelserna i skolor överlag består av mycket text i olika 

former. Det finns läroböcker, anteckningshäften, text som läraren skrivit, text som eleverna skrivit 

och mycket mer. Texterna är enligt mig ofta multimodala och sammankopplade främst med bilder. 

Gällande min förförståelse om skrifthändelserna i skolorna förväntar jag mig att det finska språket 

inte förekommer inom den sverigesvenska skolan, att finska förekommer en del i den 

finlandssvenska skolan och att finskan förekommer mest inom språkbadsskolan. Svenskan är 

enligt min förförståelse dessutom det språk som används mest.  

4.2.3 Hermeneutisk tolkning  

 
När det kommer till hermeneutisk tolkning finns det inga klara regler, vilket beror på att forskare 

har olika förförståelse och alla forskare kan omöjligtvis följa samma bana med olika erfarenheter, 

fördomar och upplevelser i bagaget. Westlund (2009, s. 80f) rekommenderar att man som forskare 

tar sig an det empiriska materialet med lyhördhet och fantasi och att man anlägger en genuint 

nyfiken hållning för att öka möjligheterna att se vad texten egentligen erbjuder. Detta då förutsatt 

att förförståelsen är medveten för forskaren. Med hänsyn därtill placeras metoden ofta i skuggan 

av materialet: metoden är sekundär, medan texten är primär. Även om metoden klassas som 

sekundär är analysprocessen inte slumpmässig, utan genomskinlig. Tolkningen och analysen ska 

beskrivas i olika steg för att läsaren ska tilldelas en inblick i tolkningsarbetet. (Nyström et al., 

2015, s. 48; Westlund, 2009.) När jag tolkar mitt empiriska material enligt en hermeneutisk 

tradition delar jag upp analysprocessen i flera nivåer, som noggrant beskrivs för läsaren. Jag börjar 

från en helhetsnivå och går därefter djupare in i de olika delarna som jag urskiljer i materialet.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 204f) nämner fyra aspekter som en hermeneutisk tolkning 

bygger på: tolkningsmönster, text, dialog och deltolkningar. Tolkningsmönstret bör innehålla 

fakta om det undersökta, samt vara både internt och externt konsistent. Det bör vara internt för att 

kunna bemöta starka motargument i form av logiska motsägelser och externt för att tolkningen 

endera stämmer eller inte stämmer överens med övriga tolkningsmönster inom området. 

Tolkningen växer fram ur forskarens förförståelse och mönstret bidrar till en djupare förståelse av 

det som studeras. Föremålet för tolkning är en text, inte fakta eller data. Texten kan dock vara 

utformad på olika sätt, som exempelvis skrift, tal, bild eller symboler. Med hjälp av 

tolkningsmönstret framlyfts fakta ur texten och det är viktigt att placera in texten i en kontext. Vid 

byte av kontextuellt perspektiv kan en del av texten få en annan relation till textens helhet. Med 

dialog menas att hermeneutiker ställer frågor till texten och lyssnar på den, precis som en dialog. 
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Frågorna växer fram ur förförståelsen och utvecklas ju längre analysprocessen går. Det är viktigt 

att nå det mest sannolika resultatet genom att resonera kring argument och motargument, allt detta 

med aktuell kunskap som bas. Deltolkningar formuleras därefter under processens gång och är 

avgörande för att nå fram till ett helhetligt resultat. (Alvesson & Sköldberg, 2008.)  

 

Även om hermeneutiken som forskningsansats är kvalitativ kan tolkningen innehålla kvantitativa 

inslag, som exempelvis när forskare räknar förekomsten av ord eller fraser. Detta är vanligt inom 

misstankens hermeneutik. Genom att använda kvantitativa inslag, såsom frekvenstabeller eller 

kvantifierbara kategorier, kan forskaren fördjupa sin tolkning och samtliga inslag betraktas som 

en del i helheten. (Westlund, 2009.) I min analys använder jag många kvantitativa inslag distinkt 

för att fördjupa min tolkning, men dessutom för att göra resultatet mera överskådligt och 

begripligt. Undersökningens kvantitativa inslag består av ett flertal tabeller och stapeldiagram som 

visar hur jag har tolkat det empiriska materialet och hur de kategoriserade skrifthändelserna 

förhåller sig procentuellt till skrifthändelserna inom skriftpraktikerna som helhet.  

 

I och med att jag utgår från att mitt empiriska material utgör en helhet som skriftpraktik och 

fördjupar mig i dess olika delar, i detta fall skrifthändelser, har jag format ett eget tolkningsmönster 

under analysprocessens gång. Jag beskriver det undersökta, texten eller specifikt skrifthändelserna 

i det här fallet, och lyfter fram fakta. Jag eftersträvar en förståelse och utför en dialog med 

skrifthändelserna för att kunna tolka de didaktiska valen bakom dem. Slutligen gör jag 

deltolkningar av de fördjupade delarna och knyter ihop allting till en helhet igen.  

 

Slutligen hävdar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 269) att minimikravet för att en 

forskningsansats ska kunna kallas hermeneutisk är att forskningen tangerar de båda hermeneutiska 

cirklarna, det vill säga del och helhet, samt förförståelse och förståelse, men även 

tolkningsmönster, text, dialog och deltolkningar.  

 

4.3 Fotografering som datainsamlingsmetod 
 
Inom hermeneutisk forskning är det en text som analyseras, men som tidigare nämndes kan texten 

vara utformad på olika sätt. Det kan vara skriven eller talad text, bilder eller symboler. Denna 

studies material består av bilder som har blivit insamlade med datainsamlingsmetoden 

fotografering. Forskare kan registrera olika ting genom att fotografera och bilderna utgör då 
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primärdata. De visuella bilderna utgör ett alternativt material i jämförelse till skriftliga dokument, 

inspelade intervjuer och kvantitativ data. (Denscombe, 2009, s. 309f). 

 

Denscombe (2009, s. 310f) skiljer mellan skapade och hittade bilder. Skapade bilder är sådana 

bilder som forskaren fotograferar själv, medan hittade bilder är bilder som redan finns. Skapade 

bilder innebär sådana bilder som forskaren själv har tagit i forskningssyfte och fotografen bör 

använda rätt utrustning för att fotografera. Idag erbjuder vårt teknologiserade samhälle ett flertal 

olika möjligheter för att fånga stillbilder. Valmöjligheterna är många och utrustningen ska väljas 

utgående från vilken utrustning som är mest lämplig, samt vilken utrustning som finns tillgänglig.  

Fotografen bör även ta hänsyn till bildbaserade aspekter, såsom ljus, skärpa, zoomning och övriga 

faktorer, samt sociala och kulturella kontexter. Fotografen måste ha tillstånd att fotografera det 

som fotograferas, speciellt när det handlar om människor och det som människor har tillverkat. 

Det finns en tydlig skillnad mellan att fotografera artefakter och människor. Pink (2001) påstår att 

när det kommer till fotografering av artefakter antas de vara finita och inneha fasta symboliska 

betydelser. Artefakterna förblir såsom de är även om de står framför kameran, medan människor 

kan ändra både på beteende och på reaktioner.  

 

Hittade bilder innebär i sin tur att bilderna redan finns och att de inte är tagna i forskningssyfte. 

Till skillnad från skapade bilder undgår hittade bilder exempelvis de tekniska problemen, såsom 

utrustningen och även fotograferingstillståndet. Ett tillstånd som dock är aktuellt är upphovsrätten. 

Forskaren bör vara medveten om att äganderätten till bilderna och att upphovsmannen kan neka 

forskaren till att använda bilderna i forskningssyfte. Forskaren bör även tänka på bildernas 

autencitet, eftersom det idag finns ett flertal bildredigeringsprogram som kan manipulera bilden 

från originalet. (Denscombe, 2009, s. 310f.) 

 

Eftersom jag har tagit del av materialet först efter att all data var insamlad är det hittade bilder jag 

hanterar. Bilderna har tagits av ett forskningsbiträde inom projektet Skrivkompetens och de togs 

innan jag var inkluderad i projektet. Förutom rollen som fotograf har forskaren som tog bilderna 

har inte haft någonting med denna undersökning att göra. Inom forskningsprojektet som helhet är 

bilderna dock inte hittade, utan skapade. De är skapade i ett forskningssyfte enkom för projektet 

Skrivkompetens. Man kan således säga att bilderna både är skapade och hittade beroende på vilket 

perspektiv som väljs: hittade för mig som forskare, skapade i forskningssyfte inom projektet.  
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4.4 Material och avgränsningar 

 
När Westlund (2009, s. 82) diskuterar valet av empiriskt material påpekar hon att allt datamaterial 

inte lämpar sig för att tolkas hermeneutiskt. Specifikt texter av olika slag är dock lämpliga för en 

hermeneutisk forskningsansats och mitt material består av fotografier som visar olika 

skrifthändelser, vilket i denna avhandling tolkas som en slags text. Mitt material samlades in under 

våren 2015 av ett forskningsbiträde som deltar i projektet Skrivkompetens. Materialet består av 

sammanlagt 1763 bilder, eller närmare bestämt fotografier, tagna i tre olika skolor. Bilderna delas 

upp enligt följande: 

 

Skola F – Fläderskolan – 538 bilder 

Skola K – Klöverskolan – 679 bilder 

Skola S – Syrénskolan – 546 bilder  

 

Materialet från den finlandssvenska skolan, Fläderskolan (F), samlades in under fyra dagar och 

under lektioner i det egna klassrummet i ämnena modersmål och litteratur, finska, historia, 

bildkonst, matematik, religion, biologi, fysik och engelska. I övriga klassrum har bilder tagits 

under lektioner i gymnastik och musik. Under lektioner i modersmål och litteratur har dessutom 

bilder tagits i datasalen. Slutligen finns det även bilder tagna utanför lektionstid av det som är 

uppsatt på väggarna i klassrummet.  

 

Vid språkbadsskolan, Klöverskolan (K), har bilderna tagits i två femteklasser både år 2014 och 

2015 under fem dagar. Bilderna togs under lektioner i geografi, historia, matematik, biologi, 

historia och svenska och utanför lektionstid togs en del fotografier av väggarna i klassrummet och 

hela klassrummet, samt i själva skolan. Klasserna satte dessutom upp en pjäs inför julen och en 

del skrifthändelser från planeringen och manusskrivandet ingår i materialet. I Klöverskolans 

material finns det dessutom 18 pdf-filer som består av skannade skrifthändelser istället för 

fotograferade.  

 

Fotografierna togs under tre dagar våren 2015 vid den sverigesvenska skolan, Syrénskolan (S). De 

togs i lektioner i bild, matematik, svenska, samt samhällsorienterade och naturorienterade ämnen. 

En del bilder togs också i skolans korridor.  
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En avgränsning gjordes i början av analysprocessen, vilket delvis beror på materialets storlek, men 

också på att en del bilder inte tillförde studien relevant information. Alla bilder som är tagna av 

människor exkluderades direkt från materialet. Bilder som tydligt var tagna från övriga klasser än 

årskurs respektive skolår 5 uteslöts också för att ha samma åldersgrupp i undersökningen.  

Materialet bestod dessutom av många dubbletter, det vill säga bilder tagna av samma 

skrifthändelse. Dubbletterna var ofta förstorade versioner av en skrifthändelse som är fotograferad 

i sin helhet. Det fanns också många bilder vars bildkvalitet var bristande och därför har dessa 

bilder uteslutits från materialet som slutligen blev analyserat. Avgränsningen resulterade i att 

materialet reducerades till 841 bilder, det vill säga ett bortfall på 52,3 %. Antalet bilder i respektive 

skolor ser ut enligt följande efter avgränsningen: 

 

Skola F – Fläderskolan – 254 bilder 

Skola K – Klöverskolan – 281 bilder 

Skola S – Syrénskolan – 306 bilder  

 

Samtliga bilder i det insamlade materialet benämns med en bokstavskod och ett tal. En bild kan 

således heta K40, vilket utmärker att bilden är tagen vid Klöverskolan och bilden är nummer 40 i 

ordningen. Alla bilder är tagna av skrifthändelser i skolorna. Exempel på fotograferade 

skrifthändelser som har blivit analyserade är bild F118 och S45 nedan. 

 

  

Bild F118. Bild S45. 
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4.5 Undersökningens genomförande och analys av data 

 

Eftersom jag själv inte deltog i datainsamlingen kommer undersökningen genomförande enbart 

att beskrivas utgående från mitt perspektiv från och med att jag inkluderades i projektet. Mitt 

arbete med avhandlingen inleddes under hösten 2015. Möjligheten att delta i forskningsprojektet 

Skrivkompetens, som hade pågått sedan 2014, presenterades och jag fick ta del av ett redan 

insamlat material bestående av fotografier tagna av ett forskningsbiträde i 

Skrivkompetensprojektet. Materialet hade samlats in under hösten 2014 och våren 2015 och 

analysarbetet påbörjades våren 2016.  

 

Den hermeneutiska tolkningen beskrivs grundligt i avsnitt 4.2.321 med tonvikt på att minikravet är 

att de båda hermeneutiska cirklarna ska tangeras, samt att tolkningsmoment såsom 

tolkningsmönster, text, dialog och deltolkningar bör finnas med (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

269). I det följande beskriver jag utförligt hur jag praktiskt har gått till väga genom 

analysprocessens gång. I början av analysprocessen fanns ingen förutbestämd metod, utan den 

växte fram under analysens gång. Jag som forskare har sålunda skapat ett fullkomligt eget 

tolkningsmönster när det kommer till att tolka och kategorisera skrifthändelser.  

 

Till en början gjordes en avgränsning22, det vill säga jag valde ut vilka bilder som skulle analyseras 

och vilka som inte skulle analyseras. Lantz (2007) kallar detta för datareduktion och talar främst 

om detta i intervjusammanhang. Datareduktion kan dock användas när annan data än intervjuer 

analyseras om syftet är det samma, nämligen att gallra bort material som inte tillför studien 

relevant information. De bilder som återstod efter avgränsningen namngavs enligt skolornas 

bokstavskoder F – Fläderskolan, K – Klöverskolan och S – Syrénskola, samt en nummer. En bild 

kan exempelvis heta K75. Därefter granskade jag bilderna och fann återkommande mönster och 

strukturer som bildade kategorier. Bilderna kategoriserades enligt de olika skrifthändelserna, 

samtidigt som vissa kategorier beskrevs närmare. Ett exempel på detta är kategori B – 

Multimodala skrifthändelser som ytterligare delas in i underkategorierna Fotografi, Illustration 

och Teckning. Samtidigt som bilderna kategoriserades beskrevs de också, för att skapa ett 

                                                 
21 Se avsnitt 4.2.3 för en närmare beskrivning av hur jag har antagit en hermeneutisk tolkning i enlighet 

med den valda forskningsansatsen.  
22 Se avsnitt 4.4 för en närmare beskrivning av avgränsningen.  
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tankesystem åt mig själv. Samtliga bilder organiserades först i ett Excel-dokument där antalet 

bilder per kategori räknades och beskrevs. Därefter överfördes data till tabeller och stapeldiagram.  

 

En av analysmetoderna som används är det som Kvale (1997) kallar för meningskategoriering, 

som innebär en kodning av det empiriska materialet där dess mening kategoriseras i specifika 

kategorier. Kategorierna växte fram och namngavs i enlighet med gemensamma drag som jag fann 

i det empiriska materialet, vilket är ett alternativ för kodning inom denna analysmetod och kallas 

för datastyrd kodning (Kvale & Brinkmann, 2009).  Enligt Dahlgren och Johansson (2009) 

framträder det mest utmärkande i materialet genom namngivningen och därför skildrar 

kategoriernas namn uttryckligen hurdana skrifthändelser det är fråga om. Newby (2010) påpekar 

att meningskategorisering inom kvalitativ forskning har kritiserats en del eftersom den begrundar 

sig på forskarens egen tolkning och kan resultera i en styrd och subjektiv tolkning av materialet. 

Analysmetoden fordrar därför åtskilliga granskningar av materialet och det är viktigt att forskaren 

ger anspråk på om data kan placeras i flera kategorier och om antalet utsagor överensstämmer med 

eller överskrider de undersökta data (Kvale, 1997).  Under analysprocessens gång visade det sig 

att kategorierna inte var exklusiva, det vill säga bilderna kunde placeras i flera olika kategorier 

beroende på hur skrifthändelsen ser ut.  

 

Utöver meningskategorisering innehåller mitt tolkningsmönster dessutom spår av 

innehållsanalysen, vilket beror på den frekventa användningen av kvantitativa inslag. 

Innehållsanalysen används för att analysera innehållet av en text, som kan se ut på olika sätt. 

Huvuddragen är desamma som i meningskategoriseringen. Forskaren färdigställer kategorier, 

kodar delarna, räknar förekomster av delarna och analyserar delarnas frekvens i relation till övriga 

delar och helheten i allmänhet. Styrkan med denna analysmetod är möjligheten att kvantifiera 

resultatet, vilket klart och tydligt görs i denna studie. (Denscombe, 2009.) 

 

I och med att det analyserade materialet består av 841 bilder och slutligen en kombination av 

meningskategorisering och innehållsanalys som analysmetod krävdes flera granskningar av 

materialet och därför utförde jag det som Bell (2006, s. 117) kallar för test-retest-metoden. Test-

rest-metoden innebär att samma test görs om en tid efter första tillfället. Detta visade sig vara 

användbart i den bemärkelse att jag fick en djupare insikt i och förståelse för mitt 

kategoriseringssystem när jag kontrollerade om bilderna placerades i samma kategorier med några 

veckors mellanrum. Majoriteten av bilderna kategoriserades enligt samma system, men en del 
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bilder flyttades till en annan kategori när min tolkning hade fått mogna. Den första 

kategoriseringen var således mera konkret och skapade mina huvudkategorier medan den andra 

kategoriseringen fördjupade analysprocessen och underkategorierna bildades. I avsnitt 5.1 

beskriver jag samtliga kategorier och underkategorier med en början i det empiriska materialet 

som helhet. Jag har namngett kategorierna med bokstavskoderna A-F i enlighet med en horisontell 

ordning. Med horisontell ordning avses att den kategori som har flest skrifthändelser placeras först 

och den kategori som har minst skrifthändelser placeras sist (Kvale, 1997). När resultatet för de 

enskilda skolorna redovisas har samma bokstavskoder använts och resultatet redovisas även där i 

horisontell ordning, men samma bokstavskoder kvarstår. Kategorierna åskådliggörs slutligen i 

resultatredovisningen med hjälp av tabeller och stapeldiagram, det vill säga kvantitativa inslag 

som procentuellt visar hur skrifthändelserna förhåller sig till varandra.  

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etiska 

principer 

 

Kvale och Brinkmann (1997, s. 207) hävdar att begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet diskuteras när det kommer till verifiering av kunskap inom 

samhällsvetenskaperna. I denna avhandling kommer begreppet tillförlitlighet att användas istället 

för reliabilitet, samt trovärdighet istället för validitet. Begreppen är synonyma och enligt Kvale 

och Brinkmann (1997, s. 208) mer vardagsspråkliga termer som ofta används inom kvalitativ 

forskning och av flera forskare för att diskutera sanningsvärdet i sina resultat. Faktum är att 

tillförlitlighet, trovärdighet och etiska principer är faktorer som måste uppmärksammas under hela 

forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 213) och nedan följer en närmare redogörelse för begreppens 

innebörd, samt hur de har uppmärksammats i denna undersökning.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten kan rent konkret förklaras som ett mått som mäter i vilken utsträckning ett 

resultat kan upprepas om samma tillvägagångssätt eller mätinstrument används vid ett annat 

tillfälle under lika omständigheter. Exempel på ett mätinstrument som inte är tillförlitligt är enligt 

Bell (2006, s. 117) en klocka som ibland drar före och ibland drar efter. Klockan kan omöjligtvis 

fungera som ett tillförlitligt mätinstrument, eftersom det exakta klockslaget kan variera beroende 

på tillfället. Tillförlitligheten kan mätas med hjälp av en rad olika skalor. Bell (2006, s. 117) 

diskuterar bland annat test-retest-metoden, som fungerar som ett kontrollinstrument för att mäta 
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om samma resultat nås vid ett senare tillfälle i analysprocessen. Det är dock inte alltid nödvändigt 

att använda ett dylikt kontrollinstrument anser Bell (2006), men kan med fördel ändå genomföras 

om forskaren så vill.  

 

Vidare påpekar Larsson (2005, s. 18) att det inom hermeneutisk forskning krävs en redovisning 

av forskarens förförståelse för att kunna klassas som kvalitativ. I avsnitt 4.2.2 redogjordes för tre 

olika varianter som förförståelsen kan redovisas på och det finns flera risker med en forskares 

förförståelse när det kommer till tillförlitligheten. En risk är att forskaren arbetar med tolkningen 

som om förförståelsen inte finns där. Detta kan leda till att resultatet blir snedvridet och icke 

tillförlitligt. Ytterligare en risk är att forskaren förklarar sin förförståelse otydligt och slutligen kan 

forskaren även ha en annan syn på forskningen som utförs än den syn som hermeneutiken innehar. 

(Larsson, 2005, s. 18-19.)  

 

För att stärka tillförlitligheten i denna undersökning har jag genomfört ett test-retest för att 

kontrollera om jag kategoriserar bilderna i samma kategorier med några veckors mellanrum.  I och 

med test-retest-metoden visade det sig att den första kategoriseringen som gjordes utgjorde 

grunden till den mer fördjupade kategoriseringen. Den första kategoriseringen var mera konkret 

och beskrev själva skrifthändelsen, medan den andra kategoriseringen utvecklade samt fördjupade 

kategorin. Ett exempel på detta är kategori D – Litteratur som i andra kategoriseringsomgången 

utvecklades till exempelvis underkategorierna Skönlitteratur, Facklitteratur och Lexikon. Test-

retest-metoden fördjupade min kategorisering när materialet hade fått mogna. För att åskådliggöra 

resultatet innehåller dessutom resultatredovisningen hänvisningar till bildexempel på vilka bilder 

som har blivit placerade i de olika kategorierna. Jag har dessutom redogjort för min egen 

förförståelse av det som undersöks23 för att undvika riskerna som jag som forskare kan råka ut för 

när det kommer till undersökningens tillförlitlighet.  

 

Trovärdighet 

Trovärdighet är ett mer avancerat begrepp och hänför sig till sanningen och riktigheten. Det 

handlar om i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt mäter eller beskriver det 

som man har för avsikt att mäta eller beskriva (Kvale, 1997, s. 215). Bell (2006, s. 117) erkänner 

dock att denna definition är aningen vag och att man måste klargöra om datamaterialet mäter eller 

beskriver det som man vill ha svar på i själva undersökningen.  

                                                 
23 Se avsnitt 4.2.2. 
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Larsson (2005) diskuterar olika kriterier när det kommer till trovärdigheten inom kvalitativ 

forskning. Diskurskriteriet handlar om hur väl ett argument kan prövas mot andra alternativa 

argument. Undersökningen är av god kvalitet om andra forskare inte finner svagheter i ditt resultat. 

Forskningen bör dessutom ha ett heuristiskt värde, vilket innebär att undersökningen bör tillföra 

ett kunskapstillskott. En kvalitativ och lyckad undersökning resulterar i nya perspektiv, nya sätt 

att se på verkligheten eller nya begrepp för att förklara och begripliggöra något som hittills har 

varit obegripligt. Sambandet mellan verklighet och tolkning behandlas i den empiriska 

förankringen. Inom hermeneutiken bör tolkningen ha en förankring i verkligheten och man måste 

som forskare bevisa hur sitt empiriska material är förankrad i den situation eller verklighet som 

man undersöker. Samspelet mellan del och helhet hör starkt till hermeneutiken och Larsson 

diskuterar här ett konsistenskriterium. "Hög kvalitet i en tolkning har den där delarna i en text eller 

tillgängliga data "tas hand om" på ett sådant sätt att det uppstår så få motsägelser som möjligt 

mellan tolkningen (helheten) och enskilda data (delarna)” (Larsson, 2005, s. 23). Detta betyder att 

om tolkningen inte stämmer överens med det empiriska materialet, kan tolkning anses vara 

tvivelaktig. Slutligen diskuterar han det pragmatiska kriteriet som innebär vilka eventuella 

konsekvenser som kan uppstå ur resultatet.  Därför bör forskaren besvara varför resultatet är viktigt 

och användbart. Specifikt för pedagogisk forskning är att forskaren bör kunna argumentera för 

forskningens värde inom den pedagogiska praktiken, även om det värdet endast gäller en 

möjlighet. Ovan nämnda kriterier kan användas för att avgöra eventuella styrkor och svagheter i 

undersökningen. (Larsson, 2005.) 

 

I min avhandling analyserar jag skrifthändelser, vilket datamaterialet tydligt består av. 

Skrifthändelser kan fotograferas, vilket Heilä-Ylikallio och Lehti-Eklund (2012) också påstår och 

därför är det motiverat att använda fotografier vid analys av skrifthändelser. Jag har dessutom tagit 

hänsyn till Larssons (2005) kriterier. Jag har resonerat kring diskurskriteriet, men eftersom att 

denna undersökning är nydanande med tanke på att ingen liknande studie har genomförts med 

dessa tre språkliga bakgrunder kan jag inte i nuläget ta hänsyn till hur andra forskare kan finna 

svagheter i mitt arbete. Det återstår att se inom framtiden. Min undersökning har dock ett 

heuristiskt värde, eftersom mitt resultat påvisar ny kunskap om hur skrifthändelser ser ut i de 

undersökta skolorna, samt likheter och skillnader skolorna emellan. Undersökningen är dessutom 

empiriskt förankrad eftersom jag undersöker tre verkligheter, närmare bestämt tre verkliga 

skriftpraktiker och materialet är insamlat i dessa verkligheter. Konsistenskriteriet beaktas också i 
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och med att jag diskuterar hur delarna ingår i en helhet och hur helheten består av olika delar. 

Slutligen tar jag hänsyn till hur jag som pedagogisk forskare behandlar det pragmatiska kriteriet. 

I den slutliga diskussionen argumenterar jag för hur värdet i mitt resultat inte endast utgör en 

möjlighet, utan tre möjligheter som sedan jämförs mot varandra.  

 

Slutligen är det värt att påpeka att sambandet mellan tillförlitlighet och trovärdighet varierar. Är 

en fråga inte tillförlitlig saknar den omedelbart trovärdighet, men även om en frågas tillförlitlighet 

är hög behöver trovärdigheten nödvändigtvis inte vara hög. För att förenkla det problematiska 

begreppet trovärdighet kan man fråga sig om en annan forskare, som använder samma 

mätinstrument skulle komma fram till samma resultat. (Bell, 2006, s. 117-118.)  

 

Generalisering 

Inom empirisk forskning bör man som forskare redogöra för hur resultaten är generaliserbara, det 

vill säga kan resultaten appliceras på liknande personer, situationer eller fall som inte deltog i 

studien. Forskaren bör argumentera för varför resultatet är användbart, samt för vem, var och när 

det är användbart. Till skillnad från kvantitativ forskning ser generaliseringen annorlunda ut inom 

kvalitativ forskning. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 228.)  Statistisk generalisering grundar sig på 

att undersökningens informanter är slumpmässigt valda och samplet antas kunna representera en 

population som helhet. Kvalitativ forskning har ofta blivit kritiserad över att forskningsresultaten 

inte kan generaliseras i samma utsträckning som inom kvantitativ forskning. Kritiken begrundar 

sig på att sannolikhetsnivån inte är lika hög när informanterna inom kvalitativ forskning inte kan 

representera en hel population. Därför är det viktigt att som forskare argumentera för varför 

resultaten är viktiga och hur de kan generaliseras på ett annat sätt. Utöver den statistiska 

generaliseringen hävdar Kvale (1997, s. 210) att forskningen även kan generaliseras naturalistiskt 

och analytiskt. En naturalistisk generalisering innebär att den personliga erfarenheten formar en 

tyst kunskap om hur saker och ting förhåller sig och utvecklas därefter till förväntningar framom 

förutsägelser. Resultaten består således främst av ett perspektiv istället för sanningen. (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 230.) Den analytiska generaliseringen, eller det som Larsson (2005) kallar 

för situerad generalisering, innebär att resultaten kan ge vägledning för vad som kommer att hända 

i en liknande situation. Resultaten kan användas som stöd eller hjälpmedel för framtiden. Likheter 

och skillnader är viktiga element i denna typ av generalisering och forskningen bygger på en 

påståendelogik, vilket innebär att forskaren bygger upp och argumenterar för det generella i sitt 

resultat. (Kvale, 1997, s. 210.)  
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Enligt Scofield (refererad i Kvale, 1997, s. 212) finns det tre mål med generaliseringen, vilka är 

att studera det som är, det som kanske kommer att finnas och det som kan finnas. I denna 

undersökning fokuserar jag endast på att studera det som faktiskt är och beaktar varken det som 

kanske kommer att finnas eller det som kan finnas överhuvudtaget. Jag försöker fastställa det 

allmänna och vanliga inom skolornas skriftpraktiker och generaliserar min forskning analytiskt 

och situerat. Med fokus på materialet som helhet, samt på likheter och skillnader skolorna emellan 

vill jag med denna forskning bidra till en förståelse till hur skrifthändelser kan se ut i en liknande 

situation, i en liknande skola.  

 

Etiska principer 

Genom hela forskningsprocessen förekommer det etiska frågor som bör tas i beaktande. Det är 

viktigt att understryka att undersökningen är konfidentiell om namn, institutioner eller 

benämningar av olika slag förekommer. Ingen information som kan identifiera personer eller 

institutioner får förekomma i undersökningen. Ett skriftligt avtal mellan de berörda parterna kan 

med fördel göras för att understryka undersökningens konfidentialitet och hur forskningsmaterial 

samt resultat kommer att behandlas och publiceras. (Bell, 2006.) Howe och Eisenhart (refererade 

i Larsson, 2009, s. 9) hävdar att ett starkt etiskt värde kan reducera undersökningens andra 

kvaliteter och att en konflikt mellan etik och trovärdighet kan uppstå. En forskare bör vara 

omsorgsfull när materialet behandlas och varken förtiga om kunskap eller tillmäta saker olika vikt 

för att passa undersökningens syfte. Balansen mellan trovärdighet och etik bör således finnas för 

att undersökningen ska anses vara av hög kvalitet.  

 

När jag påbörjade arbetet med min avhandling och fick materialet av min handledare skrev vi båda 

under ett skriftligt avtal24, som klargör att materialet kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet 

med forskningsetiska regler, samt att jag använder Skrivkompetensprojektets sätt att koda 

informanter och skolor. Materialet ska dessutom återlämnas till min handledare efter avslutad 

undersökning. De ansvariga forskarna i Skrivkompetensprojektet har i sin tur skriftliga avtal med 

de skolor där materialet har samlats in. Eftersom en del av fotografierna i det insamlade materialet 

innehöll bilder på människor har dessa tagits bort av etiska skäl. Syftet är att undersöka 

skrifthändelser och inte människor. En del skrifthändelser som finns exemplifierade i 

                                                 
24

 Se bilaga 1. 
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resultatredovisningen innehöll namn på elever, men dessa har av etiska skäl blivit censurerade för 

att bibehålla konfidentialiteten.   
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5 Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Först redogörs för resultatet i det 

empiriska materialet som helhet. Därefter presenteras kategoriseringen för respektive skola och 

slutligen görs en jämförelse mellan eventuella likheter och skillnader.  

5.1 Skrifthändelserna i alla skolor 

 
Sammanlagt analyseras 841 fotografier, som har blivit indelade i dessa kategorier: 

 

Kategori A – Eleverna skriver – All text som eleverna skriver hör till denna kategori. Till denna 

kategori räknas bland annat ifyllda arbetsblad, anteckningar i läromedel och dagboksanteckningar. 

Kategori B – Multimodala skrifthändelser – Sådana skrifthändelser som består av minst två olika 

modaliteter. Ett grundläggande kriterium för denna kategori är att skriftlig text måste ingå som en 

modalitet. De övriga modaliteterna kan variera.  

Kategori C – Tavlan och väggarna – Alla skrifthändelser som är placerade på tavlan och väggarna. 

Det kan exempelvis vara elevernas egna verk eller lärarens anteckningar på tavlan.  

Kategori D – Litteratur – Till denna kategori hör sådan litteratur som finns tillgänglig för eleverna 

i klassrummet, som exempelvis skönlitteratur och facklitteratur. 

Kategori E – Digitala skrifthändelser – Till denna kategori hör samtliga skrifthändelser där ett 

digitalt hjälpmedel tydligt används.  

Kategori F – Övriga skrifthändelser – Denna kategori innehåller sådana skrifthändelser som inte 

platsar i ovan nämnda kategorier.  

 

Närmare beskrivningar och exempel på samtliga kategorier kommer att presenteras i kommande 

avsnitt. En beskrivning av kategoriernas fördjupade indelning i underkategorier kommer även att 

göras.  När skrifthändelserna redogörs för skolorna för sig i avsnitt 5.2, 5.3 och 5.4 används samma 

kategorier och underkategorier. Dessa kategorier är uppdelade enligt följande i horisontell 

ordningsföljd, där den största kategorin kommer först och den minsta kommer sist. En bild kan 

placeras i flera kategorier och underkategorier beroende på om fotografiet består av flera olika 

skrifthändelser, men det maximala antalet kategorier som en bild har placerats i är tre och det 

maximala antalet underkategorier är också tre. Ett exempel på en sådan skrifthändelse är bild 
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K7525 som har placerats i kategorierna A – Elever skriver, C – Tavlan och väggarna och E – 

Digitala skrifthändelser. Gällande placering i underkategorier har samma bild placerats i följande 

tre underkategorier i kategorin E – Digitala skrifthändelser: Dator, Projektor och 

Textbehandlingsprogram. I tabell 1 nedan redovisas ovan nämnda kategorier och hur de 841 

bilderna har blivit kategoriserade.  

Tabell 1: Alla skrifthändelser.  

Kategori Antal (n=841) Procent % 

A – Elever skriver 365 43,4 % 

B – Multimodala skrifthändelser 338 40,2 % 

C – Tavlan och väggarna 335 39,8 % 

D – Litteratur  288 34,2 % 

E – Digitala skrifthändelser 42 5,0 % 

F – Övriga skrifthändelser  42 5,0 % 

Totalt 1410   

 

Tabell 1 visar att de 841 bilderna har placerats in i kategorier 1410 gånger. Kategori  

A – Elever skriver har flest antal bilder med 365 stycken, det vill säga 43,4 %. De två följande 

kategorierna är kategori B – Multimodala skrifthändelser med 40,2 % av skrifthändelserna och 

kategori C – Tavlan och väggarna med 39,8 %. De multimodala skrifthändelserna består endast 

av tre skrifthändelser mer än Tavlan och väggarna. Den fjärde kategorin D – Litteratur består av 

34,2 % av skrifthändelserna i det empiriska materialet och det är mindre än 10 % skillnad till den 

största kategorin A – Elever skriver. De två återstående kategorierna är lika stora med 5,0 % 

vardera. I denna kategorisering har procenttalen angetts med ett decimaltal med motiveringen att 

kategorierna B – Multimodala skrifthändelser och C – Tavlan och väggarna hade fått 40 % vardera 

om decimalen hade uteblivit. Det existerar ändå en liten skillnad kategorierna emellan, vilket i 

detta fall åtskiljs med 0,4 %. I de följande kategoriseringarna i denna avhandling kommer 

procenttalen att anges utan decimal. En avrundning till närmaste heltal har gjorts, förutom när en 

kategori består av mindre än 1 % av skrifthändelserna och en avrundning skulle innebära att 

procenttalet blir 0 %. Då har procenttalet avrundats uppåt för att kategorins procenttal skulle bli 1 

%, med motiveringen att om en kategori består av en eller flera skrifthändelser kan procenttalet 

inte vara 0 %.  

 

Utöver ovan kategoriserade skrifthändelser finns det även symbolisk text som ingår i samtliga 

kategorier. Med symbolisk text menas främst siffror. Eftersom siffrorna ingår i hela det empiriska 

                                                 
25 Se sida 72.  
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materialet har den symboliska texten därför inte tilldelats en egen kategori, utan räknas med i 

samtliga kategorier.  

5.1.1 Kategori A – Elever skriver 

 
Till denna kategori hör alla texter som eleverna skriver i skolan. Det handlar om allt från 

anteckningar och dagboksanteckningar till matematiska uträkningar. Man kan konkretisera 

kategorin genom att förklara att allt som eleverna framställer endera med traditionell penna eller 

på datorn hör hemma inom denna kategori. Kategorin A – Elever skriver består av 365 

skrifthändelser vilket utgör 43,4 % av samtliga skrifthändelser i hela det empiriska materialet. 

Denna kategori är indelad i nio underkategorier, vilket tabell 2 visar, för att tydligare förklara och 

beskriva hurdana skrifthändelser som ingår när eleverna skriver. En skrifthändelse kan tillhöra 

flera kategorier beroende på om skrifthändelsen består av flera typer av text som eleverna skriver.  

Tabell 2: A – Elever skriver, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=365) Procent % 

Fritext 257 70 % 

Dator 74 20 % 

Läromedel 46 13 % 

Arbetsblad 27 7 % 

Anteckningar 17 5 % 

Prov och förhör 9 2 % 

Om litteratur 7 2 % 

Matematik 4 1 % 

Vet ej 1 1 % 

Totalt 442  

 

De 365 skrifthändelserna är kategoriserade 442 gånger i underkategorierna ovan. Den mest 

förekommande underkategorin är Fritext som består av majoriteten av skrifthändelserna med  

70 %. Till denna underkategori hör sådan text som inte är styrd av exempelvis ett läromedel utan 

som eleverna själva får formulera. Det kan vara bildtexter som på bild K40, dagboksanteckningar 

som på bild F252, brev som på bild F251, dikter som på bild K125 eller korta kommentarer som 

på bild S234.   
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Bild K40.      Bild F252.   

  

Bild F251.     Bild K125. 

 

Bild S234. 

 

Den näst mest förekommande underkategorin är Dator med 20 % av skrifthändelserna. Till denna 

underkategori hör de texter som eleverna skriver eller har skrivit på dator, vilket kan urskiljas 

genom att texten är utskriven med en skrivare, samt om texten befinner sig på en datorskärm. 
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Exempel på datorskriven text som är utskriven är bild K221 och exempel på text som skrivs på 

dator är bild K73.   

   

  

Bild K221.     Bild K73.  

 

Efter underkategorin Dator kommer underkategorin Läromedel med 13 % av skrifthändelserna. 

Till denna underkategori räknas endast sådana läromedel som eleverna skriver i, 

läromedelsuppslag som inte är ifyllda hör inte hit. Bild S292 och bild F246 exemplifierar 

skrifthändelser i underkategorin Läromedel.  

    

  

Bild S292.     Bild F246. 

     

Precis som underkategorin Läromedel innehåller underkategorin Arbetsblad endast sådana 

skrifthändelser där eleverna redan har skrivit. Tomma arbetsblad räknas således inte till denna 

kategori, utan har placerats i kategori F – Övriga skrifthändelser. 7 % av skrifthändelserna där 
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eleverna själva skriver hör till denna underkategori och hit räknas samtliga lösa arbetsblad som 

redan är ifyllda. Exempel på sådana skrifthändelser ses på bild F245 och bild S29. 

    

  

Bild F245.     Bild S29. 

     

Underkategorin Anteckningar med 5 % av skrifthändelserna har jag tolkat som endera sådana 

texter som eleverna skriver tillsammans eller i samråd med läraren, samt sådana texter där eleverna 

märkbart har hämtat fakta från litteratur. Det kan vara anteckningar från det läraren skriver på 

tavlan till eget häfte eller anteckningar för att beskriva någonting, exempelvis en bild. Bild K296 

är ett exempel på anteckningar om en faktabild och bild F244 är ett exempel på anteckningar om 

begrepp.  

  

Bild K296.     Bild F244.  
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Slutligen kvarstår fyra underkategorier med 1-2 % vardera av skrifthändelserna. Underkategorin 

Prov och förhör består av redan ifyllda prov eller förhör och underkategorin Om litteratur 

innehåller sådana skrifthändelser där elever skriver om en bok de har läst. Underkategorin 

Matematik består av matematiska uträkningar som eleverna skriver ner och den sista 

underkategorin Vet ej består av en skrifthändelse som inte kan placeras i någon av de andra 

underkategorierna. Jag har dock tolkat det som att det är en elev som har skrivit texten utgående 

från handstilen. Nedan följer exempel på ett förhör på bild F243, lästips på bild F138, matematiska 

uträkningar på bild F410 och skrifthändelsen som inte kunde definieras på bild K182.  

  

  

Bild F243.     Bild F138. 

  
Bild F242.     Bild K182.  
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Språkindelningen i kategorin Elever skriver 

Eleverna skriver sina texter på olika språk beroende på ämnet och textens syfte. I tabell 3 nedan 

är texterna som eleverna själva skriver indelade enligt språk. Indelningen har gjorts i svenska, 

finska och engelska enligt vilket språk som eleverna skriver på. Om det exempelvis handlar om 

ett läromedel där texten är skriven på svenska men eleven skriver på finska har skrifthändelsen 

blivit kategoriserad som finsk och inte svensk. Kategorin Ej språk finns med som ett alternativ 

eftersom en del skrifthändelser endast består av symbolisk skrift och kategorin Annat finns med 

eftersom att en skrifthändelse är skriven på ett annat språk än svenska, finska eller engelska. Tabell 

3 visar att eleverna skriver främst på svenska, vilket de 81 % av skrifthändelserna som eleverna 

själva medverkar i bevisar. Eleverna skriver på finska i 19 % av skrifthändelserna i denna kategori 

och endast i 2 % på engelska. Skrifthändelsen som har kategoriserats som Ej språk är en 

matematisk uträkning och skrifthändelsen på ett främmande språk är skriven på franska.  

Tabell 3: A – Elever skriver, språkindelning.  

Språk Antal (n=365) Procent % 

Svenska – SVE 295 81 % 

Finska – FIN 70 19 % 

Engelska – ENG  8 2 % 

Ej språk – EJ  1 1 % 

Annat – ANN 1 1 % 

Totalt 375  

 

I tabell 4 har en språkindelning gjorts på samtliga underkategorier inom kategorin A - Elever 

skriver. Tabellen visar att majoriteten av skrifthändelserna är svenska, men att texter som eleverna 

skriver eller har skrivit på datorn till 78 % är finska. Fyra underkategorier är svenskspråkiga till 

100 %: Läromedel, Anteckningar, Prov och förhör, samt Om litteratur. Det finska språket 

förekommer endast i underkategorierna Fritext, Dator och Arbetsblad och engelska förekommer 

endast i Fritext och Dator, vilket innebär att det endast är de två underkategorierna som innehåller 

skrifthändelser på tre olika språk.  
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Tabell 4: A – Elever skriver, underkategoriernas språkindelning. 

Underkategori Antal  

(n=365) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Fritext 257 190 74 % 69 27 % 8 3 % 0 0 % 0 0 % 

Dator 74 24 32 % 58 78 % 1 1 % 0 0 % 0 0 % 

Läromedel 46 46 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 27 26 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Anteckningar 17 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Prov och förhör 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0  0 % 

Matematik 4 3 75 % 0 0 % 0 0 % 1 25 % 0 0 % 

Vet ej 1 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100 % 

Totalt 442 322  128  9  1  1  

 

Multimodalitet inom kategorin Elever skriver 

De skrifthändelser som hör till kategorin A – Elever skriver innehåller en del multimodala inslag. 

Det är dock värt att påpeka att när det kommer till Arbetsblad, Prov och förhör och Läromedel har 

eleverna själva inte valt att göra texten multimodal. Handlar det däremot om underkategorierna 

Fritext, Dator och Anteckningar kan eleverna själva ha valt att lägga till en bild av något slag. 

Nedan i tabell 5 har en kategorisering av de multimodala inslagen gjorts hos skrifthändelserna 

inom denna kategori. Med multimodalitet menas här text som samspelar med någon annan 

modalitet, som exempelvis fotografi eller illustration. Om en skrifthändelse inte är multimodal 

består den endast av en modalitet, exempelvis skriven text. En illustration är i det här fallet en 

tryckt, illustrerad bild. En teckning innebär att det är eleven själv som har ritat den och ett fotografi 

är en fotograferad stillbild. 26  Enligt tabell 5 är mer än hälften, närmare bestämt 65 %, av 

skrifthändelserna inte multimodala. De skrifthändelser som är multimodala består främst av 

illustrationer och elevernas egna teckningar. 

Tabell 5: A – Elever skriver, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=365) Procent % 

Ej multimodal – EJ  238 65 % 

Illustration – ILL 72 20 % 

Teckning – TE 54 15 % 

Fotografi – FO 3 1 % 

Totalt 367  

 

                                                 
26 För exempel på hurdana skrifthändelser som klassas som illustrationer, teckningar och fotografier, se 

avsnitt 5.1.2 Multimodala skrifthändelser. För närmare beskrivning av modaliteternas betydelsepotential 

se avsnitt 2.3.1. 
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Tabell 6 nedan visar hur de multimodala skrifthändelserna är fördelade i underkategorierna. Värt 

att notera i denna tabell är att underkategorin Arbetsblad inte innehåller några multimodala inslag 

överhuvudtaget. Därefter är det främst underkategorierna Läromedel med 96 % av 

skrifthändelserna, Om litteratur med 86 % och Fritext med 60 % som består av få multimodala 

inslag. De underkategorier som innehåller mest multimodala inslag är Dator, Prov och förhör, 

samt Anteckningar, där mer än hälften av skrifthändelserna är multimodala. Underkategorin Dator 

består av illustrationer till 50 %, underkategorin Prov och förhör består av illustrationer till 56 % 

och Anteckningar består av elevernas egna teckningar till 53 %. Det är endast underkategorierna 

Fritext och Dator som innehåller fotografier och endast Fritext och Anteckningar som innehåller 

elevernas egna teckningar.   

Tabell 6: A – Elever skriver, multimodal indelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=365) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Fritext 257 154 60 % 57 22 % 45 18 % 3 1 % 

Dator 74 30 41 % 37  50 % 0 0 % 2 3 % 

Läromedel 46 44 96 % 2 4 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 27 27  100 % 0  0 % 0  0 % 0  0 % 

Anteckningar 17 6 35 % 2 12 % 9 53 % 0 0 % 

Prov och förhör 9 4 44 % 5 56 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 7 6 86 % 1 14 % 0  0 % 0  0 % 

Matematik 4 2 50 % 2 50 % 0  0 % 0  0 % 

Vet ej 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 442 274  106  54  5  

 

Sammanfattning 

Kategorin A – Elever skriver är den största kategorin i det empiriska materialet och majoriteten 

av skrifthändelserna består av sådan text som eleverna själva får formulera, det vill säga Fritext. 

Därefter finns det flest skrifthändelser i underkategorierna Dator och Läromedel. Texterna skrivs 

främst på svenska, men de texter som eleverna skriver på dator skrivs enligt resultatet främst på 

finska. Engelskan förekommer endast i underkategorierna Fritext och Dator. Mer än hälften av 

skrifthändelserna är inte multimodala och de skrifthändelser som består av multimodala inslag 

innehåller oftast en kombination av text och illustration. Mer än hälften av underkategorierna är 

dessutom främst inte multimodala. De underkategorier som består av multimodala inslag till mer 

än 50 % är Dator, Anteckningar och Prov och förhör.  
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5.1.2 Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

 
I avsnitt 2.3 definierades begreppet multimodalitet som texter där text tillsammans med olika 

modaliteter, eller framställningsformer, skapar en helhet. Modaliteterna kan bestå av verbalspråk, 

bilder, färger, levande bilder och ljud. Det empiriska materialet består till stor del av olika 

multimodala inslag, och eftersom det är en betydande del inom literacy skapades en kategori 

innehållande multimodala skrifthändelser. Till denna kategori hör således sådana skrifthändelser 

som består av text och en annan modalitet. Texten är det essentiella i det här fallet och utgör 

huvudkriteriet för att en skrifthändelse ska få kallas multimodal i denna studie. De övriga 

modaliteterna kan vara illustrationer, fotografier och teckningar. Alternativa modaliteter vore ljud 

och levande bilder, men eftersom de inte kan fångas med hjälp av datainsamlingsmetoden som 

användes i denna studie är de inte relevanta underkategorier. I tabell 7 finns det 338 bilder inom 

kategori B – Multimodala skrifthändelser, vilket utgör 40,2 % av hela det empiriska materialet 

och kategorin har vidare delats in i tre underkategorier: Illustration, Teckning och Fotografi. En 

skrifthändelse kan tillhöra flera kategorier beroende på vilka modaliteter som skrifthändelsen 

består av.   

Tabell 7: B – Multimodala skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=338) Procent % 

Illustration 237 70 % 

Teckning 66 20 % 

Fotografi 51 15 % 

Totalt 354  

 

Definitionerna på dessa underkategorier är desamma som i avsnitt 5.1.1 där de multimodala 

inslagen kategoriseras inom kategorin A – Elever skriver. En illustration innebär en visualisering 

i form av en målning, skiss eller ritning och i den här studien handlar det om tryckta eller digitala 

bilder. Viktigt att påpeka är dock att det finns illustrationer i det empiriska materialet som inte 

klassas som multimodala, eftersom inget textelement ingår. Exempel på illustrationer är bild S53 

och bild F241. Av samtliga multimodala skrifthändelser består 70 % av illustrationer.  
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Bild S53.     Bild F241. 

Med underkategorin Teckning avses de målningar, ritningar och skisser som eleverna själva har 

gjort. Teckningarna kan vara gjorda med olika tekniker, såsom blyerts, kritor, tusch och vattenfärg. 

De multimodala skrifthändelserna består till 20 % av elevernas egna teckningar.  I det empiriska 

materialet finns det många teckningar som inte klassas som multimodala, vilket beror på att de 

saknar textelementet. Bild F249 och S226 är exempel på multimodala skrifthändelser bestående 

av elevers teckningar.  

  

Bild F249.     Bild S226.  

     

Underkategorin Fotografi definieras som tvådimensionella avbildningar som med hjälp av en 

kamera fångar verkligheten. 15 % av de multimodala skrifthändelserna består av fotografier och 

exempel på sådana skrifthändelser är bild K117 och bild F154. 
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Bild K117.     Bild F154.  

    

Färgvalet i de multimodala skrifthändelserna 

De multimodala skrifthändelserna har delats in enligt om de är svartvita eller om de innehåller 

övriga färger, vilket motiveras med att färgvalet är ett viktigt inslag i textens design och färgvalet 

sällan är slumpmässigt27. En skrifthändelse klassas som färgglad om den består av en annan färg 

utöver svart, vit eller grå. I denna kategorisering kan en skrifthändelse endast placeras in i en 

kategori, eftersom en skrifthändelse inte kan vara både svartvit och färgglad. Enligt tabell 8 är 

majoriteten av de multimodala skrifthändelserna, 86 %, färgglada. 

Tabell 8: B – Multimodala skrifthändelser, färgval. 

Färg Antal (n=338) Procent % 

Färgglad – FÄRG 292 86 % 

Svartvit - SVART 46 14 % 

Totalt  338  

 

Tabell 9 visar hur färgvalet är uppdelat enligt de modala underkategorierna. En klar majoritet av 

skrifthändelserna är färgglada. Inom de olika underkategorierna är det underkategorin Fotografi 

som har störst andel färgglada skrifthändelser med 98 % och Teckning har minst med 82 %.  

Tabell 9: B – Multimodala skrifthändelser, underkategoriernas färgval. 

Underkategori Antal 

(n=338) 

Antal 

FÄRG 

% 

FÄRG 

Antal 

SVART 

% 

SVART 

Illustration 237 203 86 % 34 14 % 

Teckning 66 54 82 % 12 18 % 

Fotografi 51 50 98 % 1 2 % 

Totalt 354 307  47  

 

                                                 
27 Närmare beskrivning av färger som multimodalitet i avsnitt 2.3.1. 
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Nedan följer exempel på svartvita respektive färgglada skrifthändelser ur samtliga multimodala 

underkategorier. Bild F240 är exempel en färgglad illustration och bild S199 är exempel en 

svartvit illustration. Bild S1 är en färgglad teckning och bild K35 innehåller svartvita teckningar. 

Slutligen innehåller bild K228 ett färgglatt fotografi och bild S188 är ett svartvitt fotografi. 

  

Bild F240.     Bild S199. 

  

Bild S1.      Bild K35. 
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Bild K228.     Bild S188. 

 

Sammanfattning 

I hela det empiriska materialet är 40,2 % av skrifthändelserna multimodala och skrifthändelserna 

har vidare indelats i underkategorierna Illustration, Teckning och Fotografi. Majoriteten av de 

multimodala skrifthändelserna består av illustrationer av olika slag. Dessa illustrationer är främst 

färgglada, vilket också de övriga modaliteterna eller underkategorierna inom denna multimodala 

kategori är.  

 

5.1.3 Kategori C – Tavlan och väggarna  

 
Denna kategori består av sammanlagt 335 fotografier, det vill säga 39,8 % av samtliga 

skrifthändelser i det empiriska materialet, som delas in i ytterligare tolv underkategorier. Med 

kategorinamnet Tavlan och väggarna syftar jag på alla skrifthändelser som fysiskt är placerade 

eller åskådliggjorda på klassrummets tavla eller väggar. Skrifthändelserna kan också finnas åp 

väggarna i övriga utrymmen som eleverna vistas i, såsom gymnastiksal eller bildkonstsal. 

Kategorierna är: Elevers texter, Teckningar, Information, Lärare skriver, Tema, Instruktion, 

Placering, Reklam, Schema, Fotografi och Film. Den tolfte kategorin har döpts till Vet ej, eftersom 

det finns en skrifthändelse på väggen vars innebörd inte går att definiera. En del skrifthändelser 

kan exempelvis bestå av både en text som eleverna själva har skrivit och en teckning, och därför 

är det möjligt att samma skrifthändelse är placerad i flera underkategorier. Tabell 10 nedan visar 

att de 335 bilderna har blivit kategoriserade 459 gånger.  
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Tabell 10: C – Tavlan och väggarna, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=335) Procent % 

Elevers texter 161 48 % 

Teckningar 77 23 % 

Information 59 18 % 

Lärare skriver 50 15 % 

Tema 45 13 % 

Instruktion 30 9 % 

Placering 16 5 % 

Schema 8 2 % 

Reklam 8 2 % 

Fotografi 3 1 % 

Film 1 1 % 

Vet ej 1 1 % 

Totalt 459  

 

Underkategorin Elevers texter är den största underkategorin på tavlan och väggarna med 48 %. 

Till denna kategori hör all text som är skriven av elever på tavlan eller uppsatt på väggarna. Bild 

S238 exemplifierar en text skriven av en elev som är uppsatt på väggen och bild K41 är exempel 

på en bild som är placerad i två underkategorier, nämligen Elevers texter och Teckning.  

  

Bild S238.     Bild K41.  

 

Bild K41 hör alltså även till underkategorin Teckning, som består av 23 % av alla skrifthändelser 

i kategorin Tavlan och väggarna. Med teckning avses i det här fallet allt som är tecknat av eleverna. 

Teckningen kan precis som bild K41 också bestå av text, vilket gör att skrifthändelsen platsar i 

flera underkategorier. En teckning kan dock även höra till endast underkategorin Teckning, som 

exempelvis bild S315.  
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Bild S315.  

 

Följande underkategori är Information med 18 % av skrifthändelserna på tavlan och väggarna. Till 

denna underkategori hör alla skrifthändelser vilkas syfte är att informera antingen elever eller 

lärare någonting. Det kan exempelvis vara information om samlingsplatser på skolgården som på 

bild F13 eller information om tider som på bild S170.   

 

 

Bild F13.      Bild S170.  

 

Bild S170 hör även till underkategorin Lärare skriver, som består av 15 % av skrifthändelserna i 

kategorin C – Tavlan och väggarna. På bilden är det läraren som har skrivit upp klockslag för att 

informera eller påminna eleverna. Till denna underkategori hör allt det som finns på tavlan och 

väggarna och är skrivet av läraren. Bild S26 visar exempel på en tankekarta som är skriven av en 

lärare och uppsatt på väggen.  
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Bild S26.  

   

Bild S26 hör även till underkategorin Tema. Med tema avses sådana skrifthändelser som märkbart 

visar ett specifikt tema. Exempel på teman kan vara lästips, djur eller växter och collage inom 

vissa ämnen. Bild S26 visar temat varelser, medan bild K162 visar temat superhjältar.   

 

Bild K162.  

 

Man kan tänka sig att underkategorierna Information och Instruktion delvis kan bestå av likadana 

skrifthändelser. Underkategorin Instruktion med 9 % är dock medvetet separerad från 

underkategorin Information eftersom skrifthändelserna i denna underkategori har ett mera 

instruktivt syfte än ett informativt. Skillnaden mellan dessa underkategorier är att de flesta 

skrifthändelser som klassas som instruktioner består av uppmaningar, samt trivsel- och 

ordningsregler. Bild F146 med texten ”Släck lampan innan du går” är en uppmaning till både 

elever och lärare, men också alla som vistas i klassrummet. I denna underkategori finns det även 

instruktioner från lärare till elever om vad deras nästa uppgift är, vilket bild S33 är ett exempel på. 



 

60 

 

 

 

Bild F146.    Bild S33. 

    

5 % av skrifthändelserna som finns på tavlan och väggarna visar var någonting specifikt är placerat 

eller ska placeras och underkategorin har därefter döpts till Placering. Det kan exempelvis vara 

var brandposten är placerad, som på bild K119, eller var vattenfärger och dylikt ska placeras, som 

på bild F155.  

  

Bild K119.     Bild F155. 

     

Underkategorin Schema består av endast 2 % av skrifthändelserna i kategorin Tavlan och 

väggarna. Med schema menas i det här fallet klassens schema, vilket bild K42 exemplifierar. 
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Bild K42.  

 

Följande underkategori består också av 2 % av kategorin Tavlans och väggarnas skrifthändelser, 

det vill säga Reklam. Reklam omfattar i det här fallet reklam som riktar sig till eleverna. Det kan 

vara reklam om scoutverksamhet, skolkörer eller välgörenhetsprojekt. Bild K206 gör reklam för 

ett tv-program och hör till denna underkategori. 

 

Bild K206.  

 

Underkategorierna Fotografi och Film består båda två av endast 1 % av skrifthändelserna i 

kategorin Tavlan och väggarna. Till underkategorin Fotografi klassas alla foton som finns på 

tavlan eller väggarna i klassrummen. Ett exempel på en sådan skrifthändelse är bild F11. Levande 

bilder kan inte fångas på en fotograferad skrifthändelse, utan den skrifthändelse som hör till 

underkategorin film är en stillbild av en film som visas på tavlan. Bild S103 är den enda 

skrifthändelsen i form av en film. 
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Bild F11.     Bild C103.  

 

Slutligen består underkategorin Vet ej av 1 %, specifikt en skrifthändelse som är uppsatt på en 

vägg. Denna skrifthändelse platsar inte i någon av de ovan nämnda underkategorierna och jag kan 

som forskare heller inte definiera vad det är för skrifthändelse. I det här fallet har jag rådfrågat 

medstuderande om hurdan skrifthändelse det skulle kunna tänkas vara, men utan framgång. 

Skrifthändelsen som inte kan definieras är bild K200. 

 

Bild K200.  

 

Språkindelningen i kategorin Tavlan och väggarna 

Kategorin C – Tavlan och väggarna har ytterligare delats in i vilka språk som förekommer bland 

de olika skrifthändelserna. Eftersom undervisningen kan ske på svenska, engelska eller finska i 

skolorna som deltog i undersökningen är de tre språken givna kategorier. Kategorierna Annat, 

samt Ej språk finns även med eftersom en del skrifthändelser är på några främmande språk eller 

inte består av skrivet språk överhuvudtaget. Tabell 11 visar att skrifthändelserna är främst svenska, 

närmare bestämt 67 % av kategorin skrifthändelser. 30 % av skrifthändelserna är finska och 8 % 
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består inte av något språk överhuvudtaget. Det finns endast 3 % engelska skrifthändelser och 1 % 

skrifthändelser på ett annat främmande språk, som i det här fallet är franska.  

Tabell 11: C – Tavlan och väggarna, språkindelning. 

Språk Antal (n=335) Procent % 

Svenska – SVE 223 67 % 

Finska – FIN 99 30 % 

Ej språk – EJ  26 8 % 

Engelska – ENG  9 3 % 

Annat – ANN 1 1 % 

Totalt 358  

 

Tabell 12 visar hur språket är indelat i underkategorierna. Svenskan förekommer med över 50 % 

i samtliga underkategorier förutom i underkategorin Fotografi. Efter svenskan följer finskan som 

det näst mest förekommande språket på tavlan och väggarna, med över 30 % i underkategorierna 

Reklam, Placering, Instruktion, Elevers texter, Information och Fotografi. Det engelska språket 

förekommer endast när elever skriver eller tecknar, när läraren skriver eller vid instruktioner och 

markeringar av placering. Skrifthändelser som alltid består av ett språk finns i underkategorierna 

Information, Placering, Schema, Reklam, samt Film. Skrifthändelsen som hör till underkategorin 

Vet ej har blivit klassad som att den inte innehåller något språk eftersom att skrifthändelsen inte 

kan definieras 

Tabell 12: C – Tavlan och väggarna, underkategoriernas språkindelning. 
Underkategori Antal  

(n=335) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Elevers texter 161 98 61 % 58 36 % 3 2 % 2 1 % 1 1 % 

Teckningar 77 57 74 % 1 1 % 18 23 % 1 1 % 0 0 % 

Information 59 45 76 % 20 34 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lärare skriver 50 44 88 % 1 2 % 2 4 % 5 10 % 0 0 % 

Tema 45 43 96 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 

Instruktion 30 16 53 % 13 43 % 1 3 % 1 3 % 0 0 % 

Placering 16 13 81 % 7 44 % 0 0 % 2 13 % 0 0 % 

Schema 8 6 75 % 2 25 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Reklam 8 4 50 % 4 50 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 3 1 33 % 1 33 % 1 33 % 0 0 % 0 0 % 

Film 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 460 328  108  27  11  1  
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Multimodalitet inom kategorin Tavlan och väggarna 

Namnen på underkategorierna i kategorin Tavlan och väggarna påvisar redan att det finns en del 

multimodala inslag runt omkring i klassrummet. Därför har en kategorisering gjorts av 

multimodala, samt icke multimodala skrifthändelser som finns uppsatta på tavlan eller väggarna. 

En skrifthändelse kan innehålla en illustration, ett fotografi, elevens egen teckning, eller 

ingendera. Möjligheten att en skrifthändelse består av flera modaliteter finns också, vilket innebär 

att samma skrifthändelse kan placeras i flera multimodala kategorier. Tabell 13 visar att hälften, 

det vill säga 52 %, av skrifthändelserna inte är multimodala. De skrifthändelser som är 

multimodala består främst av illustrationer, 26 %, och elevernas egna teckningar, 19 %. Det är 

endast 5 % av skrifthändelserna som består av fotografier på tavlan och väggarna.  

Tabell 13: C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=335) Procent % 

Ej multimodal – EJ  173 52 % 

Illustration – ILL 88 26 % 

Teckning – TE 62 19 % 

Fotografi – FO  15 5 % 

Totalt 338  

 

Tabell 14 visar att underkategorierna Information, Lärare skriver, Instruktion, Placering och 

Schema procentuellt sett främst inte är multimodala. Samtliga skrifthändelser i dessa 

underkategorier innehåller fler än 50 % inte multimodala skrifthändelser. Tabellen visar också att 

den största underkategorin Elevers texter består främst av multimodala skrifthändelser. 

Underkategorin Teckningar innehåller 77 % skrifthändelser där text och teckning samspelar till 

en multimodal helhet. Orsaken till att 23 % av teckningarna inte räknas som multimodala beror på 

avsaknaden av textelement i skrifthändelserna. I underkategorin Tema används illustrationer i 53 

% av skrifthändelserna och i 50 % i underkategorin Reklam. Två underkategorier är inte 

multimodala till 100 % och de är Schema och Vet ej. Endast en underkategori är multimodal till 

100 % och det är underkategorin Film, där filmen som skrifthändelse är fångad i en stillbild.  
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Tabell 14: C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning inom underkategorierna.   

Underkategori Antal 

(n=335) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Elevers texter 161 58 36 % 51 32 % 51 32 % 2 1 % 

Teckningar 77 18 23 % 1  1 % 59  77 % 0  0 % 

Information 59 39 66 % 15 25 % 0 0 % 8 14 % 

Lärare skriver 50 41 82 % 8 16 % 1 2 % 0  0 % 

Tema 45 13 29 % 24 53 % 8 18 % 0  0 % 

Instruktion 30 23 77 % 5 17 % 0  0 % 2 7 % 

Placering 16 14 88 % 2 13 % 0 0 % 0  0 % 

Schema 8 8 100 % 0 0 %  0 0 % 0 0 % 

Reklam 8 2 25 % 4  50 % 0 0 % 2 25 % 

Fotografi 3 2 67 % 0 0 % 0 0 % 1 33 % 

Film 1 0 0 % 0 0 % 0  0 % 0 100 % 

Vet ej 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 459 219  110  119  15  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis består kategorin C – Tavlan och väggarna främst av sådana texter och bilder 

som eleverna själv framställer, vilket går att uttyda med tanke på att de största underkategorierna 

är Elevers texster och Teckningar. Majoriteten av dessa skrifthändelser är svenska och finskan är 

det näst mest förekommande språket. Skrifthändelserna är dessutom främst  inte multimodala och 

de skrifthändelser som innehåller multimodala inslag består främst av ilustrationer och teckningar.  

 

5.1.4 Kategori D – Litteratur  

 
Kategorin D – Litteratur består sammanlagt av 288 fotografier, det vill säga 34,2 % av det 

empiriska materialet, som ytterligare har delats in i följande underkategorier beroende på 

skrifthändelsens innehåll: Läromedel, Skönlitteratur, Facklitteratur, Lexikon, Bibel och Tidning. 

I tabell 15 åskådliggörs hur skrifthändelserna har blivit placerade i olika underkategorier. I denna 

kategorisering är det möjligt att fotografierna har blivit placerade i flera kategorier beroende på 

om de innehåller flera skrifthändelser. Skrifthändelerna har blivit kategoriserade enligt följande i 

tabell 15.  
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Tabell 15: D – Litteratur, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=288) Procent % 

Läromedel 182 65 % 

Skönlitteratur 69 24 % 

Facklitteratur 35 12 % 

Lexikon 4 1 % 

Bibel 1 1 % 

Tidning 1 1 % 

Totalt 296  

 

Tabell 15 visar att majoriteten, 65 %, av skrifthändelserna i kategorin Litteratur består av 

läromedel. Till underkategorin Läromedel räknas samtliga textböcker och arbetsböcker inom 

grundskolans alla ämnen. Hit räknas även sådana hjälpmedel som hör ihop med ett läromedel. 

Bild S18 visar ett exempel på läromedel utgående från pärmsidan och bild F238 visar en uppslagen 

arbetsbok. Vidare visar bild F234 exempel på en textbok och bild F164 visar exempel på ett 

hjälpmedel som hör till ett läromedel.  

 

 

Bild S18.      Bild F238.  
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Bild F234.     Bild F164.  

 

Underkategorin Skönlitteratur är den näst största underkategorin med 24 % av skrifthändelserna 

inom kategorin Litteratur. Till denna kategori räknas fiktiv litteratur i form av bokpärmar eller 

uppslag. Bild F233 visar exempel på en skönlitterär bok och bild K95 visar ett bokuppslag.  

  

Bild F233.     Bild K95. 

 

Till underkategorin Facklitteratur, som består av 16 % av samtliga litterära skrifthändelser, hör 

sådan litteratur som baserar sig på fakta och inte är utgivet i undervisningssyfte, såsom ett 

läromedel är. Ett flertal av skrifthändelserna som ingår i denna kategori är lånade från biblioteket, 

vilket märks på bibliotekets egen kategoriseringslapp på bokryggen. Bild F125 nedan visar 

exempel på en faktabok som är lånad från biblioteket.  
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Bild F125.  

 

Slutligen har underkategorierna Lexikon, Bibel, samt Tidning 1 % vardera av skrifthändelserna. 

Till underkategorin Lexikon hör ordböcker och till underkategorierna Tidning och Bibel hör 

ordagrant tidningar och biblar. Bild K25 visar exempel på lexikon även om det på lådan står 

faktaböcker, eftersom böckerna i lådan är lexikon och ordböcker. Bild F169 är det enda fotografiet 

av biblar i hela det empiriska materialet och bild S245 är det enda fotografiet av tidningar.  

  

Bild K25.     Bild F169. 
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Bild S245.  

 

Språkindelning inom kategorin Litteratur 

Inom de tre undersökta skriftpraktikerna utövas undervisning på svenska och engelska, samt finska 

i skolorna som är belägna i Finland. Skrifthändelserna kan bestå av flera språk och kan därför 

placeras i flera kategorier. I tabell 16 kan man utläsa att skrifthändelserna inom kategori  

D – Litteratur är svenska till 98 %. Endast 2 % av skrifthändelserna är engelska och 1 % finska.  

Tabell 16: D – Litteratur, språkindelning.  

Språk Antal (n=288) Procent % 

Svenska – SVE 283 98 % 

Finska – FIN 2 1 % 

Engelska - ENG 6 2 % 

Totalt 291   

 

Tabell 17 påvisar att de två enda finska skrifthändelserna finns inom underkategorin Läromedel. 

Engelskan förekommer inom Läromedel och Facklitteratur. Majoriteten av underkategorierna är 

dessutom 100 % svenskspråkiga.  
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Tabell 17: D – Litteratur, språkindelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=288) 

Antal 

SVE 

%  

SVE 

Antal  

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Läromedel 182 181 99 % 2 1 % 5 3 % 

Skönlitteratur 69 69 100 % 0 0 % 0 0 % 

Facklitteratur 35 35 100 % 0 0 % 1 3 % 

Lexikon 4 4 100 % 0 0 % 0  0 % 

Bibel 1 1 100 % 0 0 % 0  0 % 

Tidning 1 1  100 % 0  0 % 0 0 % 

Totalt 292 291  2  6  

 

Multimodalitet inom kategorin Litteratur 

Skrifthändelserna i kategorin Litteratur innehåller en hel del multimodala inslag och därför har en 

indelning gjorts enligt vilka modaliteter som samspelar med en text och gör litteraturen 

multimodal. En skrifthändelse kan placeras endera i kategorin Ej multimodal eller endast i 

Illustration eller Fotografi, men också både i Illustration och i Fotografi. Tabell 18 visar att mer 

än hälften, 51 %, av skrifthändelserna i kategorin Litteratur inte innehåller multimodala inslag. 

Däremot innehåller 40 % av skrifthändelserna illustrationer och procentuellt sett visar tabell 18 att 

det finns även skrifthändelser som innehåller både fotografier och illustrationer. 

Tabell 18: D – Litteratur, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=288) Procent % 

Ej multimodal – EJ  148 51 % 

Illustration – ILL 116 40 % 

Fotografi – FO  35 12 % 

Total 299  

 

Tabell 19 visar hur de multimodala inslagen är uppdelade enligt tidigare nämnda underkategorier. 

Jämför man underkategorierna med varandra ser man att det är främst underkategorierna 

Skönlitteratur, Lexikon och Bibel som hör till den inte multimodala sidan. Underkategorierna 

Läromedel och Facklitteratur innehåller en hög procent illustrationer, 43 % respektive 63 %, och 

underkategorin Läromedel innehåller dessutom 17 % fotografier. Slutligen är det endast 

underkategorin Tidning som är helt och hållet multimodal, men då bör man ta hänsyn till att det 

endast finns en tidning i hela det empiriska materialet.   
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Tabell 19: D – Litteratur, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=288) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal  

FO 

%  

FO 

Läromedel 182 82 45 % 79 43 % 31 17 % 

Skönlitteratur 69 52 75 % 16 23 % 1 1 % 

Facklitteratur 35 12 34 % 22 63 % 2 6 % 

Lexikon 4 4 100 % 0  0 % 0 0 % 

Bibel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Tidning 1 0 0 % 1 100 % 1 100 % 

Totalt 292 151  117  35  

 

Sammanfattning 

Läromedel är den mest förekommande litterära skrifthändelsen i det empiriska materialet. Därefter 

är de näst mest förekommande litterärar skrifthändelserna skön- eller facklitterära. 

Skrifthändelserna är svenska till 98 %, varav läromedlena är svenska till 99 %. De övriga 

underkategorierna är svenska till 100 %. Mer än hälften av skrifthändelserna är inte multimodala 

och de skrifthändelser som innehåller multimodala inslag består främst av illustrationer.  

 

5.1.5 Kategori E – Digitala skrifthändelser 

 
Digital betyder i detta sammanhang att datoriserad utrustning används för att visa skrifthändelsen. 

Därför klassas samtliga skrifthändelser som visas på datorer, surfplattor, webben, samt visas med 

hjälp av projektorer som digitala skrifthändelser. Kategorin E – Digitala skrifthändelser är 

tillsammans med kategorin F – Övriga skrifthändelser de minsta med endast 42 skrifthändelser 

vardera, som utgör 5,0 % av det empiriska materialet. Kategorin har blivit indelad i följande 

underkategorier i tabell 20 och det är möjligt att skrifthändelserna har blivit placerade i flera 

kategorier. 

Tabell 20: E – Digitala skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=42) Procent % 

Dator 38 90 % 

Projektor 31 74 % 

Textbehandlingsprogram 12 26 % 

Webben 8 19 % 

Dokumentkamera 3 7 % 

Surfplatta 1 2 % 

Totalt 89  
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Underkategorin Dator är den största med 90 % av alla digitala skrifthändelser. Med denna 

underkategori avses allt som visas på datorskärmen eller via en dator till ett annat digitalt 

hjälpmedel. Exempel på skrifthändelser som visas på datorskärmen är bild F230 och exempel på 

skrifthändelser som visas via en dator till en projektor är bild S48.  

  

Bild F230.     Bild S48.  

 

Den näst största underkategorin är Projektor och med den kategorin avses sådana skrifthändelser 

då en projektor används för att projicera någonting på en projektorduk eller på tavlan. 

Underkategorin består av 74 % av samtliga skrifthändelser och bild S48 är ett exempel på en 

skrifthändelse som har kategoriserats i denna underkategori. Bild K75 är ytterligare ett exempel 

på underkategorin projektor. 

 

Bild K75.  

 

Bild K75 visar också exempel på underkategorin Textbehandlingsprogram, som består av 26 % 

av de digitala skrifthändelserna. Till denna underkategori hör de skrifthändelser som skrivs på 

exempelvis Microsoft Word eller liknande textbehandlingsprogram.  
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19 % av skrifthändelserna hör till underkategorin Webben, som omfattar alla skrifthändelser som 

finns på webben. Det kan vara exempelvis hemsidor och inlärningsspel. Exempel på 

skrifthändelser i denna underkategori är bild F229 och bild F227.  

  

Bild F229.     Bild F227.  

 

De två kvarstående underkategorierna är Dokumentkamera med 7 % och Surfplatta med 2 % av 

skrifthändelserna. Med Dokumentkamera avses sådana skrifthändelser som visas genom att en 

dokumentkamera används. Med en dokumentkamera kan man visa objekt, bilder, papper och 

dylikt via en projektor. Exempel på en skrifthändelse som visas med hjälp av en dokumentkamera 

är bild F226. Det är även viktigt att påpeka att skrifthändelser i denna underkategori är beroende 

av en projektor och därför går dessa tre skrifthändelser hand i hand med underkategorin Projektor. 

Med underkategorin Surfplatta avses sådana skrifthändelser som visas på en surfplatta, som är en 

tunn handdator med pekskärm. Det finns endast en sådan skrifthändelse i det empiriska materialet 

och det är bild S102. 

  

Bild F226.     Bild S102.  
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Språkindelning inom kategorin Digitala skrifthändelser 

Samtliga digitala skrifthändelser innehåller ett eller flera språk och de delas in enligt följande 

språkindelning. De digitala skrifthändelserna består enligt tabell 21 till 93 % av svenska 

skrifthändelser, vilket utgör en klar majoritet. På följande plats ligger finskan med 21 % och till 

sist kommer engelskan med 7 %. Språkindelning för underkategorierna visas i tabell 22. 

Underkategorin Textbehandlingsprogram har förkortats till Textbehandling av utrymmesskäl.   

Tabell 21: E – Digitala skrifthändelser, språkindelning.  

Språk Antal (n=42) Procent % 

Svenska – SVE 39 93 % 

Finska – FIN 9 21 % 

Engelska – ENG  3 7 % 

Totalt 51   

 

Tabell 22 visar att majoriteten av skrifthändelserna är svenska, vilket går att uttyda från att den 

lägsta procenten i underkategorierna är 65 %. Det finska språket förekommer i alla 

underkategorier förutom Webben och Surfplatta, med utmärkande hög procentuell andel i 

underkategorin Textbehandling. Skrifthändelserna inom den underkategorin är dessutom svenska 

till 100 %, men det finns även finska och engelska i skrifthändelserna. De skrifthändelser som 

visas på dokumentkamera eller på surfplatta består inte av det engelska språket överhuvudtaget.  

Tabell 22: E – Digitala skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=42) 

Antal 

SVE 

%  

SVE 

Antal  

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Dator 38 36 95 % 7 18 % 3 7 % 

Projektor 31 20 65 % 8 26 % 1 3 % 

Textbehandling 12 12 100 % 7 58 % 1 8 % 

Webben 8 6 75 % 0 0 % 2 25 % 

Dokumentkamera 3 2 67 % 2 67 % 0 0 % 

Surfplatta 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 93 80  24  7  

 

Multimodalitet inom kategorin Digitala skrifthändelser 

Precis som de övriga kategorierna delas även de digitala skrifthändelserna in enligt multimodalitet. 

Indelning har gjorts enligt om en skrifthändelse inte är multimodal eller innehåller en illustration 

eller ett fotografi. Den multimodala underkategorin Teckning har uteblivit eftersom det inte 

förekommer någon skrifthändelse där eleverna tecknar på digitalt. Indelningen kan ses i tabell 23 

nedan. De digitala skrifthändelserna är till 74 % inte multimodala och det är främst illustrationer 
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som de multimodala digitala skrifthändelserna består av, närmare bestämt 24 %. De förekommer 

endast en multimodalitet som inte är en illustration och det är i denna kategori ett fotografi.  

Tabell 23: E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning 

Modalitet + text Antal (n=42) Procent % 

Ej multimodal – EJ  31 74 % 

Illustration – ILL 10 24 % 

Fotografi – FO  1 2 % 

Total 42  

 

I tabell 24 har en multimodal kategorisering gjorts i underkategorierna. Det förekommer inga 

multimodala inslag varken i textbehandlingsprogrammen eller på surfplattan, medan samtliga 

skrifthändelser som visas på en dokumentkamera är multimodala. Det är endast underkategorierna 

Webben och Dokumentkamera som till majoriteten består av multimodala inslag. Underkategorin 

Dokumentkamera består av 100 % multimodala inslag i form av illustrationer. Det enda fotografiet 

bland de digitala skrifthändelserna finns i underkategorin Projektor.  

Tabell 24: E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=42) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal  

FO 

%  

FO 

Dator 38 27 71 % 7 18 % 0 0 % 

Projektor 31 25 81 % 5 16 % 1 3 % 

Textbehandling 12 12 100 % 0 0 % 0 0 % 

Webben 8 3 38 % 5 62 % 0 0 % 

Dokumentkamera 3 0 0 % 3 100 % 0 0 % 

Surfplatta 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 93 68  20  1  

 

Sammanfattning 

De digitala skrifthändelserna visas mest på dator, varav flera av dem visas på en projektor. 

Språkmässigt är det svenskan som dominerar inom kategorin, samt inom alla underkategorier. 

Slutligen är majoriteten av skrifthändelserna inte multimodala och de multimodala inslag som 

förekommer består främst av illustrationer.  
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5.1.6 Kategori F – Övriga skrifthändelser 

 
De skrifthändelser som inte har placerats i ovan nämnda kategorier har placerats i kategorin Övriga 

skrifthändelser. Det finns dock ett undantag, vilket är ett tomt arbetsblad som är uppsatt på tavlan 

med en magnet. Denna skrifthändelse finns även med i kategorin Tavlan och väggarna, men 

eftersom en av underkategorierna i kategorin med övriga skrifthändelser heter Tomma arbetsblad 

och förhör, var jag tvungen att placera in skrifthändelsen även i denna kategori. För övrigt består 

kategorin Övriga skrifthändelser endast av skrifthändelser som inte finns med i de ovan nämnda 

kategorierna. Sammanlagt är det fråga om 42 skrifthändelser, 5 % av det empiriska materialet, och 

deras innehåll varierar brett. I tabell 25 har en kategorisering av de återstående skrifthändelserna 

gjorts. Samtliga skrifthändelser inom denna kategori har endast placerats en gång i de olika 

underkategorierna. 

Tabell 25: F – Övriga skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=42) Procent % 

Tomma arbetsblad eller förhör 28 67 % 

Allmän information 5 12 % 

Dekoration 2 5 % 

Innehåll 2 5 % 

Låttext 2 5 % 

Målning och skulptur 2 5 % 

Grammatik 1 2 % 

Totalt 42  

 

Till de övriga skrifthändelserna hör underkategorin Tomma arbetsblad eller förhör och utgör  

67 % av skrifthändelserna i denna kategori. I kategorin A – Elever skriver finns underkategorierna 

Arbetsblad, samt Prov och förhör, men kriteriet för att tillhöra de underkategorierna är att eleverna 

ska ha skrivit på dem. Dessa skrifthändelser är inte ifyllda av eleverna och har därför bildat en 

egen underkategori bland de övriga skrifthändelserna. Exempel på den enda skrifthändelsen som 

tillhör de övriga samt kategorin Tavlan och väggarna är bild F229 och exempel på en 

skrifthändelse som består av ett tomt arbetsblad eller förhör och endast de övriga skrifthändelserna 

är bild K257.  
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Bild F229.      Bild K257.  

 

Steget från underkategorin Tomma arbetsblad eller förhör till nästa underkategori är stort. 

Underkategorin heter Allmän information och består av 12 % av de övriga skrifthändelserna. Till 

denna information hör sådan information som inte är uppsatt på väggarna, till skillnad från 

kategorin Tavlan och väggarnas underkategori Information. Därför heter denna kategori Allmän 

information för att kunna skilja på dessa kategorier. Exempel på skrifthändelser i denna 

underkategori är bild F205 och bild F218. 

  

Bild F205.     Bild F218. 

 

De följande fyra underkategorierna består alla av 5 % av skrifthändelserna. Underkategorierna är 

Dekoration, Innehåll, Låttext, samt Målning och skulptur. Till underkategorin Dekoration hör 

skrifthändelser som finns på saker och ting i klassrummet i dekorativt syfte. I detta fall är det två 

växter med blompinnar med växtens namn, som på bild S252. Underkategorin Innehåll består av 

skrifthändelser som beskriver innehållet i exempelvis bild K253 och underkategorin Låttext består 

av ordagrant låttexter som på bild F223. I likhet med underkategorin Allmän information har 
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underkategorin Målning och skulptur skapats eftersom skrifthändelser inte är uppsatta på 

väggarna. Exempel på en sådan skrifthändelse är bild S319.  

 

 

Bild S252.     Bild K253.  

 

 

Bild F223.      Bild S319. 

 

Slutligen finns det en underkategori kvar, Grammatik, som består av ett papper med oregelbundna 

verb. Den skrifthändelsen kan ses på bild K163. 
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Bild K163.  

 

Språkindelning inom kategorin Övriga skrifthändelser 

Skrifthändelserna i denna kategori har blivit uppdelade enligt om de innehåller svenska, finska, 

engelska eller inget språk överhuvudtaget. Det är möjligt att en skrifthändelse består av flera språk 

och därför kan den ha placerats i flera språkkategorier. Indelningen har gjorts i tabell 26 nedan. 

Det svenska språket förekommer mest, närmare bestämt till 74 % enligt tabell 26. Därefter följer 

engelskan med 14 % och slutligen finns det 7 % finska skrifthändelser, samt 7 % skrifthändelser 

utan språk.  

Tabell 26: F – Övriga skrifthändelser, språkindelning.  

Språk Antal (n=42) Procent % 

Svenska – SVE 31 74 % 

Engelska – ENG 6 14 % 

Finska – FIN 3 7 % 

Ej språk – EJ 3 7 % 

Totalt 43  

 

Tabell 27 visar språkindelningen i underkategorierna. Underkategorin Tomma arbetsblad eller 

förhör har av utrymmesskäl förkortats till Tomma arbetsblad. De underkategorier som består av 

ett eller inget språk till 100 % är Grammatik med 100 % svenska, Låttext med 100 % engelska 

och Målning och skulptur med 100 % inget språk. Det är dock värt att tillägga att dessa 

underkategorier består av endast en eller två skrifthändelser. Den största underkategorin Tomma 

arbetsblad eller förhör består av svenska till 93 %, varav de övriga skrifthändelserna är finska eller 

inget språk alls. Underkategorin Allmän information består av fler engelska skrifthändelser än 

svenska, med 60 % respektive 40 %.  
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Tabell 27: F – Övriga skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal  

(n=42) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Tomma arbetsblad 28 26 93 % 0 0 % 1 4 % 1 4 % 

Allmän information 5 2 40 % 3 60 % 1 20 % 0 0 % 

Dekoration 2 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 % 

Innehåll 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 % 

Låttext 2 0 0 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 

Målning och skulptur 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 100 % 

Grammatik 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 42 31  6  3  3  

 

Multimodalitet inom kategorin Övriga skrifthändelserna 

Denna kategori består precis som alla andra kategorier av multimodala inslag och indelningen ser 

ut enligt följande i tabell 28. En skrifthändelse kan endera vara multimodal och bestå av en 

illustration eller inte bestå av någon multimodalitet alls. Kategorin består dock främst av 

skrifthändelser som inte är multimodala, 74 %, vilket gör att skrifthändelserna som består av 

illustrationer utgör 26 %.  

Tabell 28: F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=42) Procent % 

Ej multimodal – EJ  31 74 % 

Illustration – ILL 11 26 % 

Total 42  

 

I tabell 29 har en multimodal indelning gjorts i kategorins underkategorier och tabellen visar att 

det är endast underkategorierna Tomma arbetsblad eller förhör och Allmän information som består 

av multimodala inslag, men de underkategorierna består inbördes ändå främst av skrifthändelser 

som inte är multimodala.  

Tabell 29: F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=42) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Tomma arbetsblad eller förhör 28 19 68 % 9 32 % 

Allmän information 5 3 60 % 2 40 % 

Dekoration 2 2 100 % 0 0 % 

Innehåll 2 2 100 % 0 0 % 

Låttext 2 2 100 % 0 0 % 

Målning och skulptur 2 2 100 % 0 0 % 

Verb 1 1 100 % 0 0 % 

Totalt 42 31  11  
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Sammanfattning 

De övriga skrifthändelserna knyter ihop de skrifthändelser som inte har blivit placerade i någon 

av de andra mera specifika kategorierna och kategorin består främst av tomma arbetsblad eller 

förhör. Majoriteten av skrifthändelserna är svenska och engelska är det näst mest förekommande 

språket. Gällande multimodaliteten förekommer det endast illustrationer som gör 

skrifthändelserna multimodala, men majoriteten av skrifthändelserna är inte multimodala.  

 

5.2 Fläderskolan (F) 

 
Vid Fläderskolan (F) analyseras sammanlagt 254 skrifthändelser, som har blivit indelade i samma 

kategorier som används i avsnitt 5.1. Kategoriernas beskrivningar och indelningar är exakt 

desamma, om inget annat nämns. I denna kategorisering är det möjligt att skrifthändelserna kan 

placeras i flera kategorier och vid Fläderskolan ser kategoriseringen ut enligt följande i tabell 30. 

Det finns mest skrifthändelser inom kategori B – Multimodala skrifthändelser, närmare bestämt 

98 stycken som utgör 39 % av det insamlade materialet vid skolan. Därefter följer kategorin D – 

Litteratur med 95 skrifthändelser, 37 %. Kategorierna A – Elever skriver och C – Tavlan och 

väggarna består av 67 skrifthändelser vardera, det vill säga 26 %. Slutligen har kategorierna E – 

Digitala skrifthändelser och F – Övriga skrifthändelser 21 skrifthändelser, det vill säga 8 %.  

Tabell 30: Fläderskolans (F) skrifthändelser.  

Kategori Antal (n=254) Procent % 

B – Multimodala skrifthändelser 98 39 % 

D – Litteratur  95 37 % 

A – Elever skriver 67 26 % 

C – Tavlan och väggarna 67 26 % 

E – Digitala skrifthändelser 21 8 % 

F – Övriga skrifthändelser 21 8 % 

Totalt 369  

 

5.2.1 Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

 

Kategori B – Multimodala skrifthändelser är den största kategorin vid Fläderskolan och de 98 

skrifthändelserna har delats i underkategorier i tabell 31. Det är möjligt att en skrifthändelse har 

placerats in i flera kategorier om den innehåller flera olika modaliteter. De multimodala inslagen 
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vid Fläderskolan består av 85 illustrationer, vilket utgör majoriteten av materialet med 87 %. 

Därefter följer fotografier med 20 % och teckningar med 2 % av skrifthändelserna.  

Tabell 31: Fläderskolan, B – Multimodala skrifthändelser 

Underkategori Antal (n=98) Procent % 

Illustration 85 87 % 

Fotografi 20 20 % 

Teckning 2 2 % 

Totalt 107  

 

Färgvalet i de multimodala skrifthändelserna 

De multimodala skrifthändelserna har i tabell 32 delats in enligt färgval och en skrifthändelse kan 

endast tillhöra en kategori. 83 skrifthändelser består av färger och utgör 85 %, medan de 

återstående 15 skrifthändelserna är svartvita och utgör 15 % av skrifthändelserna vid skolan.  

Tabell 32: Fläderskolan, B – Multimodala skrifthändelser, färgval.  

Färg Antal (n=98) Procent % 

Färgglad – FÄRG 83 85 % 

Svartvit - SVART 15 15 % 

Totalt  98  

 

Färgvalet i underkategorierna presenteras nedan i tabell 33. Underkategorin Fotografi består av 

färgglada skrifthändelser till 100 %, medan underkategorin Teckning består av svartvita 

skrifthändelser till 100 %. Illustrationerna är båda färgglada och svartvita, med 84 % färgglada 

och 16 % svartvita.  

Tabell 33: Fläderskolan, B – Multimodala skrifthändelser, underkategoriernas färgval. 

Underkategori Antal (n=98) Antal 

FÄRG 

% 

FÄRG 

Antal 

SVART 

% 

SVART 

Illustration 85 71 84 % 14 16 % 

Fotografi 20 20 100 % 0 0 % 

Teckning 2 0 0 % 2 100 % 

Totalt 354 307  47  

 

Sammanfattning 

Vid Fläderskolan består de multimodala skrifthändelserna mest av illustrationer, varav majoriteten 

av dem är färgglada. De fotografier som finns i materialet är endast färgglada, medan teckningarna 

är endast svartvita.  
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5.2.2 Kategori D – Litteratur 

 
Kategori D – Litteratur består av 95 skrifthändelser, vilket utgör 37 % av skrifthändelserna vid 

Fläderskolan. Det är möjligt att en bild består av flera olika litterära skrifthändelser, vilket innebär 

att en skrifthändelse kan placeras i flera underkategorier. Skrifthändelserna delas upp i 

underkategorier i tabell 34. Det finns mest läromedel, som är 62 till antalet. Därefter finns det 28 

skrifthändelser inom underkategorin Facklitteratur, som utgör 29 % av skrifthändelserna vid 

Fläderskolan. Det finns åtta skrifthändelser som hör till underkategorin Skönlitteratur och slutligen 

finns det 1 % i underkategorierna Lexikon och Bibel. Det förekommer ingen tidning 

överhuvudtaget bland skrifthändelserna vid Fläderskolan.  

Tabell 34: Fläderskolan, D – Litteratur, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=95) Procent % 

Läromedel 62 65 % 

Facklitteratur 28 29 % 

Skönlitteratur 8 8 % 

Lexikon 1 1 % 

Bibel 1 1 % 

Tidning 0 0 % 

Totalt 101  

 

Språkindelning inom kategorin Litteratur 

Litteraturen vid Fläderskolan indelas enligt följande i tabell 35. Majoriteten av skrifthändelserna 

är svenska med 90 %. Skrifthändelserna är engelska till 5 % och finska till 2 %.  

Tabell 35: Fläderskolan, D – Litteratur, språkindelning. 

Språk Antal (n=95) Procent % 

Svenska – SVE 90 95 % 

Engelska – ENG 5 5 % 

Finska – FIN 2 2 % 

Totalt 97  

 

Tabell 36 visar att det endast är underkategorin Läromedel som består av engelska och finska, men 

den är ändå svensk till 92 %. De övriga underkategorierna är alla svenska till 100 %.  
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Tabell 36: Fläderskolan, D – Litteratur, språkindelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=95) 

Antal 

SVE 

%  

SVE 

Antal  

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Läromedel 62 57 92 % 6 10 % 2 3 % 

Facklitteratur 28 28 100 % 0 0 % 0 0 % 

Skönlitteratur 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 

Lexikon 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Bibel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Tidning 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 101 95  6  2  

 

Multimodalitet inom kategorin Litteratur 

Litteraturen vid Fläderskolan har delats in enligt följande multimodala indelning i tabell 37. 

Majoriteten av skrifthändelserna inom kategorin B – Litteratur  vid Fläderskolan är multimodala 

och de består främst av illustrationer. Det finns sammanlagt 59 illustrationer, vilket utgör 62 % av 

de litterära skrifthändelserna. 26 skrifthändelser är inte multimodala och 16 skrifthändelser 

innehåller ett fotografi.  

Tabell 37: Fläderskolan, D – Litteratur, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=95) Procent % 

Illustration – ILL 59 62 % 

Ej multimodal – EJ  26 27 % 

Fotografi – FO  16 17 % 

Total 101  

 

I tabell 38 visas hur de multimodala inslagen förekommer i underkategorierna. Underkategorierna 

Lexikon och Bibel innehåller inga multimodala inslag och mer än hälften av skrifthändelserna i 

underkategorin Skönlitteratur är inte multimodala. Underkategorierna Läromedel och 

Facklitteratur är de mest multimodala underkategorierna med 62 % illustrationer och 21 % 

fotografier, respektive 61 % illustrationer och 7 % fotografier.  

Tabell 38: Fläderskolan, D – Litteratur, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=95) 

Antal   

ILL 

%  

ILL 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal  

FO 

%  

FO 

Läromedel 62 42 68 % 13 21 % 13 21 % 

Facklitteratur 28 17 61 % 10 28 % 2 7 % 

Skönlitteratur 8 2 25 % 5 63 % 1 13 % 

Lexikon 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Bibel 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Tidning 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 101 61  30  19  
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Sammanfattning 

Vid Fläderskolan finns det mest läromedel inom kategorin Litteratur. Den näst mest 

förekommande underkategorin är Facklitteratur. Majoriteten av skrifthändelserna är svenska och 

det finns fler engelska skrifthändelser än finska. Mer än hälften av skrifthändelserna inom denna 

kategori är multimodala, varav majoriteten består av illustrationer.   

 

5.2.3 Kategori A – Elever skriver 

 
67 skrifthändelser vid Fläderskolan består av texter som eleverna själva har skrivit och utgör  

26 % av de insamlade skrifthändelserna vid skolan. I denna kategorisering är det möjligt att 

skrifthändelserna har placerats i flera kategorier. Tabell 39 visar att mer än hälften av 

skrifthändelserna hör till underkategorin Fritext, alltså 36 skrifthändelser, vilket utgör 54 %. 

Därefter varierar de övriga underkategorierna från 0-9 skrifthändelser och 0-13 %.  

Tabell 39: Fläderskolan, A – Elever skriver, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=67) Procent % 

Fritext 36 54 % 

Anteckningar 9 13 % 

Prov och förhör 8 12 % 

Om litteratur 6 9 % 

Läromedel 4 6 % 

Matematik 3 5 % 

Arbetsblad 2 3 % 

Dator 1 1 % 

Vet ej 0 0 % 

Totalt 69  

 

Språkindelningen i kategorin Elever skriver 

Skrifthändelserna som eleverna skriver vid Fläderskolan har delats in i följande språkindelning i 

tabell 40. Skrifthändelserna kan placeras i flera kategorier om skrifthändelsen innehåller flera 

språk. 88 % av skrifthändelserna som eleverna själva skriver vid Fläderskolan är svenska. Därefter 

är engelskan det näst mest förekommande språket med 9 % och det finns endast en finsk 

skrifthändelse och en skrifthändelse som inte består av något språk. 
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Tabell 40: Fläderskolan, A – Elever skriver, språkindelning. 

Språk Antal (n=67) Procent % 

Svenska – SVE 59 88 % 

Engelska - ENG 6 9 % 

Finska – FIN 1 1 % 

Ej språk- EJ 1 1 % 

Annat – ANN 0 0 % 

Totalt 67  

 

I tabell 41 delas underkategoriernas skrifthändelser in språkmässigt. Samtliga underkategorier 

består mest av svenska skrifthändelser, varav underkategorierna Anteckningar, Prov och förhör, 

Om litteratur, Läromedel och Dator är svenska till 100 %. Engelska förekommer endast i 

underkategorin Fritext med 17 % och finska förekommer endast i Arbetsblad med 50 %. Den enda 

skrifthändelsen som inte består av något språk hör till underkategorin Matematik. 

Tabell 41: Fläderskolan, A – Elever skriver, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal  

(n=67) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Fritext 36 30 83 % 6 17 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Anteckningar 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Prov och förhör 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Läromedel 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Matematik 3 2 67 % 0 0 % 0 0 % 1 33 % 0 0 % 

Arbetsblad 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 % 0 0 % 

Dator 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 69 61  6  1  1  0  

 

Multimodalitet inom kategorin Elever skriver 

De skrifthändelser där eleverna själva skriver består av en del multimodala inslag och tabell 42 

visar hur de delas in enligt de multimodala underkategorierna. 81 % av det som eleverna skriver 

vid Fläderskolan är inte multimodalt. De skrifthändelser som är multimodala består främst av 

illustrationer, i detta fall 16 % av skrifthändelserna. Det finns 3 % teckningar och 1 % fotografier. 

Nedan följer en indelning av de multimodala inslagen i underkategorierna. 
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Tabell 42: Fläderskolan, A – Elever skriver, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=67) Procent % 

Ej multimodal – EJ  54 81 % 

Illustration – ILL 11 16 % 

Teckning – TE 2 3 % 

Fotografi – FO  1 1 % 

Totalt 68  

 

Tabell 43 nedan visar att de underkategorier som är i första hand är multimodala är Prov och förhör 

med 63 % illustrationer, Matematik med 67 % illustrationer och Dator med 100 % illustrationer. 

Underkategorin Läromedel är multimodal till 50 %. Om litteratur och Arbetsblad består inte av 

några multimodala inslag överhuvudtaget och underkategorin Fritext är den enda underkategorin 

som innehåller ett fotografi. Teckningar finns endast i Fritext och Anteckningar.  

Tabell 43: Fläderskolan, A – Elever skriver, multimodal indelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=67) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Fritext 36 34 94 % 1 3 % 1 3 % 1 3 % 

Anteckningar 9 6 67 % 2 22 % 1 11 % 0 0 % 

Prov och förhör 8 3 38 % 5 63 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Läromedel 4 2 50 % 2 50 % 0 0 % 0 0 % 

Matematik 3 1 33 % 2 67 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Dator 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 69 54  13  2  1  

 

Sammanfattning 

Mer än hälften av skrifthändelserna som eleverna skriver vid Fläderskolan består av Fritext, varav 

83 % av dem är svenska och 94 % är inte multimodala. Svenskan är överlag det dominanta språket 

och på andra plats kommer engelskan. Skrifthändelserna är främst inte multimodala inom denna 

kategori och de skrifthändelser som innehåller multimodala inslag består främst av illustrationer. 

 

5.2.4 Kategori C – Tavlan och väggarna 

 
Det finns lika många skrifthändelser i kategorin C – Tavlan och väggarna vid Fläderskolan som 

det finns skrifthändelser där eleverna skriver själva. De är 67 till antalet och utgör 26 % av skolans 

skrifthändelser. Kategorin Tavlan och väggarna har delats in i följande underkategorier i tabell 44. 
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Bortsett från den största underkategorin Lärare skriver, är pridningen mellan underkategorierna 

med mest skrifthändelser är jämn. På tavlan och väggarna vid Fläderskolan finns det alltså mest 

skrifthändelser som läraren har skrivit, 26 stycken som utgör 39 %. Därefter finns det näst mest 

informativa skrifthändelser med 22 %. Det finns 19 % teckningar och 12 % skrifthändelser som 

eleverna skriver, samt teman av olika slag. Underkategorierna Fotografi, Reklam, Instruktion och 

Placering har en spridning mellan 1-10 %, medan det inte finns några skrifthändelser i 

underkategorierna Schema, Film och Vet ej.  

Tabell 44: Fläderskolan, C – Tavlan och väggarna, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=67) Procent % 

Lärare skriver 26 39 % 

Information 15 22 % 

Teckningar 13 19 % 

Elevers texter 8 12 % 

Tema 8 12 % 

Placering 7 10 % 

Instruktion 4 6 % 

Reklam 1 1 % 

Fotografi 1 1 % 

Schema 0 0 % 

Film 0 0 % 

Vet ej 0 0 % 

Totalt 83  

 

Språkindelningen i kategorin Tavlan och väggarna 

Tabell 45 visar vilka språk som finns på tavlan och väggarna vid Fläderskolan. Skrifthändelserna 

som är uppsatta på tavlan och väggarna vid Fläderskolan är till 73 % svenska och närmare exakt 

49 till antalet. Skrifthändelserna som inte består av något språk är 15 stycken, vilket utgör 22 % 

av skrifthändelserna. De engelska skrifthändelserna är tre till antalet, medan de finska är två. 

Tabell 45: Fläderskolan, C – Tavlan och väggarna, språkindelning.  

Språk Antal (n=67) Procent % 

Svenska – SVE 49 73 % 

Ej språk- EJ 15 22 % 

Engelska - ENG 3 5 % 

Finska – FIN 2 3 % 

Annat – ANN 0 0 % 

Totalt 69  

 

I  tabell  46 visas språkindelningen i kategorin underkategorier. Underkategorin Teckningar har 

störst andel skrifthändelser som inte består av något språk, varav 92 % är utan språk och 8 % 
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innehåller svenska. De övriga underkategorierna är till majoriteten svenska, varav 

underkategorierna Information, Tema, Placering, Reklam och Fotografi är svenska till 100 %. I 

underkategorierna Lärare skriver, Elevers texter, Reklam, samt Teckningar finns det 

skrifthändelser som inte innehåller något språk och engelskan finns endast i sådana skrifthändelser 

där läraren skriver. Finskan finns slutligen i underkategorierna Lärare skriver och Information.  

Tabell 46: Fläderskolan, C – Tavlan och väggarna, språkindelning inom underkategorierna.  
Underkategori Antal  

(n=67) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Lärare skriver 26 22 85 %  1 4 % 3 12 % 1 4 % 0 0 % 

Information 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 1 7 % 0 0 % 

Teckningar 13 1 8 % 12 92 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Elevers texter 8 7 88 % 1 13 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tema 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Placering 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Instruktion 4 3 75 % 1 25 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Reklam 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Schema 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Film 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 83 65  15  3  2  0  

 

Multimodalitet inom kategorin Tavlan och väggarna 

De multimodala inslagen som finns på tavlan och väggarna vid Fläderskolan kan avläsas i tabell 

47. Skrifthändelserna har endast placerats in i en av kategorierna eftersom ingen av dem består av 

flera modaliteter. De multimodala inslagen på tavlan och väggarna består av 10 % illustrationer 

och 6 % fotografier, vilket sammanlagt blir 16 %. De återstående 84 % är därefter inte 

multimodala. Det finns inga multimodala teckningar överhuvudtaget vid Fläderskolan.   

Tabell 47: Fläderskolan, C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=67) Procent % 

Ej multimodal – EJ  56 84 % 

Illustration – ILL 7 10 % 

Fotografi - FO 4 6 % 

Teckning – TE 0 0 % 

Totalt 67  

 

Tabell 48 visar hur de multimodala inslagen är indelade inom tavlan och väggarnas 

underkategorier. De tre underkategorierna med minst skrifthändelser: Instruktion, Reklam och 

Fotografi består av multimodala inslag till mer än hälften eller till och med 100 %. De återstående 

underkategorierna består av skrifthändelser som inte är multimodala och underkategorierna 
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Teckningar, Elevers texter, Tema och Placering innehåller inte några multimodala inslag 

överhuvudtaget. Fotografier finns i underkategorierna Information, Instruktion och Fotografi. 

Illustrationer finns i Lärare skriver, Information, Instruktion och Reklam.  

Tabell 48: Fläderskolan, C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=67) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

FO 

% 

FO 

Antal 

TE 

% 

TE 

Lärare skriver 26 24 92 % 2 8 % 0 0 % 0 0 % 

Information 15 11 73 % 3 20 % 2 13 % 0 0 % 

Teckningar 13 13 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Elevers texter 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tema 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Placering 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Instruktion 4 1 25 % 2 50 % 1 25 % 0 0 % 

Reklam 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Schema 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Film 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 83 72  8  4  0  

 

Sammanfattning 

Variationen och spridningen är stor inom denna kategori vid Fläderskolan. De tre största 

underkategorierna är Lärare skriver, Information och Teckningar. Språket som skrifthändelserna 

är skrivna på är svenska till 73 % och det finns 22 % skrifthändelser som inte innehåller något 

språk. Skrifthändelserna på tavlan och väggarna är multimodala till 16 % och består av 

illustrationer och fotografier.  

 

5.2.5 Kategori E – Digitala skrifthändelser 

 
Det finns 21 digitala skrifthändelser vid Fläderskolan och de utgör 8 % av skolans skrifthändelser. 

Skrifthändelserna har kategoriserats i underkategorier nedan i tabell 49 och det är möjligt att en 

och samma skrifthändelser har placerats i flera underkategorier. Nästan alla digitala 

skrifthändelser vid Fläderskolan visas på en dator eller med hjälp av en dator, vilket kan uttydas 

från att 95 % av skrifthändelserna hör till underkategorin Dator. Mer än hälften av 

skrifthändelserna, 52 %, visas på en projektor. Därefter finns 7 % av skrifthändelserna på webben 

och slutligen 5 % på textbehandlingsprogram eller på dokumentkameran.  

Tabell 49: Fläderskolan, E – Digitala skrifthändelser, underkategorier.  
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Underkategori Antal (n=21) Procent % 

Dator 20 95 % 

Projektor 11 52 % 

Webben 7 33 % 

Textbehandlingsprogram 1 5 % 

Dokumentkamera 1 5 % 

Surfplatta 0 0 % 

Totalt 40  

 

Språkindelning inom kategorin Digitala skrifthändelser 

Vid Fläderskolan är de digitala skrifthändelserna kategoriserade enligt följande i tabell 50. 

Skrifthändelserna har endast placerats i endast en språkkategori. 18 skrifthändelser är svenska och 

utgör majoriteten vid Fläderskolan med 86 %. Det finns två skrifthändelser som är engelska och 

en skrifthändelse som är finsk.  

Tabell 50: Fläderskolan, E – Digitala skrifthändelser, språkindelning.  

Språk Antal (n=21) Procent % 

Svenska – SVE 18 86 % 

Engelska - ENG 2 10 % 

Finska – FIN 1 5 % 

Totalt 21  

 

I tabell 51 visas språken i de olika underkategorierna. Alla skrifthändelser förutom den som hör 

till underkategorin Dokumentkamera innehåller svenska. Skrifthändelsen i Dokumentkamera är 

finsk och utgör 100 % i den underkategorin. Finska finns dessutom i underkategorin Projektor. 

Engelska skrifthändelser finns i underkategorierna Dator och Webben. Majoriteten av 

skrifthändelserna i underkategorierna Dator, Projektor och Webben är svenska och underkategorin 

Texthandlingsprogram är svensk till 100 %. 
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Tabell 51: Fläderskolan, E – Digitala skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=21) 

Antal 

SVE 

%  

SVE 

Antal  

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Dator 20 18 90 % 2 10 % 0 0 % 

Projektor 11 10 91 % 0 0 % 1 9 % 

Webben 7 5 71 % 2 29 % 0 0 % 

Textbehandling 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Dokumentkamera 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 

Surfplatta 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 40 34  4  2  

 

Multimodalitet inom kategorin Digitala skrifthändelser 

I tabell 52 delas de 21 digitala skrifthändelserna in i följande kategorier gällande multimodalitet. 

Skrifthändelserna har endast placerats in i en kategori för de har endera varit multimodala eller 

inte multimodala. Det finns inga fotografier överhuvudtaget bland de digitala skrifthändelserna 

vid Fläderskolan. Majoriteten är inte multimodala, det vill säga 71 %, medan de återstående  

29 % består av illustrationer.  

Tabell 52: Fläderskolan, E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=21) Procent % 

Ej multimodal – EJ  15 71 % 

Illustration – ILL 6 29 % 

Fotografi - FO 0 0 % 

Total 21  

 

De multimodala inslagen delas vidare upp i underkategorierna i tabell 53. Illustrationer finns i 

underkategorierna Dator, Projektor, Webben samt Dokumentkamera och underkategorierna 

Webben och Dokumentkamera är dessutom mer multimodala än icke multimodala. 

Underkategorierna Dator, Projektor och Texthandling består däremot av fler skrifthändelser som 

inte är multimodala.  

Tabell 53: Fläderskolan, E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=21) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal  

FO 

%  

FO 

Dator 20 15 75 % 5 25 % 0 0 % 

Projektor 11 10 91 % 1 9 % 0 0 % 

Webben 7 3 43 % 4 57 % 0 0 % 

Textbehandling 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Dokumentkamera 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Surfplatta 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 40 29  11  0  
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Sammanfattning 

De digitala skrifthändelserna vid Fläderskolan består främst av skrifthändelser som visas på en 

datorskärm eller via en dator. Majoriteten av skrifthändelserna är svenska och inte multimodala.  

 

5.2.6 Kategori F – Övriga skrifthändelser  

 
De övriga skrifthändelserna vid Fläderskolan är 21 till antalet och delas in i underkategorier i tabell 

54. De kan endast placeras in i en kategori. Två tredjedelar, 67 %, av de övriga skrifthändelserna 

består av tomma arbetsblad eller förhör. 24 % av skrifthändelserna består av allmän information 

och 10 % av låttexter. Det finns inga skrifthändelser i underkategorierna Dekoration, Innehåll, 

Målning och skulptur eller Grammatik. 

Tabell 54: Fläderskolan, F – Övriga skrifthändelser, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=21) Procent % 

Tomma arbetsblad eller förhör 14 67 % 

Allmän information 5 24 % 

Låttext 2 10 % 

Dekoration 0 0 % 

Innehåll 0 0 % 

Målning och skulptur 0 0 % 

Grammatik 0 0 % 

Totalt 21  

 

Språkindelning inom kategorin Övriga skrifthändelser 

En del av de övriga skrifthändelserna vid Fläderskolan innehåller flera språk och kan därför 

placeras in i flera språkkategorier. Språken vid Fläderskolans övriga skrifthändelser delas in enligt 

följande i tabell 55. 67 % av de övriga skrifthändelserna är svenska, 24 % är engelska och 10 % 

är finska. Det finns en skrifthändelse som inte innehåller något språk.  

Tabell 55: Fläderskolan, F – Övriga skrifthändelser, språkindelning. 

Språk Antal (n=21) Procent % 

Svenska – SVE 14 67 % 

Engelska – ENG 5 24 % 

Finska – FIN 2 10 % 

Ej språk – EJ 1 5 % 

Totalt 22  

 

I tabell 56 delas språken in i de övriga skrifthändelsernas underkategorier och tabellen visar att 

underkategorin Låttext är engelsk till 100 % och majoriteten av skrifthändelserna i Allmän 
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information är också engelska, med 60 %. Underkategorierna Tomma arbetsblad eller förhör och 

Allmän information består av både svenska och finska skrifthändelser, men svenskan med 86 % 

är dominerande i Tomma arbetsblad eller förhör. Den skrifthändelse som inte innehåller något 

språk är placerad i underkategorin Tomma arbetsblad eller förhör.  

Tabell 56: Fläderskolan, F – Övriga skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna 

Underkategori Antal  

(n=21) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Tomma arbetsblad 14 12 86 % 0 0 % 1 7 % 1 7 % 

Allmän information 5 2 40 % 3 60 % 1 20 % 0 0 % 

Låttext 2 0 0 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 

Dekoration 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Innehåll 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Målning och skulptur 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Grammatik 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 21 14  5  2  1  

 

Multimodalitet inom kategorin Övriga skrifthändelserna 

De övriga skrifthändelserna delas in enligt följande när det kommer till multimodala inslag. En 

skrifthändelse kan endera vara multimodal eller inte multimodal, vilket betyder att den endast kan 

placeras in i en kategori. Tabell 57 visar att ungefär tre fjärdedelar av skrifthändelserna inte är 

multimodala, närmare bestämt 76 %. De återstående 24 % består av illustrationer.  

Tabell 57: Fläderskolan, F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=21) Procent % 

Ej multimodal – EJ  16 76 % 

Illustration – ILL 5 24 % 

Total 21  

 

Den multimodala indelningen i underkategorierna finns i tabell 58 nedan. Majoriteten i samtliga 

underkategorier består av skrifthändelser som inte är multimodala. Modaliteter i form av 

illustrationer finns i underkategorin Tomma arbetsblad eller förhör till 21 % och i underkategorin 

Allmän information till 40 %. Underkategorin Låttext innehåller inga multimodala inslag 

överhuvudtaget.  
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Tabell 58: Fläderskolan, F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=21) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Tomma arbetsblad eller förhör 14 11 79 % 3 21 % 

Allmän information 5 3 60 % 2 40 % 

Låttext 2 2 100 % 0 0 % 

Dekoration 0 0 0 % 0 0 % 

Innehåll 0 0 0 % 0 0 % 

Målning och skulptur 0 0 0 % 0 0 % 

Grammatik 0 0 0 % 0 0 % 

Totalt 21 16  5  

 

Sammanfattning 

Vid Fläderskolan finns det endast skrifthändelser i underkategorierna Tomma arbetsblad eller 

förhör, Allmän information och Låttext. Tomma arbetsblad eller förhör är den största 

underkategorin med 67 % av de övriga skrifthändelserna. Majoriteten av de övriga 

skrifthändelserna är svenska och inte multimodala.  

 

5.3 Klöverskolan (K) 
 
Sammanlagt analyseras 281 skrifthändelser från språkbadsskolan och skrifthändelserna är 

kategoriserade enligt följande. Tabell 59 visar att mer än hälften av skrifthändelserna vid 

Klöverskolan består av sådana skrifthändelser som är placerade i kategorierna C – Tavlan och 

väggarna 62 % och A – Elever skriver 51 %. Kategorin B – Multimodala skrifthändelser utgör 

nästan hälften av skrifthändelserna med 49 %. Vidare består skrifthändelserna till 27 % av 

litteratur, 4 % av digitala skrifthändelser och 3 % övriga skrifthändelser. 

Tabell 59: Klöverskolans (K) skrifthändelser.  

Kategori Antal (n=281) Procent % 

C – Tavlan och väggarna 173 62 % 

A – Elever skriver 142 51 % 

B – Multimodala skrifthändelser 137 49 % 

D – Litteratur  75 27 % 

E – Digitala skrifthändelser 11 4 % 

F – Övriga skrifthändelser  8 3 % 

Totalt 546  
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5.3.1 Kategori C – Tavlan och väggarna 

 

Majoriteten av skrifthändelserna vid Klöverskolan består av skrifthändelser som finns 

åskådliggjorda på tavlan och väggarna. De är 173 till antalet, det vill säga 62 %. Vidare delas 

skrifthändelserna in i underkategorier i tabell 60. 68 % av skrifthändelserna på tavlan och väggarna 

består av sådant som eleverna själva skriver. Därefter består 27 % av skrifthändelserna av 

elevernas teckningar. 12 % är informativa skrifthändelser och de återstående underkategorierna 

består av 1-9 % av skrifthändelserna, förutom underkategorin Film som inte innehåller någon 

skrifthändelse. Bild K20028 som finns på väggen och inte kan placeras i någon av de andra 

underkategorierna finns i Klöverskolan.  

Tabell 60: Klöverskolan, C – Tavlan och väggarna, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=173) Procent % 

Elevers texter 118 68 % 

Teckningar 46 27 % 

Information 21 12 % 

Tema 16 9 % 

Instruktion 15 9 % 

Placering 7 4 % 

Reklam 5 3 % 

Lärare skriver 4 2 % 

Schema 3 2 % 

Fotografi 1 1 % 

Vet ej 1 1 % 

Film 0 0 % 

Totalt 237  

 

Språkindelningen i kategorin Tavlan och väggarna 

Tabell 45 visar vilka språk som finns på tavlan och väggarna vid Klöverskolan. Majoriteten av 

skrifthändelserna på tavlan och väggarna är finska, med 56 %. De svenska skrifthändelserna utgör 

nästan hälften med 49 %. Vidare består 3 % av inget språk, 2 % av engelska och 1 % av ett 

främmande språk, som i det här fallet är franska.  

                                                 
28 Se sida 62.   
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Tabell 61: Klöverskolan, C – Tavlan och väggarna, språkindelning.  

Språk Antal (n=173) Procent % 

Finska – FIN 97 56 % 

Svenska – SVE 85 49 % 

Ej språk- EJ 6 3 % 

Engelska - ENG 4 2 % 

Annat – ANN 1 1 % 

Totalt 193  

 

Språkindelningen i underkategorierna är beskriven i tabell 62. Majoriteten av underkategorierna 

innehåller finska skrifthändelser till mer än 50 %, närmare bestämt underkategorierna Information, 

Instruktion, Placering, Reklam, Schema och Fotografi. Underkategorin Elevers texter består av 49 

% finska skrifthändelser, vilket ligger nära hälften och 48 % av skrifthändelserna i den 

underkategorin är svenska. Elevers texter är dessutom den enda underkategorin som har 

skrifthändelser i alla språkkategorier. Läraren skriver överhuvudtaget inte på finska på tavlan och 

väggarna utan skriver på svenska till 50 % och de återstående 50 % består inte av något språk. De 

svenska skrifthändelserna är dominanta inom underkategorierna Teckning, Tema och Placering. 

Engelska förekommer endast i Elevers texter, Teckning och Placering och det främmande språket 

finns i underkategorin Elevers texter.  

Tabell 62: Klöverskolan, C – Tavlan och väggarna, språkindelning inom underkategorierna.  
Underkategori Antal  

(n=173) 

Antal  

FIN 

% 

FIN 

Antal 

SVE 

% 

SVE 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Elevers texter 118 58 49 % 57 48 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 

Teckningar 46 1 2 % 41 89 % 3 7 % 1 2 % 0 0 % 

Information 21 19 90 % 7 33 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tema 16 1 6 % 15 94 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Instruktion 15 13 87 % 2 13 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Placering 7 7 100 % 4 57 % 0 0 % 2 0 % 0 0 % 

Reklam 5 4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lärare skriver 4 0 0 % 2 50 % 2 50 % 0 0 % 0 0 % 

Schema 3 2 67 % 1 33 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Film 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 237 106  132  7  4  1  
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Multimodalitet inom kategorin Tavlan och väggarna 

De multimodala inslagen som finns på tavlan och väggarna vid Klöverskolan är indelade i tabell 

63. Skrifthändelserna kan placeras in i flera kategorier eftersom en del skrifthändelser består av 

flera modaliteter. Majoriteten av skrifthändelserna på tavlan och väggarna är inte multimodala. 

Skrifthändelserna är 69 till antalet och utgör 40 %. De skrifthändelser som är multimodala består 

främst av illustrationer och teckningar, 30 % respektive 25 %. Det finns nio fotografier, som utgör 

5 %.  

Tabell 63: Klöverskolan, C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=173) Procent % 

Ej multimodal – EJ  69 40 % 

Illustration – ILL 52 30 % 

Teckning – TE 44 25 % 

Fotografi – FO  9 5 % 

Totalt 174  

 

I underkategorierna ser den multimodala indelningen ut enligt följande i tabell 64. Hälften av 

underkategorierna, det vill säga Information, Instruktion, Schema och Vet ej är främst icke 

multimodala. Det är underkategorierna Teckningar, Tema, Placering, Reklam och Fotografi som 

består av multimodala inslag till mer än hälften. Underkategorin Lärare skriver är inte multimodal 

till 50 % och de återstående 50 % består av illustrationer. Det är endast underkategorin Elevers 

texter som innehåller både illustrationer, teckningar och fotografier.  

Tabell 64: Klöverskolan, C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=173) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Elevers texter 118 42 36 % 38 32 % 37 31 % 2 2 % 

Teckningar 46 3 7 % 1 2 % 43 93 % 0 0 % 

Information 21 13 62 % 5 24 % 0 0 % 4 19 % 

Tema 16 3 19 % 7 44 % 6 38 % 0 0 % 

Instruktion 15 14 93 % 0 0 % 0 0 % 1 7 % 

Placering 7 2 29 % 5 71 % 0 0 % 0 0 % 

Reklam 5 1 20 % 2 40 % 0 0 % 2 40 % 

Lärare skriver 4 2 50 % 2 50 % 0 0 % 0 0 % 

Schema 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 1 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100 % 

Vet ej 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Film 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 237 84  60  86  10  
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Sammanfattning 

Majoriteten av skrifthändelserna på tavlan väggarna är sådana som eleverna själva skriver eller 

tecknar och skrifthändelserna är främst finska och svenska. De flesta skrifthändelser är inte 

multimodala och de skrifthändelser som är multimodala består främst av illustrationer och 

teckningar.  

 

5.3.2 Kategori A – Elever skriver 

 
51 % av skrifthändelserna vid Klöverskolan är texter som eleverna själva skriver. De är 142 till 

antalet och är indelade i följande underkategorier i tabell 65. De skrifthändelser där eleverna själva 

skriver består av Fritext till 92 % och 51 % av skrifthändelserna är skrivna på dator. Det finns inga 

skrifthändelser inom underkategorierna Läromedel, Matematik eller Prov och förhör. 

Anteckningar utgör 6 % av skrifthändelserna och 1 % av skrifthändelserna består av Om litteratur 

och Arbetsblad. Slutligen finns det en skrifthändelse som inte kan definieras och placeras därför i 

kategorin Vet ej.  

Tabell 65: Klöverskolan, A – Elever skriver, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=142) Procent % 

Fritext 131 92 % 

Dator 73 51 % 

Anteckningar 8 6 % 

Om litteratur 1 1 % 

Arbetsblad 1 1 % 

Vet ej 1 1 % 

Läromedel 0 0 % 

Matematik 0 0 % 

Prov och förhör 0 0 % 

Totalt 215  

 

Språkindelningen i kategorin Elever skriver 

Tabell 66 visar hur språkindelningen ser ut vid Klöverskolan. Skrifthändelserna kan placeras i 

flera kategorier om skrifthändelsen innehåller flera språk. Skrifthändelserna är svenska till 57 % 

och finska till 49 %. Engelska och främmande språk består av 1 % vardera. 
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Tabell 66: Klöverskolan, A – Elever skriver, språkindelning. 

Språk Antal (n=142) Procent % 

Svenska – SVE 81 57 % 

Finska – FIN 69 49 % 

Engelska - ENG 1 1 % 

Annat – ANN 1 1 % 

Ej språk- EJ 0 0 % 

Totalt 152  

 

Underkategoriernas språkindelning beskrivs i tabell 67 nedan. Finskan förekommer endast i 

underkategorierna Fritext med 49 % och Dator med 79 %. Samma gäller även engelskan, men 

procentantalet är betydligt lägre eftersom det är 1 % i båda underkategorierna. Det främmande 

språket förekommer i underkategorin Vet ej. Svenska förekommer i alla underkategorier förutom 

Vet ej, varav underkategorierna Anteckningar, Om litteratur och Arbetsblad är svenska till  

100 %.  

Tabell 67: Klöverskolan, A – Elever skriver, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal  

(n=142) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Fritext 131 71 54 % 69 49 % 1 1 % 0 0 % 0 0 % 

Dator 73 23 32 % 58 79 % 1 1 % 0 0 % 0 0 % 

Anteckningar 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 1 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Läromedel 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Matematik 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Prov och förhör 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 215 104  127  2  1  0  

 
Multimodalitet inom kategorin Elever skriver 

Skrifthändelserna där eleverna skriver själva innehåller en del multimodala inslag och indelningen 

är gjord enligt följande i tabell 68. Majoriteten av skrifthändelserna är inte multimodala och de 

multimodala skrifthändelserna består till 31 % av illustrationer, 27 % av teckningar och 1 % 

fotografier.  
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Tabell 68: Klöverskolan, A – Elever skriver, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=142) Procent % 

Ej multimodal – EJ  59 42 % 

Illustration – ILL 44 31 % 

Teckning – TE 38 27 % 

Fotografi – FO   2 1 % 

Totalt 143  

 

Tabell 69 nedan visar att det är endast underkategorierna Fritext och Dator som består av både inte 

multimodala skrifthändelser, illustrationer, teckningar och fotografier. Resten av 

underkategorierna består av någondera av de multimodala indelningarna till 100 %. Anteckningar 

består av teckningar till 100 %, Om litteratur av illustrationer till 100 % och Arbetsblad samt Vet 

ej är inte multimodala till 100 %.  

Tabell 69: Klöverskolan, A – Elever skriver, multimodal indelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=142) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Fritext 131 57 44 % 53 40 % 30 23 % 2 2 % 

Dator 73 30 41 % 36 49 % 6 8 % 2 3 % 

Anteckningar 8 0 0 % 0 0 % 8 100 % 0 0 % 

Om litteratur 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Läromedel 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Matematik 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Prov och förhör 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 215 89  90  44  4  

 

Sammanfattning 

En tydlig majoritet av skrifthändelserna som eleverna själva skriver vid Klöverskolan består av 

fritext, närmare bestämt 92 % av skrifthändelserna. Hälften av skrifthändelserna skrivs dessutom 

på dator. Skrifthändelserna är svenska till 57 % och finska till 49 %, det vill säga fördelningen 

mellan de två språken är jämn. Majoriteten av skrifthändelserna är inte multimodala och bland de 

skrifthändelser som innehåller multimodala inslag är det främst illustrationer och teckningar som 

förekommer.  
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5.3.3 Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

 
137 skrifthändelser vid Klöverskolan är multimodala, vilket utgör 49 % av skolans insamlade 

material. De multimodala skrifthändelserna delas upp enligt följande i tabell 70. Mer än hälften, 

närmare bestämt 54 %, av skrifthändelserna består av illustrationer, en tredje del av elevers 

teckningar och slutligen 16 % av fotografier.  

Tabell 70: Klöverskolan, B – Multimodala skrifthändelser 

Underkategori Antal (n=137) Procent % 

Illustration 74 54 % 

Teckning 45 33 % 

Fotografi 22 16 % 

Totalt 141  

 

Färgvalet i de multimodala skrifthändelserna 

I tabell 71 delas de multimodala inslagen in enligt om de består av färger eller är svartvita. 90 % 

av skrifthändelserna är färgglada och endast 10 % är svartvita. 

Tabell 71: Klöverskolan, B – Multimodala skrifthändelser, färgval. 

Färg Antal (n=137) Procent % 

Färgglad – FÄRG 123 90 % 

Svartvit - SVART 14 10 % 

Totalt  137   

 

I tabell 72 visas färgindelningen i underkategorierna. Fotografierna är färgglada till 100 %, medan 

de övriga multimodala underkategorierna innehåller 11-12 % svartvita skrifthändelser. 

Majoriteten av skrifthändelserna är således färgglada.   

Tabell 72: Klöverskolan, B – Multimodala skrifthändelser, underkategoriernas färgval. 

Underkategori Antal (n=137) Antal 

FÄRG 

% 

FÄRG 

Antal 

SVART 

% 

SVART 

Illustration 74 65 88 % 9 12 % 

Teckning 45 40 89 % 5 11 % 

Fotografi 22 22 100 % 0 0 % 

Totalt 141 127  14  

 

Sammanfattning 

Vid Klöverskolan består mer än hälften av de multimodala skrifthändelserna av illustrationer, en 

tredjedel av teckningar och ungefär en sjättedel av fotografier. De fotografier som finns vid 

Klöverskolan är endast färgglada, medan skrifthändelserna som innehåller illustrationer och 
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teckningar delvis är svartvita. Majoriteten av skrifthändelserna som innehåller illustrationer och 

teckningar är dock färgglada.  

5.3.4 Kategori D – Litteratur 

 

Vid Klöverskolan är 27 % av skrifthändelserna placerade i kategorin Litteratur. Sammanlagt 

handlar det om 75 skrifthändelser och de är kategoriserade i underkategorier enligt följande i tabell 

73. Bland de litterära skrifthändelserna förekommer det inga biblar eller tidningar överhuvudtaget. 

Lexikon förekommer en gång och utgör 1 % av skrifthändelserna och facklitteratur förekommer 

tre gånger och utgör 4 %. Det finns mest skrifthändelser i underkategorierna Skönlitteratur och 

Läromedel vid Klöverskolan, där 31 % av skrifthändelserna består av skönlitteratur och 64 % av 

läromedel. 

Tabell 73: Klöverskolan, D – Litteratur, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=75) Procent % 

Läromedel 48 64 % 

Skönlitteratur 23 31 % 

Facklitteratur 3 4 % 

Lexikon 1 1 % 

Bibel 0 0 % 

Tidning 0 0 % 

Totalt 75  

 

Språkindelning inom kategorin Litteratur 

Litteraturen vid Klöverskolan indelas enligt följande språkindelning i tabell 74. Litteraturen som 

förekommer vid Klöverskolan är svensk till 100 %. En av skrifthändelserna är dock engelsk och 

utgör 1 % av skrifthändelserna. Finskan förekommer inte alls.  

Tabell 74: Klöverskolan, D – Litteratur, språkindelning. 

Språk Antal (n=75) Procent % 

Svenska – SVE 75 100 % 

Engelska – ENG 1 1 % 

Finska – FIN 0 0 % 

Totalt 76  

 

Tabell 75 nedan visar att den enda engelska skrifthändelsen förekommer i underkategorin 

facklitteratur. Samtliga underkategorier där det förekommer skrifthändelser är svenska till  

100 %.  
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Tabell 75: Klöverskolan, D – Litteratur, språkindelning inom underkategorierna. 

Underkategori Antal 

(n=75) 

Antal 

SVE 

%  

SVE 

Antal  

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Läromedel 48 48 100 % 0 0 %  0 0 % 

Skönlitteratur 23 23 100 % 0 0 % 0 0 % 

Facklitteratur 3 3 100 % 1 33 % 0 0 % 

Lexikon 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Bibel 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tidning 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 75 75  1  0  

 

Multimodalitet inom kategorin Litteratur 

Litteraturen vid Klöverskolan har delats in i följande  multimodala indelning i tabell 76. 64 % av 

skrifthändelserna i kategorin Litteratur är inte multimodala, medan de multimodala 

skrifthändelserna består av 21 % illustrationer och 17 % fotografier.  

Tabell 76: Klöverskolan, D – Litteratur, multimodal indelning. 

Modalitet + text Antal (n=75) Procent % 

Ej multimodal – EJ  48 64 % 

Illustration – ILL 16 21 % 

Fotografi – FO  13 17 % 

Total 77  

 

Tabell 77 visar att Läromedel är den enda underkategorin som består av både skrifthändelser som 

inte är multimodala, illustrationer och fotografier. Alla fotografier finns dessutom inom denna 

underkategori. Illustrationer finns förutom i underkategorin Läromedel, även i Skönlitteratur och 

Facklitteratur. Underkategorin Lexikon innehåller inte multimodala inslag.  

Tabell 77: Klöverskolan, D – Litteratur, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=75) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal  

FO 

%  

FO 

Läromedel 48 26 54 % 11 23 % 13 27 % 

Skönlitteratur 23 20 87 % 3 13 % 0 0 % 

Facklitteratur 3 1 33 % 2 67 % 0 0 % 

Lexikon 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Bibel 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tidning 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 75 48  16  13  

 

Sammanfattning 

Vid Klöverskolan finns det mest läromedel bland de litterära skrifthändelserna och alla litterära 

skrifthändelser är svenska. Den näst mest förekommande underkategorin är Skönlitteratur och 
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även den innehåller endast svenska skrifthändelser. Förutom svenska förekommer även det 

engelska språket inom underkategorin Facklitteratur. Majoriteten av skrifthändelserna är inte 

multimodala. 

5.3.5 Kategori E – Digitala skrifthändelser 

 
Vid Klöverskolan finns det elva digitala skrifthändelser, som utgör 4 % av skolans alla 

skrifthändelser. De digitala skrifthändelserna är indelade i följande underkategorier i tabell 78. De 

elva digitala skrifthändelserna vid Klöverskolan är alla placerade i underkategorierna Dator, 

Projektor och Textbehandlingsprogram.  

Tabell 78: Klöverskolan, E – Digitala skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=11) Procent % 

Dator 11 100 % 

Projektor 11 100 % 

Textbehandlingsprogram 11 100 % 

Webben 0 0 % 

Dokumentkamera 0 0 % 

Surfplatta 0 0 % 

Totalt 33  

 

Språkindelning inom kategorin Digitala skrifthändelser 

De digitala skrifthändelserna är kategoriserade språkmässigt enligt följande i tabell 79. Det finns 

endast en engelsk skrifthändelse, 5 %, bland de digitala skrifthändelserna vid Klöverskolan medan 

det finns 40 % finska och 55 % svenska.  

Tabell 79: Klöverskolan, E – Digitala skrifthändelser, språkindelning 

Språk Antal (n=11) Procent % 

Svenska – SVE 11 55 % 

Finska – FIN 8 40 % 

Engelska - ENG 1 5 % 

Totalt 20  

 

I tabell 80 visas hur språken förekommer i underkategorierna. Eftersom alla digitala 

skrifthändelser vid Klöverskolan tillhör underkategorierna Dator, Projektor och 

Textbehandlingsprogram är språkindelning den samma i de underkategorierna, det vill säga  

100 % svenska, 64 % finska och 9 % engelska. 
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Tabell 80: Klöverskolan, E – Digitala skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=11) 

Antal 

SVE 

%  

SVE 

Antal  

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Dator 11 11 100 % 7 64 % 1 9 % 

Projektor 11 11 100 % 7 64 % 1 9 % 

Textbehandlingsprogram 11 11 100 % 7 64 % 1 9 % 

Webben 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Dokumentkamera 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Surfplatta 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 33 33  21  3  

 

Multimodalitet inom kategorin Digitala skrifthändelser 

Tabell 81 visar hur de digitala skrifthändelserna vid Klöverskolan delas in i multimodala 

underkategorier. Det finns inga multimodala inslag överhuvudtaget i denna kategori. Därför görs 

ingen tydligare indelning i underkategoriernas multimodala inslag.  

Tabell 81: Klöverskolan, E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning 

Modalitet + text Antal (n=11) Procent % 

Ej multimodal – EJ  11 100 % 

Illustration – ILL 0 0 % 

Fotografi - FO 0 0 % 

Total 11  

 

Sammanfattning 

Alla digitala skrifthändelser vid Klöverskolan använder en dator, ett textbehandlingsprogram och 

visas med hjälp av en projektor. Alla skrifthändelser är svenska, men det finns även finska och 

engelska. Inga multimodala inslag förekommer.  

 

5.3.6 Kategori F – Övriga skrifthändelser 

 

Det finns åtta skrifthändelser vid Klöverskolan som inte kan placeras i någon av de ovan nämnda 

kategorierna. Tabell 82 visar att bland de övriga skrifthändelserna vid Klöverskolan finns det 

tomma arbetsblad eller förhör till 75 % och skrifthändelser som anvisar innehåll eller grammatik 

till 13 % vardera.  
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Tabell 82: Klöverskolan, F – Övriga skrifthändelser, underkategorier. 

Underkategori Antal (n=8) Procent % 

Tomma arbetsblad eller förhör 6 75 % 

Innehåll 1 13 % 

Grammatik 1 13 % 

Allmän information 0 0 % 

Målning och skulptur 0 0 % 

Låttext 0 0 % 

Dekoration 0 0 % 

Totalt 8  

 

Språkindelning inom kategorin Övriga skrifthändelser 

Språkindelningen bland de övriga skrifthändelserna ser ut enligt följande i tabell 83. Endast en av 

skrifthändelserna är skriven på något annat språk än svenska och den skrifthändelsen är finsk.  

Tabell 83: Klöverskolan, F – Övriga skrifthändelser, språkindelning.  

Språk Antal (n=8) Procent % 

Svenska – SVE 7 88 % 

Finska – FIN 1 13 % 

Engelska – ENG 0 0 % 

Ej språk – EJ 0 0 % 

Totalt 8  

 

Underkategoriernas språkindelning visas i tabell 84 och där kan man se att den enda finska 

skrifthändelsen förekommer i underkategorin Innehåll. 

Tabell 84: Klöverskolan, F – Övriga skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal  

(n=8) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Tomma arbetsblad  6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Innehåll 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Grammatik 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Allmän information 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Målning och skulptur 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Låttext 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Dekoration 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 8 7  1  0  0  

 

Multimodalitet inom kategorin Övriga skrifthändelserna 

I tabell 85 är de övriga skrifthändelserna indelade enligt om de är multimodala eller inte. En 

skrifthändelse kan endera vara multimodal eller inte multimodal, vilket betyder att den endast kan 

placeras in i en kategori. Det finns inga multimodala inslag bland de övriga skrifthändelserna vid 

Klöverskolan. Därför har ingen indelning bland underkategorierna gjorts.  
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Tabell 85: Klöverskolan, F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning 

Modalitet + text Antal (n=8) Procent % 

Ej multimodal – EJ  8 100 % 

Illustration – ILL 0 0 % 

Total 8  

 

Sammanfattning 

Samtliga skrifthändelser i kategorin Övriga skrifthändelser vid Klöverskolan är inte multimodala. 

Majoriteten av skrifthändelserna är svenska, med endast ett inslag på ett annat språk, som i det här 

fallet är finska. Kategorin består främst av tomma arbetsblad eller förhör.  

 

5.4 Syrénskolan (S) 
 

Vid Syrénskolan analyseras sammanlagt 306 fotografier tagna av olika skrifthändelser. Dessa 

skrifthändelser är indelade i kategorier enligt följande i tabell 86. Lite mer än hälften av 

skrifthändelserna vid Syrénskolan består av sådana skrifthändelser där eleverna skriver själva. 

Därefter följer kategorierna Litteratur med 39 %, Multimodala skrifthändelser med 34 %, samt 

Tavlan och väggarna med 31 %. Kategorierna Övriga skrifthändelser och Digitala skrifthändelser 

innehåller betydligt färre skrifthändelser med 3-4 % av det analyserade materialet vid Syrénskolan.  

Tabell 86: Syrénskolans (S) skrifthändelser 

Kategori Antal (n=306) Procent % 

A – Elever skriver 156 51 % 

D – Litteratur  118 39 % 

B – Multimodala skrifthändelser 103 34 % 

C – Tavlan och väggarna 95 31 % 

D – Övriga  skrifthändelser 13 4 % 

E – Digitala skrifthändelser 10 3 % 

Totalt 495  

 

5.4.1 Kategori A – Elever skriver 

 

51 % av skrifthändelserna vid Syrénskolan består av texter som eleverna själva skriver. De 156 

skrifthändelser är indelade i underkategorier enligt följande i tabell 87. Skrifthändelserna där 

eleverna skriver är placerade i underkategorierna Fritext med 58 %, Läromedel med 27 %, 

Arbetsblad med 15 %, samt Matematik och Prov och förhör med 1 % vardera. Det finns inga 

skrifthändelser i underkategorierna Dator, Anteckningar, Om litteratur eller Vet ej.  
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Tabell 87: Syrénskolan, A – Elever skriver, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=156) Procent % 

Fritext 90 58 % 

Läromedel 42 27 % 

Arbetsblad 24 15 % 

Matematik 1 1 % 

Prov och förhör 1 1 % 

Dator 0 0 % 

Anteckningar 0 0 % 

Om litteratur 0 0 % 

Vet ej 0 0 % 

Totalt 158  

 

Språkindelningen i kategorin Elever skriver 

Skrifthändelserna är indelade i följande språkindelning i tabell 88. Det finns endast en 

skrifthändelse som avviker från den svenska majoriteten och den är engelsk. 

Tabell 88: Syrénskolan, A – Elever skriver, språkindelning.  

Språk Antal (n=156) Procent % 

Svenska – SVE 155 99 % 

Engelska – ENG  1 1 % 

Finska – FIN 0 0 % 

Annat – ANN 0 0 % 

Ej språk – EJ  0 0 % 

Totalt 156  

 

I tabell 89 är skrifthändelserna indelade enligt vilket språk de innehåller. Den enda engelska 

skrifthändelsen finns i underkategorin Fritext. De återstående skrifthändelserna är svenska.  

Tabell 89: Syrénskolan, A – Elever skriver, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal  

(n=156) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ANN 

% 

ANN 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Fritext 90 89 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Läromedel 42 42 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 24 24 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Matematik 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Prov och förhör 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Dator 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Anteckningar 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 158 157  1  0  0  0  

Multimodalitet inom elevernas texter 

I tabell 90 visas hur eventuella multimodala inslag förekommer i kategorin Elever skriver vid 

Syrénskolan. En klar majoritet av skrifthändelserna är inte multimodala, närmare bestämt 80 %. 
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Det förekommer inga fotografier i denna kategori, men däremot förekommer det 11 % 

illustrationer och 9 % teckningar.  

Tabell 90: Syrénskolan, A – Elever skriver, multimodal indelning 

Modalitet + text Antal (n=156) Procent % 

Ej multimodal – EJ  125 80 % 

Illustration – ILL 17 11 % 

Teckning – TE 14 9 % 

Fotografi – FO  0 0 % 

Totalt 156  

 

Tabell 91 visar att multimodala inslag endast förekommer inom underkategorin Fritext och de 

återstående underkategorierna är inte multimodala till 100 %.  

Tabell 91: Syrénskolan, A – Elever skriver, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=156) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Fritext 90 63 70 % 17 19 % 14 16 % 0 0 % 

Läromedel 42 42 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Arbetsblad 24 24 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Matematik 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Prov och förhör 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Dator 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Anteckningar 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Om litteratur 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 158 131  13  14  0  

 

Sammanfattning 

Inom den största kategorin vid Syrénskolan, Elever skriver, förekommer det mest skrifthändelser 

inom underkategorin Fritext. Därefter är de näst största underkategorierna Läromedel och 

Arbetsblad. Skrifthändelserna är svenska till 99 % och den återstående procenten är engelsk. 

Majoriteten av underkategorierna är inte multimodala.  
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5.4.2 Kategori D – Litteratur 

 
39 % av skrifthändelserna vid Syrénskolan består av litteratur av olika slag. Skrifthändelserna är 

118 till antalet och delas in i följande underkategorier i tabell 92. De flesta litterära skrifthändelser 

vid Syrénskolan hör till underkategorierna Läromedel och Skönlitteratur, med  

64 % respektive 32 %. 1-3 % av skrifthändelserna hör till Facklitteratur, Lexikon och Tidning.  

Tabell 92: Syrénskolan, D – Litteratur, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=118) Procent % 

Läromedel 76 64 % 

Skönlitteratur 38 32 % 

Facklitteratur 4 3 % 

Lexikon 2 2 % 

Tidning 1 1 % 

Bibel 0 0 % 

Totalt 121  

 

Språkindelning inom kategorin Litteratur 

I tabell 93 är skrifthändelserna indelade enligt vilka språk som förekommer. Samtliga litterära 

skrifthändelser vid Syrénskolan är svenska och därför görs ingen närmare språkindelning i 

underkategorierna. 

Tabell 93: Syrénskolan, D – Litteratur, språkindelning.  

Språk Antal (n=118) Procent % 

Svenska – SVE 118 100 % 

Engelska – ENG 0 0 % 

Finska – FIN 0 0 % 

Totalt 118  

 

Multimodalitet inom kategorin Litteratur 

Syrénskolans litterära skrifthändelser delas in i följande multimodala indelning i tabell 94. 63 % 

av skrifthändelserna är inte multimodala, medan 34 % består av illustrationer och 5 % av 

fotografier.  

Tabell 94: Syrénskolan, D – Litteratur, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=118) Procent % 

Ej multimodal – EJ  73 62 % 

Illustration – ILL 40 34 % 

Fotografi - FO 6 5 % 

Total 119  
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Indelningen i underkategorierna ser ut enligt följande i tabell 95. Inom samtliga underkategorier, 

förutom Tidning, finns det skrifthändelser som inte är multimodala. Illustrationer finns i samtliga 

underkategorier förutom Lexikon och fotografier förekommer i underkategorierna Läromedel och 

Tidning. 

Tabell 95: Syrénskolan, D – Litteratur, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=118) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal  

FO 

%  

FO 

Läromedel 76 43 57 % 25 33 % 5 7 % 

Skönlitteratur 38 27 71 % 11 29 % 0 0 % 

Facklitteratur 4 1 25 % 3 75 % 0 0 % 

Lexikon 2 2 100 % 0 0 %  0 0 % 

Tidning 1 0 0 % 1 100 % 1 100 % 

Bibel 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 121 73  40  6  

 

Sammanfattning 

Det finns endast svenska skrifthändelser inom denna kategori och majoriteten av skrifthändelserna 

är inte multimodala. De största underkategorierna är Läromedel och Skönlitteratur.  

 

5.4.3 Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

 
Vid Syrénskolan är kategori B – Multimodala skrifthändelser den tredje största kategorin med  

34 % av skrifthändelserna. Skrifthändelserna är 103 till antalet och indelade i följande 

multimodala underkategorier i tabell 96. Det finns mest illustrationer bland de multimodala 

skrifthändelserna, närmare bestämt 76 %. Vidare finns det 18 % teckningar och 9 % fotografier. 

Tabell 96: Syrénskolan, B – Multimodala skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=103) Procent % 

Illustration 78 76 % 

Teckning 19 18 % 

Fotografi 9 9 % 

Totalt 106  
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Färgvalet i de multimodala skrifthändelserna 

I tabell 97 delas de multimodala skrifthändelserna in enligt om de består av färger eller är svartvita. 

Tabellen visar att 83 % av de multimodala skrifthändelserna är färgglada och 17 % är svartvita.  

Tabell 97: Syrénskolan, B – Multimodala skrifthändelser, färgval 

Färg Antal (n=103) Procent % 

Färgglad – FÄRG 86 83 % 

Svartvit - SVART 17 17 % 

Totalt  103  

 

Färgindelning ser ut enligt följande i underkategorierna i tabell 98. Samtliga multimodala 

underkategorier består både av färgglada och svartvita skrifthändelser. Majoriteten av 

skrifthändelser i respektive underkategorier är dock färgglada.  

Tabell 98: Syrénskolan, B – Multimodala skrifthändelser, underkategoriernas färgval.  

Underkategori Antal (n=103) Antal 

FÄRG 

% 

FÄRG 

Antal 

SVART 

% 

SVART 

Illustration 78 67 86 % 11 14 % 

Teckning 19 14 74 % 5 26 % 

Fotografi 9 8 89 % 1 11 % 

Totalt 106 89  17  

 

Sammanfattning 

Av 103 multimodala skrifthändelser består majoriteten, 76 %, av illustrationer. Majoriteten av 

skrifthändelserna är dessutom färgglada, men det förekommer svartvita skrifthändelser inom alla 

underkategorier. 

 

5.4.4 Kategori C – Tavlan och väggarna 

 
Det finns 95 skrifthändelser på tavlan och väggarna vid Syrénskolan, som utgör 31 % av det 

analyserade materialet vid skolan. Skrifthändelserna delas upp i underkategorier i tabell 99. Vid 

Syrénskolan finns det skrifthändelser inom alla underkategorier, förutom Vet ej. Det finns mest 

skrifthändelser som eleverna själva skrivit, det vill säga 37 % och därefter finns det en spridning 

mellan 19-24 % bland underkategorierna Teckningar, Lärare skriver, Tema och Information. 

Underkategorin Instruktion består av 12 % och Schema av 5 % av skrifthändelserna. Slutligen 

består underkategorierna Film, Fotografi, Reklam och Placering av 1-2 % av skrifthändelserna på 

tavlan och väggarna.  
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Tabell 99: Syrénskolan, C – Tavlan och väggarna, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=95) Procent % 

Elevers texter 35 37 % 

Information 23 24 % 

Tema 21 22 % 

Lärare skriver 20 21 % 

Teckningar 18 19 % 

Instruktion 11 12 % 

Schema 5 5 % 

Placering 2 2 % 

Reklam 2 2 % 

Fotografi 1 1 % 

Film 1 1 % 

Vet ej 0 0 % 

Totalt 139  

 

Språkindelningen i kategorin Tavlan och väggarna 

Tabell 100 visar vilka språk som finns på tavlan och väggarna i Syrénskolan. Finska eller 

främmande språk förekommer inte överhuvudtaget på tavlan och väggarna vid Syrénskolan. 

Majoriteten an skrifthändelserna är tydligt svenska med 94 % och endast 2 % av skrifthändelserna 

innehåller det engelska språket. 5 % av skrifthändelserna innehåller inte något språk alls.  

Tabell 100: Syrénskolan, C – Tavlan och väggarnas språkindelning 

Språk Antal (n=95) Procent % 

Svenska – SVE 89 94 % 

Ej språk- EJ 5 5 % 

Engelska - ENG 2 2 % 

Finska – FIN 0 0 % 

Annat – ANN 0 0 % 

Totalt 96  

 

Tabell 101 visar att samtliga underkategorier, förutom Fotografi, är svenska med minst 83 % av 

skrifthändelserna. De underkategorier som är svenska till 100 % är Information, Lärare skriver, 

Instruktion, Schema, Placering, Reklam och Film. Skrifthändelser som inte innehåller något språk 

förekommer i underkategorierna Tema, Teckning och Fotografi och den enda engelska 

skrifthändelsen förekommer i underkategorin Elevers texter. 

 

Tabell 101: Syrénskolan, C – Tavlan och väggarna, språkindelning inom underkategorierna.  
Underkategori Antal  

(n=95) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Antal 

ANN 

% 

ANN 
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Elevers texter 35 34 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 

Information 23 23 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tema 21 20 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lärare skriver 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Teckningar 18 15 83 % 3 17 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Instruktion 11 11 100 % 0 0 % 1 9 % 0 0 % 0 0 % 

Schema 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Placering 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Reklam 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Film 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 139 133  5  2  0  0  

 

Multimodalitet inom kategorin Tavlan och väggarna 

I tabell 102 visas de multimodala inslagen som finns på tavlan och väggarna vid Syrénskolan. Av 

95 skrifthändelser är 45 stycken inte multimodala, det vill säga 47 %. Det finns 31 % illustrationer, 

19 % teckningar och 4 % fotografier. 

Tabell 102: Syrénskolan, C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=95) Procent % 

Ej multimodal – EJ  45 47 % 

Illustration – ILL 29 31 % 

Teckning – TE 18 19 % 

Fotografi - FO 4 4 % 

Totalt 96  

 

Den multimodala indelningen för underkategorierna visas i tabell 103 nedan. Gällande 

underkategorin Film har datainsamlingsmetoden fångat skrifthändelsen som ett fotografi, eftersom 

levande bilder inte kan fångas med fotografering som datainsamlingsmetod. Därför har 

skrifthändelsen placerats in under den multimodala underkategorin Fotografi. Underkategorierna 

Elevers texter, Tema och Teckningar innehåller fler multimodala inslag än inte multimodala 

inslag. Vidare är underkategorierna Information, Lärare skriver, Instruktion, Schema och 

Placering främst inte multimodala, varav några underkategorier inte består av multimodala inslag 

överhuvudtaget. De enda underkategorierna som är multimodala till 100 % är Fotografi och Film.  
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Tabell 103: Syrénskolan, C – Tavlan och väggarna, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=95) 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal 

TE 

% 

TE 

Antal 

FO 

% 

FO 

Elevers texter 35 8 23 % 13 37 % 14 40 % 0 0 % 

Information 23 15 65 % 7 30 % 0 0 % 2 9 % 

Tema 21 2 10 % 17 81 % 2 10 % 0 0 % 

Lärare skriver 20 15 75 % 4 20 % 1 5 % 0 0 % 

Teckningar 18 2 11 % 0 0 % 16 89 % 0 0 % 

Instruktion 11 8 73 % 3 27 % 0 0 % 0 0 % 

Schema 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Placering 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Reklam 2 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 % 

Fotografi 1 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100 % 

Film 1 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100 % 

Vet ej 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 139 58  45  33  4  

 

Sammanfattning 

Fördelning mellan kategorin Tavlan och väggarnas största underkategorier är jämn. Till de största 

underkategorierna hör Elevers texter, Information, Tema, Lärare skriver och Teckningar. 

Majoriteten av skrifthändelserna är svenska. Slutligen är även mer än hälften av skrifthändelserna 

multimodala inom denna kategori vid Syrénskolan.  

 

5.4.5 Kategori F – Övriga skrifthändelser 

 

 
Vid Syrénskolan finns det 13 skrifthändelser som har placerats i kategorin Övriga skrifthändelser 

och bland de övriga skrifthändelserna finns det flest skrifthändelser i underkategorin Tomma 

arbetsblad eller förhör, som utgör 62 %. Därefter finns det även skrifthändelser inom 

underkategorierna Dekoration till 15 %, Målning och skulptur till 15 %, samt Innehåll till 8 %. 

Indelningen ses i tabell 104 nedan.  
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Tabell 104: Syrénskolan, F – Övriga skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=13) Procent % 

Tomma arbetsblad eller förhör 8 62 % 

Dekoration 2 15 % 

Målning och skulptur 2 15 % 

Innehåll 1 8 % 

Låttext 0 0 % 

Grammatik 0 0 % 

Allmän information 0 0 % 

Totalt 13  

 

Språkindelning inom kategorin Övriga skrifthändelser 

Språkindelningen bland de övriga skrifthändelserna vid Syrénskolan ser ut enligt följande i tabell 

105. 77 % av de övriga skrifthändelserna är svenska, 15 % innehåller inget språk och slutligen är 

8 % engelska. Finskan förekommer inte alls.  

Tabell 105: Syrénskolan, F – Övriga skrifthändelser, språkindelning.  

Språk Antal (n=13) Procent % 

Svenska – SVE 10 77 % 

Ej språk – EJ 2 15 % 

Engelska – ENG 1 8 % 

Finska – FIN 0 0 % 

Totalt 13  

 

Språkindelningen i underkategorierna visas i tabell 106. De skrifthändelser som inte innehåller 

något språk förekommer i underkategorin Målning och skulptur. Vidare finns den enda engelska 

skrifthändelsen i underkategorin Dekoration, som gör att det blir en jämn fördelning mellan 

svenskan och engelskan i den underkategorin med 50 % vardera. Den största underkategorin 

Tomma arbetsblad eller förhör, samt den minsta underkategorin Innehåll är svenska till 100 %.  

Tabell 106: Syrénskolan, F – Övriga skrifthändelser, språkindelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal  

(n=13) 

Antal  

SVE 

% 

SVE 

Antal 

EJ 

% 

EJ 

Antal 

ENG 

% 

ENG 

Antal 

FIN 

% 

FIN 

Tomma arbetsblad  8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Dekoration 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 % 

Målning och skulptur 2 0 0 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 

Innehåll 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Låttext 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Grammatik 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Allmän information 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 13 10  2  1  0  
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Multimodalitet inom kategorin Övriga skrifthändelserna 

En skrifthändelse kan endera vara multimodal eller inte multimodal, vilket betyder att den endast 

kan placeras in i en kategori. Vid Syrénskolan ser den multimodala indelningen ut enligt följande 

i tabell 107. Eftersom att det endast förekommer skrifthändelser som är endera inte multimodala 

eller innehåller illustrationer, har de multimodala underkategorierna Teckning och Fotografi 

uteblivit. Fördelningen mellan multimodala och inte multimodala skrifthändelser är ytterst jämn, 

med endast en skrifthändelses skillnad.  

Tabell 107: Syrénskolan, F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=13) Procent % 

Ej multimodal – EJ  7 54 % 

Illustration – ILL 6 46 % 

Total 13  

 

Vidare ser den multimodala indelningen ut enligt följande i underkategorierna i tabell 108. 

Illustrationer förekommer endast inom underkategorin Tomma arbetsblad eller förhör. Utöver 

denna kategori innehåller samtliga underkategorier inga multimodala inslag.  

Tabell 108: Syrénskolan, F – Övriga skrifthändelser, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=13) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Tomma arbetsblad eller förhör 8 2 25 % 6 75 % 

Dekoration 2 2 100 % 0 0 % 

Målning och skulptur 2 2 100 % 0 0 % 

Innehåll 1 1 100 % 0 0 % 

Låttext 0 0 0 % 0 0 % 

Grammatik 0 0 0 % 0 0 % 

Allmän information 0 0 0 % 0 0 % 

Totalt 13     

 

Sammanfattning 

Vid Syrénskolan består mer än hälften av de övriga skrifthändelserna av tomma arbetsblad eller 

förhör. Majoriteten av skrifthändelserna är svenska och gällande multimodala inslag är 

fördelningen mellan multimodala skrifthändelser och inte multimodala skrifthändelser jämn med 

46 % respektive 54 %. 
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5.4.6 Kategori E – Digitala skrifthändelser 

 
Det finns tio digitala skrifthändelser vid Syrénskolan som utgör 3 % av skolans skrifthändelser. 

Tabell 109 nedan visar att 90 % av de digitala skrifthändelserna vid Syrénskolan visas med hjälp 

av en projektor och vid 70 % av fallen används en dator och vid de återstående 20 % en 

dokumentkamera. Slutligen innehåller underkategorierna Surfplatta och Webben 10 % av 

skrifthändelserna vardera. Textbehandlingsprogram förekommer inte överhuvudtaget.  

Tabell 109: Syrénskolan, E – Digitala skrifthändelser, underkategorier.  

Underkategori Antal (n=10) Procent % 

Projektor 9 90 % 

Dator 7 70 % 

Dokumentkamera 2 20 % 

Surfplatta 1 10 % 

Webben 1 10 % 

Textbehandlingsprogram 0 0 % 

Totalt 20  

 

Språkindelning inom kategorin Digitala skrifthändelser 

Vid Syrénskolan är de digitala skrifthändelserna kategoriserade språkmässigt enligt följande i 

tabell 110. Samtliga digitala skrifthändelser är svenska och därför görs ingen närmare 

språkindelning för underkategorierna. 

Tabell 110: Syrénskolan, E – Digitala skrifthändelser, språkindelning.  

Språk Antal (n=10) Procent % 

Svenska – SVE 10 100 % 

Finska – FIN 0 0 % 

Engelska - ENG 0 0 % 

Totalt 10  

 

Multimodalitet inom kategorin Digitala skrifthändelser 

De tio digitala skrifthändelserna vid Syrénskolan delas in enligt följande i tabell 111. Hälften av 

de digitala skrifthändelserna är inte multimodala och den andra hälften är multimodal med 40 % 

illustrationer och 10 % fotografier. 

Tabell 111: Syrénskolan, E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning.  

Modalitet + text Antal (n=10) Procent % 

Ej multimodal – EJ  5 50 % 

Illustration – ILL 4 40 % 

Fotografi – FO  1 10 % 

Total 10  
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Den multimodala indelningen i underkategorierna ses i tabell 112 nedan. Den enda underkategorin 

som inte innehåller några multimodala inslag är Surfplatta. Vidare är underkategorierna 

Dokumentkamera och Webben multimodala till 100 %. Multimodala inslag i form av illustrationer 

förekommer i underkategorierna Projektor, Dator, Dokumentkamera och Webben, varav 

fotografier förekommer i underkategorierna Projektor och Dator. 

Tabell 112: Syrénskolan, E – Digitala skrifthändelser, multimodal indelning inom underkategorierna.  

Underkategori Antal 

(n=10) 

Antal   

EJ 

%  

EJ 

Antal 

ILL 

% 

ILL 

Antal  

FO 

%  

FO 

Projektor 9 4 44 % 4 44 % 1 11 % 

Dator 7 4 57 % 2 29 % 1 14 % 

Dokumentkamera 2 0 0 % 2 100 % 0 0 % 

Surfplatta 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 

Webben 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 

Textbehandlingsprogram 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Totalt 20 9  9  2  

 

Sammanfattning 

I Syrénskolans minsta kategori är samtliga skrifthändelser svenska och hälften är multimodala. De 

största underkategorierna är Projektor med 90 % och Dator med 70 % av de digitala 

skrifthändelserna. 

 

5.5 Jämförelse mellan skolorna 

 

I det följande kommer en jämförelse mellan resultaten vid de tre skolorna att göras. I figur 1 och 

2 görs jämförelser skolorna och kategorierna emellan med hjälp att stapeldiagram. I samtliga 

stapeldiagram i avsnitt 5.5 visar y-axeln procentuella tal. Figurerna visar samma resultat, men jag 

har valt att åskådliggöra jämförelsen med med två figurer för att lättare visa på likheter och 

skillnader gällande skolorna och kategorierna i jämförelse till det empiriska materialets medeltal. 

 

I figur 1 kan man uttyda att alla tre skolor skiljer sig från materialet som helhet när det kommer 

till vilka kategorier som är störst. Man kan exempelvis uttyda att Klöverskolan har betydligt fler 

skrifthändelser i kategori C – Tavlan och väggarna än de två övriga skolorna och medeltalet i hela 

materialet. Vid Fläderskolan och Syrénskolan finns det dessutom färre skrifthändelser på tavlan 

och väggarna än vad det finns i kategorierna B – Multimodala skrifthänder och D – Litteratur, 
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vilket stämmer överens med hur medeltalen i hela det empiriska materialet. Gällande kategorin A 

– Elever skriver har Klöverskolan och Syrénskolan lika hög procent, med skillnaden att det är den 

andra största kategorin vid Klöverskolan och den största kategorin vid Syrénskolan. I materialet 

som helhet är dessutom kategori A – Elever skriver den största kategorin. När det kommer till 

Fläderskolan finns det märkbart mindre skrifthändelser där eleverna skriver själva än vid 

Klöverskolan och Syrénskolan. Man kan utläsa en tydlig skillnad när det kommer till de 

multimodala skrifthändelserna. Kategori B – Multimodala skrifthändelser är den största kategorin 

vid Fläderskolan, medan det är den tredje största kategorin vid både Klöverskolan och 

Syrénskolan. Vidare finns det minst skrifthändelser i kategorierna E – Digitala skrifthändelser 

samt F – Övriga skrifthändelser vid alla skolor, med skillnaden att procenten är jämn vid 

Fläderskolan, det finns fler digitala än övriga skrifthändelser vid Klöverskolan och fler övriga än 

digitala skrifthändelser vid Syrénskolan. 

Figur 1: Jämförelse mellan skolorna. 

 

 

I figur 2 är kategorierna placerade på x-axeln enligt storleksordning. Den största kategorin A – 

Elever skriver har lika stor andel skrifthändelser vid Klöverskolan och Syrénskolan, och färre vid 

Fläderskolan. I jämförelse till materialet medeltal hamnar Klöverskolan och Syrénskolan ovanför 

medeltalet och Fläderskolan nedanför. Man kan utläsa en trend för Klöverskolan när man granskar 

de tre största kategorierna jämfört med de tre minsta kategorierna. I de tre största kategorierna har 
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Klöverskolan lika mycket eller fler skrifthändelser än de övriga skolorna och i de tre minsta 

kategorierna har Klöverskolan minst eller näst minst skrifthändelser. För Syrénskolan kan man 

uttyda att skolan har mest skrifthändelser inom kategori D – Litteratur jämfört med de övriga 

skolorna. Fläderskolan har endast flest skrifthändelser i de två minsta kategorierna, nämligen E – 

Digitala skrifthändelser samt F – Övriga skrifthändelser. Vidare har Fläderskolan fler multimodala 

skrifthändelser än Syrénskolan, men ligger ändå efter Klöverskolan. 

Figur 2: Jämförelse mellan kategorierna. 

 
 

5.5.1 Kategori A – Elever skriver 

 

I figur 3 visas det empiriska materialets medeltal i jämförelse till de tre skolorna i kategorins, A - 

Elever skriver, samtliga underkategorier. Kategorin är den största kategorin i Syrénskolan, den 
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Fritext och i hela det empiriska materialet utgör sådana skrifthändelser 71 %. I figur 3 kan man 

uttyda att Klöverskolan har märkbart fler skrifthändelser, 92 %, i den underkategorin i jämförelse 
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underkategorin Dator. Vid Fläderskolan är det betydligt färre, det vill säga 1 %, och vid 

Syrénskolan finns det inga skrifthändelser överhuvudtaget inom denna underkategori. 

Klöverskolan är således stark i underkategorierna Fritext och Dator. Vidare till den tredje största 

underkategorin Läromedel ser man att det finns flest skrifthändelser inom denna underkategori 

vid Syrénskolan, 27 %, och inga skrifthändelser alls vid Klöverskolan. Syrénskolan har också mer 

skrifthändelser i underkategorin Arbetsblad i jämförelse till hela det empiriska materialet och de 

övriga skolorna. Fläderskolan har mer i underkategorierna Anteckningar, Prov och förhör, Om 

litteratur och Matematik skrifthändelser i jämförelse till hela det empiriska materialet, samt de 

övriga skolorna.  

Figur 3: Jämförelse i kategori A – Elever skriver.  
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5.5.2 Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

 

Kategori B – Multimodala skrifthändelser är den största kategorin vid Fläderskolan och den tredje 

största kategorin vid både Klöverskolan och Syrénskolan. I hela det empiriska materialet består 

70 % av de multimodala skrifthändelserna av illustrationer och figur 4 nedan visar att Fläderskolan 

och Syrénskolan bryter mot den trenden och bägge skolorna har fler illustrationer bland sina 

multimodala skrifthändelser än medeltalet. Klöverskolan har färre illustrationer än hela det 

empiriska materialet, men har märkbart fler multimodala teckningar än de övriga skolorna och 

materialet i helhet. Gällande fotografierna finns det flest i Fläderskolan, men Klöverskolan har 

även mera fotografier än medeltalet i hela det empiriska materialet.  

Figur 4: Jämförelse i kategori B – Multimodala skrifthändelser.  

 
 

5.5.3 Kategori C – Tavlan och väggarna 
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betydligt fler skrifthändelser vid Fläderskolan i jämförelse till de övriga skolorna och hela det 

empiriska materialet. Inom samma underkategori finns det fler skrifthändelser vid Syrénskolan i 

jämförelse till det empiriska materialet och vid Klöverskolan finns det avsevärt mindre än vid de 

övriga skolorna och materialet i helhet. Vid Syrénskolan finns det även utmärkande högt antal 

skrifthändelser i underkategorierna Information och Tema. Gällande de underkategorier som inte 

har nämnts hittills i detta avsnitt är variationen skolorna och det empiriska materialet emellan inte 

påfallande.  

Figur 5: Jämförelse i kategori C – Tavlan och väggarna. 

 
 

5.5.4 Kategori D – Litteratur 
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är den största underkategorin. Vidare ser man en märkbar skillnad i de två följande 

underkategorierna Skönlitteratur och Facklitteratur, där Fläderskolan skiljer sig från de övriga. 

Fläderskolan har färre skönlitterära skrifthändelser och fler facklitterära skrifthändelser i 

jämförelse till resten. Vidare finns det inget anmärkningsvärt i de övriga underkategorierna.  

Figur 6: Jämförelse i kategori D – Litteratur. 

 
 

5.5.5 Kategori E – Digitala skrifthändelser 

 
Denna kategori är den näst minsta vid Fläderskolan och Klöverskolan, men den minsta vid 
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Syrénskolan fler skrifthändelser än det empiriska materialets medeltal, medan Fläderskolan har 
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Figur 7: Jämförelse i kategori E – Digitala skrifthändelser. 

 
 

5.5.6 Kategori F – Övriga skrifthändelser 

 
Denna kategori är den minsta i Fläderskolan och Klöverskolan, men den näst minsta i Syrénskolan. 
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Figur 8: Jämförelse i kategori F – Övriga skrifthändelser. 
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6 Diskussion och tolkning 

I det följande diskuteras och tolkas undersökningens centrala resultat utgående från de givna 

forskningsfrågorna, samt i relation till den teoretiska ramen. Resultatet jämförs även med tidigare 

forskning. Därefter diskuteras undersökningen metod och avslutningsvis presenteras förslag på 

fortsatt forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

 
Syftet är att beskriva och förstå elevers skrifthändelser i tre olika skolors skriftpraktiker. 

Undersökningen är specifikt inriktad på vilka skrifthändelser som eleverna i årskurs 5 respektive 

skolår 5 kommer i kontakt med, samt eventuella likheter och skillnader skolorna emellan. En 

viktig utgångspunkt i undersökningen är att skrifthändelserna inom skolorna är didaktiskt valda 

för att främja elevernas lärande.  

 

I denna avhandling undersöks skrifthändelser och Axelsson (2005, s. 23) definierar begreppet 

skrifthändelse som text som är direkt eller indirekt kopplade till konkreta aktiviteter. 

Skrifthändelser överlag kan ingå i en eller flera skriftpraktiker och i detta fall ligger fokus endast 

på en skriftpraktik, det vill säga skolans. Hänsyn tas ändå till det pluralistiska synsättet att det finns 

flera skriftpraktiker, som Scribner och Cole (1981) framlyft. Skriftpraktikerna utanför skolan är 

dock inte relevanta för denna studie och är heller inte en del av det insamlade materialet, vilket är 

orsaken till att fokus endast läggs på den undersökta skriftpraktiken som ingår i det empiriska 

materialet. Fast (2008) påpekar att läsning och skrivning inom skolan ofta associeras med fack- 

eller skönlitteratur, samt uppsatser och anteckningar, vilket återfinns inom denna undersöknings 

resultat. Utöver dessa moment finns även ett flertal övriga skrifthändelser som mer eller mindre 

dominerar inom skolans skriftpraktik. Det empiriska materialet har blivit indelat i sex kategorier, 

som ytterligare har blivit indelade i underkategorier beroende på skrifthändelsernas innehåll.  

  



 

130 

 

6.1.1 Skrifthändelserna i skolorna 

 

Kategori A – Elever skriver  

Kategorin Elever skriver är den största kategorin i det empiriska materialet och överensstämmer 

med Schmidts och Gustavssons (2011, s. 39) påstående att skrift har en speciell roll i vardagen 

och att skrivande praktiseras mycket. Texterna som eleverna skriver kan förete sig på flera olika 

sätt och den mest dominanta underkategorin inom kategorin Elever skriver är Fritext, vilket 

omfattar texter som eleverna själva formulerar. Lundberg (2012) hävdar att syftet med 

skrifthändelser där elever skriver själva är att skriva för att lära, vilket jag utgående från min 

undersöknings resultat kan hålla med om. Det förekommer många skrifthändelser där eleverna 

omformulerar sådant som de exempelvis har läst eller varit med om, vilket också poängteras som 

viktigt enligt läroplanerna. Den finska läroplanen lyfter fram att eleverna bör kunna tolka, 

producera och värdera texter (Utbildningsstyrelsen, 2014) och den svenska att eleverna bör skapa 

en förmåga att skapa och använda olika uttrycksmedel (Skolverket, 2011). Förutom 

underkategorin Fritext finns det även skrifthändelser som har blivit kategoriserade inom 

underkategorierna Dator, Läromedel, Arbetsblad, Anteckningar, Prov och förhör, Om litteratur, 

Matematik och Vet ej.  

 

Ett fenomen som kan urskiljas inom denna kategori är det som Kress (2003) kallar för 

transformation, vilket innebär omvandling inom en och samma modalitet och i denna studie 

åskådliggörs genom att elever skriver av lärarens anteckningar på tavlan till eget häfte. Exempel 

på en sådan skrifthändelser ses nedan på bild F247. Ytterligare ett fenomen som Kress (2003) 

diskuterar är transduction, som innebär omvandling från en modalitet till en annan. Detta kan 

urskiljas från manuskriptet som skrevs vid Klöverskolan. Manuskriptet omvandlades sedan till en 

teaterpjäs. Exempel på en sådan skrifthändelser är bild K21 nedan.  
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Bild F247.     Bild K21.  

 

Enligt min personliga åsikt är både transformation och transduction viktigt inom undervisningen. 

Orsaken till att dessa händelser finns med i det empiriska materialet tolkar jag som ett medvetet 

och didaktiskt val av läraren. Elevernas inlärning främjas när de blir tvungna att omformulera, 

omvandla och repetera.  

 

Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

Begreppet skrifthändelser hör till Bartons (1994) literacy-teori, som till en början endast omfattade 

läs- och skrivförmågan. I dagens samhälle hör även multimodala texter till en del av literacy. 

Björklund (2008) fann en hel del multimodala inslag i förskolan och precis som i förskolan 

innehåller även denna undersökning en stor mängd multimodala inslag. Multimodalitet 

förekommer avsevärt mycket i det empiriska materialet, vilket delvis har resulterat i att de 

multimodala inslagen har klassats som en egen kategori och delvis utgör ett 

kategoriseringsmoment inom alla övriga kategorierna och underkategorierna. Kategorin 

Multimodala skrifthändelser utgör den näst största kategorin och de modala inslagen kan bestå av 

illustrationer, fotografier och teckningar; alltså endast sådana modaliteter som kan fångas på en 

stillbild. Illustrationer, framför allt färgglada sådana, förekommer mest. Maagerø och Tønnessen 

(2014) konstaterar att färgvalet sällan är slumpartat och att det för ett viktigt samspel med övriga 

modaliteter. Jag tolkar detta resultat som att färgvalet tillför betydelsepotential i form av medel att 

förmedla och representera verkligheten åt eleverna.  
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Dons (2006) påpekar i sin tur att gymnasieelever bör utmanas till att omformulera sin kunskap om 

multimodala texter, men eleverna i denna undersökning går fortfarande på grundskolenivå och bör 

således inte utmanas till detta enligt mig. Resultatet i denna undersökning påvisar dock att utbudet 

och produktionen av multimodala inslag både från lärare, i litteratur, i digitala hjälpmedel och från 

elever själva är brett. Jag tolkar istället detta som att eleverna bör, framom utmanas att 

omformulera sin kunskap, erbjudas en multimodal grund för sin inlärning på denna nivå eftersom 

deras multimodala kunskap ännu inte är fullständig. Jag instämmer alltså med Danielssons (2013) 

påstående att multimodala inslag fungerar som hjälpmedel och stöd för yngre elever och att 

modaliteterna fyller en innehållslig funktion som främjar elevernas lärande.  

 

Kategori C – Tavlan och väggarna 

Skriftpraktiken är en diskurs som ”finns i väggarna”, hävdar Heila-Ylikallio och Lehti-Eklund 

(2012). På väggarna, samt tavlan, finns dessutom en hel del skrifthändelser placerade fysiskt. 

Barton (1994) påstår att Heaths (1983) studie har fått lärare att utförligt granska vilka händelser 

som finns i klassrummet och till detta tolkar jag delvis vilka skrifthändelser som är upplagda på 

tavlan och väggarna i ett didaktiskt syfte. Denna kategori utgör den tredje största i hela det 

empiriska materialet och de två största underkategorierna är Elevers texter och Teckningar. Detta 

tolkar jag som att läraren har valt att uppvisa elevernas egna arbeten, dels i didaktiskt syfte och 

dels i dekorativt syfte. Det didaktiska syftet återfinner jag i och med att skriftpraktiken finns med 

i ett brett socialt sammanhang (Barton 1994). Eleverna delar och skapar egna literacy-aktiviteter 

inom skriftpraktiken som bidrar till att skapa en personlig identitet, som sedan kan åskådliggöras 

på väggarna. Det dekorativa syftet ser jag sedan till en fördel i synnerhet om skrifthändelsernas 

design är färgglad och på så sätt kan förmedla ett meningsskapande system (Maagerø & 

Tønnessen, 2014).  

 

Denna kategori innehåller den berättande textmiljön och den passiva textmiljön som Gustavsson 

och Mellgren (2005) diskuterar. De hävdar att väggarna ofta består av dokumentationer av sådant 

som eleverna själva har deltagit i, alltså den berättande textmiljön. Skrifthändelser som består av 

elevernas egna texter eller teckningar är exempel på sådana dokumentationer i denna 

undersökningen. Den passiva textmiljön ses också i och med att en del skrifthändelser på tavlan 

och väggarna består av skrifthändelser i form av bokstäver och symboler som inte förmedlar ett 

direkt budskap. Exempel på en sådan skrifthändelse är den odefinierbara skrifthändelsen som har 

placerats i underkategorin Vet ej.  
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Förutom underkategorierna Elevers texter, Teckningar och Vet ej som redan har nämnts, finns det 

även skrifthändelser som har blivit placerade i underkategorierna Information, Lärare skriver, 

Tema, Instruktion, Placering, Schema, Reklam, Fotografi och Film. 

 

Kategori D – Litteratur  

Precis som skrivandet spelar läsandet en stor roll inom skolans skriftpraktik (Schmidt & 

Gustavsson, 2011). Inom förskolan påpekar Axelsson (2005) att den mest förekommande litterära 

skrifthändelsen är barnboken. I denna undersökning är det dock underkategorin Läromedel som 

förekommer allra mest. Den näst mest vanliga underkategorin är därefter Skönlitteratur och 

Lundberg (2012) påpekar att det i skolans skriftpraktik förekommer schemalagd fiktionsläsning, 

vilket i samband med mitt resultat får mig att uttyda att skönlitteraturen innehar en viktig roll inom 

skolans skriftpraktik. Den finska läroplanen poängterar vidare att eleverna bör ha tillgång till en 

rik textmiljö för att utveckla förmågan till kritisk läsning. Litteraturen bör bestå av både fiktion 

och fakta, böcker och tidningar. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Den svenska läroplanen poängterar 

i likhet med den finska att eleverna för ha tillgång skönlitteratur, lexikon och facklitteratur 

(Skolverket, 2011). Skrifthändelserna i denna kategori har också blivit placerade i 

underkategorierna Facklitteratur, Lexikon, Bibel och Tidning.  

 

Samtliga litterära medel som läroplanerna  nämner finns med i det empiriska materialet, vilket 

antyder att undervisningen i skolorna följer läroplanerna. I detta sammanhang vill jag också 

påpeka den ekonomiska aspekten när det kommer till literacy. Barton (1994) påstår att tidigare var 

det skillnad på om barn hade böcker hemma och idag är det skillnad om de har datorer eller 

surfplattor hemma. I samtliga skolor är litteraturen dominerande i jämförelse med teknologin. I 

det empiriska materialet framkommer inte all den digitala utrustning som finns tillgänglig i 

skolorna, vilket jag kommer att diskutera mera utförligt i avsnittet om digitala skrifthändelser. 

Detta faktum gör att jag är aningen kritisk till min egen tolkning att litteraturen har en större roll 

än det digitala i skolorna där det empiriska materialet har samlats in. Sanningen kan möjligvis vara 

en annan, men det har i sådana fall inte fångats på bild.  

 

Kategori E – Digitala skrifthändelser 

Inom skolans lärmiljö finns det i dagens samhälle ett flertal digitala resurser, vilket resulterar i att 

digitala skrifthändelser förekommer inom skolans skriftpraktik. I det empiriska materialet finns 

det en liten del skrifthändelser som räknas som digitala i och med att de framställs med hjälp av 
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en digital resurs. Nästan samtliga skrifthändelser visas med hjälp av en dator, vilket gör att 

underkategorin Dator är den största underkategorin. Övriga digitala resurser som förekommer är 

bland annat projektorer, dokumentkameror och textbandlingsprogram. Selander och Kress (2010) 

påpekar att en del digitala hjälpmedel används för att läromedel inte längre kan erbjuda och 

förmedla all information som eleverna bör ta till sig. Som ovan nämndes påpekar Barton (1994) 

dessutom att literacyn är beroende av ekonomin, vilket i dagens läge kan konkretiseras genom att 

alla elever inte har ekonomisk möjlighet att använda datorer eller surfplattor i skolan eller hemma 

(Fast, 2007). Vidare påpekar Fast (2007) att skolan till viss del inte bemöter elevernas kunskap i 

datoranvändning i undervisningen. 

 

I och med att det empiriska materialet samlades in under några få dagar är det svårt att ta hänsyn 

till det ekonomiska gällande digitala resurser i skolornas skriftpraktiker. Det är möjligt att det finns 

fler digitala resurser i skolorna, men att de inte användes när materialet samlades in. Därför tänker 

jag som forskare inte ta hänsyn till ekonomiska belägg angående de digitala skrifthändelserna eller 

till elevernas eventuella kunskaper i datoranvändning.  

 

Den finska  läroplanen framlyfter betydelsen av digitala verktyg inom undervisningen och att 

dessa bör användas i ett pedagogiskt syfte (Utbildningsstyrelsen, 2014). Enligt min tolkning 

används samtliga digitala verktyg vid skolorna i ett pedagogiskt syfte i och med att de endera 

underlättar eller kompletterar undervisningen och inlärningen för eleverna. De digitala verktygen 

kan även användas för att träna elevernas digitala kompetens. 

 

Förutom de digitala resurser som nämndes ovan har en del skrifthändelser även blivit placerade i 

underkategorin Webben. 

 

Kategori F – Övriga skrifthändelser 

De övriga skrifthändelserna består av sådant som inte har platsat i de övriga kategorierna. Den 

mest vanliga underkategorin är Tomma arbetsblad eller förhör. De övriga underkategorierna är 

Allmän information, Dekoration, Innehåll, Låttext, Målning och skulptur, samt Grammatik.  
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6.1.2 Likheter och skillnader skolorna emellan 

 

Kategori A – Elever skriver 

En tydlig likhet mellan skolorna är att underkategorin Fritext är den mest vanliga underkategorin 

i alla skolor. Det svenska språket är dessutom det mest använda språket inom denna underkategori, 

men procentuellt sett finns det ett hopp från 54 % vid språkbadsskolan Klöverskolan till 99 % vid 

sverigesvenska Syrénskolan. Gällande multimodala inslag i denna underkategori är det endast 

Klöverskolan som innehåller fler multimodala inslag än inte multimodala. Mer än hälften av 

skrifthändelser i underkategorin Fritext vid Fläderskolan och Syrénskolan består således inte av 

multimodala inslag.  

 

Inom kategori A – Elever skriver finns det även en utmärkande stor skillnad i underkategorin 

Dator. 51 % av skrifthändelserna vid Klöverskolan är skrivna på dator, medan endast 1 % vid 

Fläderskolan är skriven på dator och Syrénskolan har ingen skrifthändelser i denna underkategori 

överhuvudtaget. Den enda skrifthändelsen vid Fläderskolan är skriven på svenska och en klar 

majoritet, närmare bestämt 79 %, av skrifthändelserna i underkategorin Dator vid Klöverskolan är 

skriven på finska.  

 

Utmärkande för Syrénskolan i kategori A – Elever skriver är att det förekommer mer läromedel 

och arbetsblad än vid de övriga skolorna. Vid Fläderskolan och Klöverskolan varierar procenttalet 

från 0-6 % i underkategorierna Läromedel och Arbetsblad, medan Syrénskolan har 27 % 

läromedel och 15 % arbetsblad. Språkligt sett är det dominanta språket svenska, med undantag för 

ett finskt arbetsblad vid Fläderskolan.  

 

Kategori B – Multimodala skrifthändelser 

Gällande kategori B – Multimodala skrifthändelser finns en framträdande skillnad vid 

Fläderskolan och Klöverskolan.  Vid Fläderskolan finns det 98 multimodala skrifthändelser och 

vid Klöverskolan 137. Skillnaden är dock det stora procentuella kastet från det empiriska 

materialets medeltal i underkategorierna Illustration och Teckning. Fläderskolan har fler 

illustrationer och färre teckningar än medeltalet och Klöverskolan tvärtom. Syrénskolans 

multimodala skrifthändelser följer däremot hela materialets medeltal i nära mån.  
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Gällande färgvalet ses en tydlig likhet med tanke på att 83-90 % av samtliga multimodala 

skrifthändelser vid skolorna är färgglada.  

 

Kategori C – Tavlan och väggarna 

I kategori C – Tavlan och väggarna kan man utläsa en tydlig skillnad om det är elever eller lärare 

som skriver mest på tavlan och väggarna. I jämförelse till medeltalet har Klöverskolan betydligt 

högre andel skrifthändelser i underkategorin Elevers texter, vilket också gäller för Fläderskolan i 

underkategorin Lärare skriver29. Man kan alltså utläsa en motsatt trend i dessa skolor. När läraren 

skriver mycket, skriver eleverna mindre och vice versa. Syrénskolan skiljer sig dock från de övriga 

skolorna genom att endast ha maximalt en 10 % skillnad från det empiriska materialets medeltal. 

Gällande språket då eleverna skriver ser man också en distinkt skillnad. Bortsett från Klöverskolan 

skriver eleverna vanligtvis på svenska. När det kommer till kommer till det som lärare skriver ser 

man emellertid en likhet eftersom att majoriteten av skrifthändelserna är skrivna på svenska.  

 

Antalet teckningar som finns på tavlan och väggarna vid skolorna varierar inte mycket från 

medeltalet. Språkligt sett består teckningarna till stor del av det svenska språket vid Klöverskolan, 

89 %, och Syrénskolan, 83 %, vilket kan klassas som en likhet. Fläderskolan skiljer sig från dessa 

i och med att 92 % av teckningarna inte innehåller något språk överhuvudtaget. Ytterligare en 

språklig skillnad är att engelskan och finskan endast förekommer vid Klöverskolan när det 

kommer till underkategorin Teckningar.  

 

Kategori D – Litteratur  

Kategori D – Litteratur påvisar en tydlig likhet i den största underkategorin Läromedel, med endast 

1 % skillnad från medeltalet bland skolorna. Vid Fläderskolan finns det både svenska, finska och 

engelska läromedel, medan det vid Klöverskolan och Syrénskolan endast finns svenska läromedel. 

Särskilt utmärkande för Syrénskolan är dessutom att det finns endast svensk litteratur.  

 

Ytterligare en skillnad inom denna kategori kan ses vid den multimodala indelningen. Vid 

Fläderskolan är majoriteten av skrifthändelserna multimodala, medan Klöverskolan och 

Syrénskolan består mest av inte multimodala skrifthändelser.  

                                                 
29 Se figur 6.  
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Framträdande i jämförelse till medeltalet är dessutom fördelningen av skönlitteratur och 

facklitteratur vid Fläderskolan. I jämförelse till Klöverskolan och Syrénskolan har Fläderskolan 

mer facklitteratur än skönlitteratur. 

 

Kategori E – Digitala skrifthändelser  

Gemensamt för samtliga skolor är att kategorierna Digitala skrifthändelser och Övriga 

skrifthändelser förekommer minst i skolornas skriftpraktiker. Vid Klöverskolan är dock samtliga 

skrifthändelser i kategori E – Digitala skrifthändelser placerade i samma tre underkategorier Dator, 

Projektor och Textbehandlingsprogram, vilket skiljer sig från de övriga skolorna. En klar likhet 

kan ses eftersom att skrifthändelserna är svenska mellan 90-100 %, men det är dock värt att notera 

att 64 % av skrifthändelserna är skrivna på finska vid Klöverskolan. Webben används dessutom 

inte överhuvudtaget vid Klöverskolan.  

 

Kategori F – Övriga skrifthändelser 

Denna kategori är den minsta, vilket redan nämndes ovan. En tydlig likhet kan ses i denna kategori 

när underkategorin Tomma arbetsblad eller förhör är den mest förekommande inom samtliga 

skolor.  

 

Övriga likheter och skillnader 

Med tanke på att Fläderskolan och Klöverskolan använder den finska läroplanen kunde man anta 

att det ska finnas flest likheter de skolorna emellan. Som diskuterades ovan är detta inte alltid 

fallet, men när det kommer till språkfördelningen kan man se en tydlig likhet mellan den 

finlandssvenska skolan och språkbadsskolan, samt en tydlig skillnad till den sverigesvenska 

Syrénskolan.  Det finska språket förekommer inte alls vid Syrénskolan, vilket kan relateras till att 

ingen undervisning sker på finska i den klassen. Detta betyder att det är endast Fläderskolan och 

Klöverskolan som består av både svenska, finska och engelska. Engelskan förekommer dessutom 

mest inom Fläderskolan. 

 

Det finns både likheter och skillnader till min egen meningsförväntan och förförståelse av det 

undersökta. Variationen i resultatet är brett, vilket jag antog att det skulle vara. Förutfattningen att 

skrifthändelserna till stor del består av texter av olika slag stämmer också in med tanke på att den 

största kategorin är Elever skriver. Vidare antog jag att det skulle finnas många multimodala 

inslag, vilket också överensstämde med resultatet. Språkmässigt stämde också min förförståelse 
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överens med resultatet i och med att finskan inte förekommer i den sverigesvenska skolan och att 

det förekommer mest inom språkbadsskolan, samt att svenskan är det mest använda språket.  

 

6.1.3 Konklusion 

Resultatet visar fyra möjligheter. Ett kollektivt resultat där alla skolors skrifthändelser slås 

samman och bildar en bredare bild av hur skrifthändelserna ser ut inom undervisningen i skolorna. 

De övriga möjligheterna är uppdelade enligt olika språkliga miljöer: den finlandssvenska skolan, 

språkbadsskolan och den sverigesvenska skolan. Värdet i undersökningens resultet ligger i 

kartläggningen av hur bred variationen av skrifthändelser är inom samma skriftpraktik, men även 

de enskilda skriftpraktikerna i olika språkliga textmiljöer. Genom att jämföra dessa tre 

skriftpraktiker mot varandra kan jag konstatera att grunden är den samma i alla skolor. Det är 

främst inlärningsbaserade moment där eleverna skriver, läser, målar, samt sådant som finns 

tillgängligt digitalt som skriftpraktikerna bygger på.  

 

Avhandlingens resultat visar hur skrifthändelserna i dessa tre skolor faktiskt ser ut. Avhandlingens 

sanna värde är att bidra med en förståelse av hur skrifthändelserna kan se ut i en liknande situation, 

klass, språklig miljö eller skola. Resultatet generaliserar således inte en hel population, utan 

kartlägger hur en skriftpraktik kan se ut, inte hur den alltid ser ut.  

 

Slutligen kan jag konstatera att jag har uppnått avhandlingens syfte och besvarat de två 

forskningsfrågorna. Syftet att beskriva och förstå elevers skrifthändelser i tre olika skolors 

skriftpraktiker har genomförts och jag har beskrivit vilka skrifthändelser som ingår i skolornas 

skriftpraktik, samt de likheter och skillnader som finns mellan skolorna.   

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Eftersom datainsamlingen gjordes utan min medverkan anser jag att valet av forskningsansats är 

motiverat med tanke på att jag tilltog mig materialet som objektiv forskare. Utan insikt i varken 

skolorna, materialet, klasserna eller själva projektet var det möjligt för mig att se på materialet 

som tilldelades mig med öppna ögon. Som tidigare nämnts i denna avhandling vore en etnografisk 

forskningansats berättigad om jag hade samlat in materialet själv. När ingen energi från min sida 

lades på datainsamlingen kunde jag istället fullkomligt fokusera på själva tolkningen samt 
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analysarbetet och hermeneutiken framlyfter ordagrant att tolkningen är viktig inom 

forskningsansatsen (Newby, 2010). Orsaken till att en kvalitativ orienterad forskningsansats 

valdes, oavsett om materialets storlek kunde ha legat som grund för en kvantitativ orienterad 

forskningsansats, baserades på att jag som forskare ansåg att en beskrivning och tolkning var 

väsentligt för att kunna svara på de givna forskningsfrågorna.  

 

Av de olika hermeneutiska inriktningarna fokuserade jag mig på misstankens hermeneutik, vilket 

gör att mitt val att använda kvantitativa inslag motiveras eftersom det ofta görs inom denna 

specifika inriktning. Inom denna inriktning bör förklaringar fogas in i själva tolkningsprocessen, 

vilket jag har gjort under resultatredovisningens gång när jag har förklarat kriterier för 

kategorierna och underkategorierna. Alvesson och Sköldberg (2008) påpekar att minimikraven för 

att en forskningsansats och tolkning ska få kallas hermeneutisk är att studien tangeras av de 

hermeneutiska cirklarna och tolkningsmomenten tolkningsmönster, text, dialog och deltolkningar. 

Jag anser att min studie uppfyller detta krav eftersom att min forskning tangerar samtliga moment 

genom hela analysprocessen.  

 

Hänsyn bör dock tas till möjligheten att resultatet kunde ha blivit ett annat om jag själv deltagit i 

datainsamlingen. Som redan nämndes hade en etnografisk forskningsansats då varit motiverad och 

jag antar att materialet även hade sett annorlunda ut. Detta empiriska material samlades in av ett 

forskningsbiträde som efter själva datainsamlingen inte har haft något med analysprocessen att 

göra överhuvudtaget. Hennes synpunkter hade kunnat påverka mitt perspektiv på materialet som 

jag analyserade och därför valde jag att inte ta dem i beaktande. Forskarna inom 

Skrivkompetensprojektet förde även forskarloggar när de observerade undervisningen i de olika 

skolorna och jag blev erbjuden dessa som tillämpande material i min undersökning. Jag avstod 

från dessa med tanke på att materialet redan var tillräckligt brett för att undersöka det som skulle 

undersökas. Risken att mitt objektiva perspektiv som forskare skulle ändras var för mig viktig att 

undvika, vilket är orsaken till att forskarloggarna inte användes.  

 

En av analysmetoderna som slutligen användes var meningskategorisering, vilket lyftes fram först 

när jag hade gått igenom materialet några gånger. Analysprocessen innehåller dessutom delar av 

innehållsanalysens system och metoder. I och med att det inte fanns någon förutbestämd 

analysmetod har jag skapat ett eget tolkningsmönster med fokus på skrifthändelserna som delar i 
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ett större sammanhang. Skrifthändelserna för sedan enligt mig en dialog till varandra i den större 

skriftpraktiken som har tolkats med hjälp av deltolkningar.  

 

I efterhand anser jag att fortfarande att det som jag själv har kunnat påverka, nämligen 

forskningsansatsen och analysprocessen, eller mitt eget tolkningsmönster, var mest lämpliga för 

denna studie. Hade jag utfört samma undersökning och själv samlat in materialet hade samma 

datainsamlingsmetod varit att föredra. Barton (1998) har själv också, tillsammans med Hamilton, 

använt sig av fotografering som datainsamlingsmetod i sin forskning, vilket ytterligare motiverar 

datainsamlingsmetoden med tanke på att avhandlingen grundar sig på Bartons literacy-begrepp, 

där det specifika begreppet skrifthändelse ingår. Jag vill vidare påstå att det finns en stark 

sammankoppling mellan teori och empiri i denna studie. De begrepp som används genom hela 

avhandlingen baserar sig på Bartons (1984) teori om literacy och Kress (2003) teori om 

multimodalitet och utgör slutligen grunden som empirin är baserad på. Teorin används för att 

deskriptivt kunna beskriva och tolka skrifthändelserna i skolorna, vilket också är avhandlingens 

syfte.  

 

Jag anser att jag har varit objektiv som forskare under analysprocessens gång, från början till slut, 

vilket har en viktig utgångspunkt när jag inledde analysarbetet.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Denna undersökning ger endast en inblick i de insamlade skrifthändelserna vid de tre skolornas 

skriftpraktiker från ett objektivt perspektiv. För att ytterligare fördjupa denna undersökning kunde 

man analysera de forskarloggar som forskarna i Skrivkompetensprojektet har skrivit medan de 

samlade in material och gjorde observationer vid skolorna. Jag valde dock att inte använda mig av 

forskarloggarna eftersom att bildmaterialet var tillräckligt för att objektivt kunna genomföra denna 

undersökning. För att ändra perspektiv på forskningen kunde jag dessutom ha deltagit i 

datainsamlingen för att skapa mig en förförståelse av skolans skriftpraktik och först i efterhand 

samla in materialet. Som ovan nämndes vore då en etnografisk forskningsansats att föredra 

eftersom jag själv skulle vara ute på fältet.  

 

Skrifthändelser inom övriga och till och mera flera skriftpraktiker kan också med fördel 

undersökas. Med tanke på vilka studier som hittills har genomförts på både amerikanskt, 
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anglosaxiskt och nordiskt håll finns det flera analysmodeller som kan användas som riktlinjer. Min 

egen analysmodell, eller mitt tolkningsmönster, kan också användas i liknande undersökningar 

om tonvikt ligger på literacy och multimodalitet.  

 

När arbetet med denna avhandling avslutas fortsätter de övriga forskarnas arbete inom 

Skrivkompetensprojektet. Jag kommer förhoppningsvis även själv att fortsätta forska inom 

projektet och denna avhandling kommer att utgöra en del av min doktorsavhandling. Mina övriga 

intresserområden, som har blivit inspirerade av denna undersökning, är forskning inom literacy 

och multimodalitet i nybörjarundervisningen, gymnasiet, samt dans som multimodalitet.  
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