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Textuniversum i praktiken 
 
 

Samhällets och skolans pågående digitalisering medför nya litteraturdidaktiska förutsättningar 

och utmaningar i klassrummet. Ämnesplaner har reviderats och innehåller förtydliganden kring 

digitalisering. I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det till exempel att "eleverna [ska] ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, 

läsa, sovra och kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” 

(Skolverket, 2018). Dagens elever har förkunskaper och är förtrogna med andra medier än de som 

traditionellt sett är dominerande i skolan. Idag är det vanligt att ungdomar ser filmen, läser boken, 

spelar spelet, lyssnar på soundtrack och tittar på tv-serien, det vill säga de deltar i textuniversum. 

Ett textuniversum bygger på att en berättelse, eller delar därav, återskapas i olika text- och 

medieformat (Lundström & Svensson, 2017). 

Denna presentation bygger på tre pilotstudier där arbete med olika textuniversum har genomförts 

på olika skolstadier. Syftet med det övergripande arbetet är att bidra med kunskap om hur 

textuniversum tillsammans med en lektionsdesign kan bidra till att elever utvecklar ett analytiskt 

och kreativt tänkande. Pilotstudierna genomförs med ett praktiknära förhållningssätt där delar av 

lektionsdesignen genomförs kollaborativt och både forskare och lärare är aktiva. Lektionsdesignen 

består av tre faser; planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. I planeringsfasen 

samarbetar forskaren och läraren, här fastställs lektionsdesignen och textuniversum väljs. I 

genomförandefasen genomför och dokumenterar läraren designen som innebär att först arbeta 

med kärntexten, 

sedan gruppvis med andra delar av textuniversumet (fragment) och slutligen skapas tvärgrupper 

med syftet att skapa en transmedial produkt. I utvärderingsfasen genomförs intervjuer med elever 

och lärare samt analyser av dokumentation och insamlade produkter. 

I resultatdelen presenteras de genomförda pilotstudierna; Harry Potter, Stolthet & fördom och The 

Walking Dead med fokus på att visa resultat från datainsamlingen samt att levandegöra 

textuniversumen för att förtydliga och konkretisera arbetet i klassrummet. 
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