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Introduktion
Förmågan att läsa texter i dess vidgade begrepp infördes i läroplanen redan 1994. Därför tycks
det viktigt att dels ta fasta på vilka utgångspunkter som ligger till grund för vidgandet, det vill
säga vad som skett i vårt samhälle som korrelerar med vidgandet, och dels vilka möjligheter
och hinder som finns i utvecklandet av en vidgad läsförmåga. Vi vill hävda att läsning av
texter bör innefatta alla dess textelement, när det finns bilder bör dessa behandlas som ett
komplement till den skriftspråkliga texten. När olika semiotiska system, t.ex. bilder, skrift och
typografi samarbetar för att skapa innehåll kallas detta för multimodal text. Vi tror, liksom
Kress och van Leeuwen (1996), att behovet av att förstå semiotiska system bortom det
skriftspråkliga aldrig tidigare varit större.
“Newspapers, magazines, publicrelations materials, advertisements and many kinds of
books today involve a complex interplay of written text, images and other graphic
elements, and what is more, these elements combined together into visual designs, by
other means of layout. The skill of producing texts of this kind, however important
their role in contemporary society, is not taught in schools. In terms of this new visual
literacy, education produces illiterates.” (Kress & van Leeuwen 1996 s. 15)

Kress och van Leeuwens insikt av att skolsystemet producerar läsokunniga medborgare i
visuell design är över 18 år gammal - och dess relevans har inte minskat i dagens samhälle. På
grund av vår samtids ökande konsumtion av film och reklam genom nya plattformer för
kommunikation har relevansen snarare ökat, vilket ger oss en insyn i magnituden av att lära
oss förstå bilder och att kritiskt förhålla oss till dem.

Kress och van Leeuwen (1996) är tillsammans med resterande New London Group (1996) de
forskare inom lingvistik och pedagogik som har utarbetat och preciserat multimodalitet som
vetenskaplig teori. Teorin, som vi kommer behandla mer djupgående i teorikapitlet,
förutsätter andra semiotiska systems likvärde till verbalt språk i meningsbärande potential och
uppbyggnad. Konstruktion av mening och betydelse ses dessutom inte som isolerat till ett
semiotiskt system utan som en produkt av interaktion mellan olika system (New London
Group, 1996). Björkvall (2009) belyser hur en närmast monomodal tradition kvarstår genom
definitioner av textbegreppet som, till och med inom forskningen, “är fortfarande oftast
knutna till verbalspråk, d.v.s. till skrift eller i vissa fall talat språk” (Björkvall, 2009, s. 7).
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Våra egna erfarenheter av både egen skolgång samt verksamhetsförlagd utbildning har inte
visat oss några större ansatser till att multimodal analys används inom svenskundervisningen.
Istället har vi sett exempel på pedagogiskt multimodalt arbete utan någon analytisk reflexion
kring användandet av visuell design. Läroplanens kommentarsmaterial nämner förståelsen för
text i andra medier än i verbal text i sammanhanget av det vidgade textbegreppet.

Arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska. I
ämnesplanen används begreppet text primärt för skrivna texter, men även
multimediala texter innefattas, dvs. texter som kombinerar till exempel
skriven text, bild och ljud,. I tidigare styrdokument har begreppet det
vidgade textbegreppet använts. (Skolverket, 2011, kommentarsmaterial
till svenskämnet)

Vi saknar alltså tydliga belägg i läroplanen för att undervisa bildanalys i multimodalt
perspektiv i svenska. Dess vikt blev däremot betydligt tydligare när vi under vår verksamhet
på skolorna fick ta del av arbetet med nationella prov i svenska där bildanalysen fick en
fundamental roll. Eleverna fick välja mellan två texter - verbala eller visuella - och skulle
utifrån ett tolkande av dem behandla ett tema. Vi kunde inte undgå att ställa oss frågan hur
eleverna förväntas klara av en sådan uppgift utan den undervisning i Visual literacy som
Kress och van Leeuwen efterlyser (1996).

Eftersom lärarprofessionen är dynamisk, och betingad till ett specifikt klassrum med ett
genom läraren specifikt pedagogiskt förhållningssätt, så kommer vi att inrikta oss på ett
läromedel - närmare bestämt Insikter i Svenska av Harstad och Tanggaard. Anledningen till
att vi vill inrikta oss på läromedel är att de till trots av det ständigt utvecklande samhället (i
form av IKT-undervisning och liknande) är läromedel det mest använda hjälpmedlet vid
undervisning (Apple 2008). Läromedel är i sammanhanget värdefulla att granska eftersom de
i klassrummet verkar som ett statiskt och standardiserat medium. Sedan Statens Institut för
Läromedel (SIL) lades ner 1991 finns det dessutom ingen form av granskning eller
standardisering av läromedel skriver Waltå i sin avhandling (2011). Fortsättningsvis påstår
hon att det nu är den kommersiella marknaden som är den avgörande faktorn för vilka
läromedel som används. Det är alltså främst de läromedel som redan har publicerats som
fortsätts produceras på liknande manér. Ansvaret för vilka läromedel som används ligger
främst på den undervisande läraren som gör valet av läromedel utifrån ekonomiska,
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tidsmässiga och praktiska faktorer. Läraren måste därför själv granska de läromedel som är
aktuella för hens ämne. Vi vill med denna uppsats visa hur man kan kritiskt granska och
förhålla sig till läromedel utifrån ett multimodalt perspektiv.

Syfte
Vårt syfte är att undersöka hur det utvalda läromedlet, Insikter i Svenska, använder sig av
visuell design som kunskapsförmedlande semiotiska system i dess texter. Den visuella
designen - eller resurserna – i läromedlet som analyseras är bilder och typografi.
Undersökningen görs dessutom för att slutligen härleda våra resultat till en diskussion
angående vilken relevans visuell design i det utvalda läromedlet har i en pedagogisk praxis.

Frågeställningar
- Vilket utrymme och vilka funktioner har bilder i läromedlet?
- Hur samverkar visuella- och verbalspråkliga resurser för att bilda innehåll i materialet?

Tidigare studier av läromedel
En studie av läroböckers retoriska struktur ur ett multimodalt perspektiv är utförd av
Izquierdo, Màrquez och Gouvea (2008). De har låtit analysera 20 läroböcker på högstadieoch gymnasial nivå i naturvetenskapliga ämnen i spansktalande länder. Deras syfte var att
undersöka den intentionalitet eller retorik som författarna ingjuter i läromedlen, med andra
ord deras specifika kunskapssyn och hur denna förmedlas. De menar att denna retorik i
läromedel är viktig att belysa eftersom den på ett eller annat sätt materialiseras i klassrummen,
i en medieringsprocess av läraren. Det multimodala perspektivet som forskarna utgick ifrån
var att ta ut specifika enheter för analys där verbal och visuell text samarbetade som
likvärdiga semiotiska system. De olika läromedlens retorik i studien byggdes upp utifrån fyra
aspekter; dess vetenskapliga modell, dess läsarmodell, dess didaktiska modell, samt dess
fakta. Den vetenskapliga modellen, eller dess ämnessyn, kategoriserades som antingen
dogmatisk eller problematisk; läsarmodellen som antingen närhetsskapande eller
avståndsskapande; dess didaktiska modell utifrån lärandetyperna: upptäckande, överförande
och konstruktivism. Resultaten hade stor spridning, men den dogmatiskt vetenskapliga
modellen hade viss majoritet. Att studien behandlade de naturvetenskapliga ämnena på en
internationell nivå gör resultaten svåra att utgå ifrån. Däremot bidrar studiens syfte - att
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undersöka läromedels retorik - och dess kategoriseringar med intressanta perspektiv på vår
läromedelsstudie.

En liknande studie har dessutom gjorts på ett svenskt läromedel, men med utgångspunkt i
Ecos modelläsarbegrepp (Waltå, 2011). Waltås (2011) vidtagna modelläsarbegrepp antar i
denna studie att utformningen av läromedlet byggs upp som i en dialog med en idealiserad
läsare med specifika egenskaper och förförståelse. Syftet med studien var att se vilka
kunskaps-, ämnes- och litteratursyner som de olika läroböckerna förmedlar och vad det säger
om läromedlets modelläsare. Waltå har valt att analysera skriftspråkliga texter, dess
författares bakgrund och kön samt uppgiftsutformning för att synliggöra den kunskap och
gruppsamhörighet som läromedlet postulerar modelläsaren. Hon väljer alltså att främst
behandla läsarmodellen, alltså hur texten närmar sig läsarna, utifrån läromedlets
kunskapsstoff. Vi ämnar å andra sidan, liksom Izquierdo, Màrquez och Gouvea (2008), att
även belysa relationsskapande potentialer i de multimodala texternas utformning. Däremot är
resultaten i Waltås (2011) studie intressanta. De visade på att utformningen var till så pass
stor del anpassad efter de yrkesförberedande programmen att den svenska ämnessynen snarare
påminde om ett yrkesförberedande karaktärsämne än det syfte och innehåll som kursplanen i
svenska beskriver.

Poyas och Eilam (2012) har gjort en studie på en aktuell pedagogisk praxis i multimodal
läsförmåga. De har undersökt hur lärare förhåller sig till och arbetar med läromedel som är
medvetet utformade för multimodal läsning. Denna studie skiljer sig alltså genom att de
tidigare studierna i vår bakgrund har behandlat visuell design som ett passivt inkorporerat
element i undervisningen genom dess förekomst i läromedel. Medan Poyas och Eilam (2012)
har fört fram ett förslag på ett aktivt didaktiskt arbetande med multimodala läromedel. Det
didaktiska förslaget innebar användandet av en så kallad intertextuell loop där en skönlitterär
text och ett konstverk ställdes mot varandra. Den intertextuella loopen strukturerades i tre
steg. Först identifierades gemensamma element. Sedan gjorde man repetitiva läsningar av de
båda verken som förankrades i de gemensamma elementen. Till sist konstruerades en
holistiskt utarbetad tolkning av det multimodala läromedlet. Vi kommer jämföra vår analys
med tolkningsarbetet i Poyas och Eilams studie (2012), samt diskutera didaktiska
förhållningssätt utifrån deras förslag.
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Multimodal teori
Multimodalitet som teori utvecklades på 1990-talet efter att ha utarbetats av framförallt Kress
och van Leeuwen tillsammans med NLG - New London Group (Magnusson, 2011).
Multimodal teori grundar sig i Systematisk Funktionell Lingvistik (SFL), diskursanalys och
sociosemiotik (NLG, 1996) - vilka kommer förklaras ytterligare nedan. NLG (1996) skriver
om vikten av att hitta en ny infallsvinkel för att bemöta den pågående förändringen av
textvärldar i dagens samhälle. De fortsätter med att poängtera skolans- och framför allt
läspedagogikens roll i dramat - att det är skolan som institution som bär ansvar för öppnandet
av varje individs möjligheter till att skapa sig den sociala- och yrkesinriktade framtid den
önskar. Emedan på grund av globalisering och dess effekt av multikulturella mötesplatser
agerar den traditionella, språkbaserade pedagogiken begränsande. Traditionell läspedagogik
menar NLG fokuserar på ett nationellt, korrekt språk, med ett visst bokstav-till-uttal
förhållande. Traditionell läspedagogik tar inte heller hänsyn till regionala och sociala
varianter och anammar därför ett elitistiskt förhållningssätt till meningsskapande och
kommunikation. Istället definierar NLG meningsskapande och kommunikation som ett
kontinuerligt omförhandlande av multipla lingvistiska och sociala skillnader, eller diskurser,
vilket leder till den postmoderna pragmatism som bygger upp våra sociala- och professionella
liv. Författarna hävdar att multiliteracies, eller multimodal läsförmåga, dels ger tillgång till
det ständigt utvecklande språket för makt, medborgarskap och gemenskap (NLG, 1996). Dels
ger det ett kritiskt förhållningssätt som är nödvändigt för att kunna designa en framgångsrik
social- och professionell framtid.

Sociosemiotik
Sociosemiotiken karakteriserar språk som ett sociokonstruktionistiskt fenomen, där språkets
mening och form kontinuerligt utarbetas hos individen i en social process (Kress & van
Leeuwen, 1996). Ett nyckelelement i semiotiken är tecknet (sign) vilket figurerar som en länk
mellan en form, eller resurs, och en mening/betydelse. Kress och van Leeuwen (1996)
använder färg som ett exempel på en specifik form/resurs, och färgen i en bild kan användas
för att urskönja en specifik mening/betydelse. De förklarar sin syn på semiotik enligt följande:
“...we see signs as motivated conjunctions of signifiers (forms) and signifieds (meanings)”.
(Kress & van Leeuwen, 1996, s. 7). Deras definition har då snarare en sociosemiotisk
betydelse, genom det kursiverade ordet motivated (motiverad) - att konjunktionen eller
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kopplingen mellan en form och en betydelse är godtagbar så länge den är subjektivt
motiverad. Den multimodala teorin lyfter dessutom sociosemiotiken från att endast ha ett
verbalspråkligt omfång till att behandla alla semiotiska system. Den multimodala teorin har
sedermera utvecklats av olika forskare som har varit ledande i utarbetandet av grammatiska
kartläggningar i de olika semiotiska systemen. Dessa kartläggningar är ett omsorgsfullt arbete
som innebär att hitta mönster i kopplingar mellan signifiers (form/resurs) och signifieds
(mening/betydelse) i en given och översiktlig kulturell sfär, samt i ett givet semiotiskt system
(Jewitt, 2005, Kress & van Leeuwen, 1996). Kress och Van Leeuwen (1996, 2001)
presenterar en visuell grammatik med bilden som ett givet semiotiskt system i vårt samtida
samhälle. Men det är ingen oproblematisk grammatik som målas upp, det sker enligt
författarna en ständigt pågående omförhandling av betydelse mellan en bild och en person
som tolkar bilden. Den information som bilden förmedlar kallas artikulation och det
beskådaren väljer att tolka utifrån bildmediet kallas interpretation. Arvidsson (2003) som har
forskat om bildens förekomst och användning inom den vetenskapliga sektorn beskriver det
som följande:

Fotografiet som kommunikationsmedel har i jämförelse med verbala språk särprägeln
att vara konkret, direkt och nära både det avbildade och betraktaren. För att se behövs
inga konventionella regler, inget inlärt språk eller alfabet, men för att förstå krävs
kulturell erfarenhet. (Arvidsson, 2003, s. 179)

Arvidsson (2003) antar ett mer betraktarfokuserat än bildfokuserat förhållningssätt. Hon
menar att förmågan att se är bildens förmedlade artikulation, och förmågan att förstå är dess
interpretation, vilket är beroende av kulturell förståelse kring det avbildade, samt bilden som
medium - dess visuella grammatik.

Systematisk Funktionell Lingvistik
New London Group (1996) använder sig av SFL (Systematisk Funktionell Lingvistik) som
utgångspunkt för sin definition av teckenvärldar: Enligt NLG ska en teckenvärld ha
meningsbärande aspekter i alla tre skikt eller metafunktioner som utgör SFL. Den textuella
metafunktionen innefattar textens strukturella och formella natur - traditionellt i verbal text
kallas detta lexikogrammatik (Hellspong & Ledin, 1997). Den interpersonella funktionen
behandlar de relationer som skapas av text mellan text och mottagare. Den ideationella
funktionen skapar textens verklighetsskildring.
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Design
New London Group (1996) poängterar hur det behövs ett metaspråk för elever och lärare att
kunna prata om språk för att utveckla kompetens i multimodal läsförmåga. Metaspråkets
huvudsakliga syfte återfinns i den tidigare nämnda semiotiska grammatiken, men mer
övergripande begreppsapparater har utvecklats. I ett försök att skapa ett begrepp för lärande i
multimodalt perspektiv lånar de det annars arbetsplatscentrala begreppet design. Inom
multimodal teori är design mer eller mindre synonymt med lärande eller meningsskapande
inom multimodal teori - en process som Magnusson (2011) beskriver så här:

Lärande är resultatet av meningsskapandet och ger nya kunskaper om världen
samtidigt som det förändrar identiteten hos individen. Som jag ser det är
meningsskapande och lärande egentligen samma sak beskrivet ur olika perspektiv.
Meningsskapande/lärande sker ständigt eftersom vi hela tiden omges av
meningserbjudanden. Vi skapar kunskap samtidigt som vi utvecklar våra resurser för
meningsskapande. (Magnusson, 2011, s. 31)

Design är i sin tur uppdelad i tre olika delar (New London Group, 1996). Available design är
den text eleven möter, läser och tolkar. Dess resurser och dess specifika diskurs påverkar och
omförhandlar den representation av verkligheten som eleven har. Diskursbegreppet blir
härmed centralt eftersom det omfattar en grupps eller individs förhållningssätt till ett specifikt
semiotiskt system i en specifik situation. Den omförhandlande processen i sin tur benämns
designing. Den resulterande världsbilden i processen kallas sedan redesign, som öppnar upp
för ny designing. Den intertextuella loop som Poyas och Eilam (2012) beskriver i sin studie
blir här en applicerbar modell för designprocessen. Jewitt (2005) är ytterligare en forskare
inom pedagogik som arbetar för att omkonceptualisera läspedagogiken efter ett multimodalt
perspektiv. Hon förklarar design som ett pedagogiskt förhållningssätt, det vill säga hur läraren
lägger upp sin undervisning, utefter parametrar som skollag, styrdokument, lokala
handlingsplaner och inte minst aktuella och lokala sociala kontexter och diskurser.
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Metod
Vi avsåg skriva en uppsats som ämnade besvara om det fanns något samspel mellan
verbalspråk, typografi och bild i det valda läromedlet, Insikter i Svenska. I likhet med
undersökningen av Izquierdo, Màrquez och Gouvea (2008) arbetade vi utifrån multimodal
analys. Vi tog ut exempelenheter bestående av bild och text, där bilden associeras till en
vedertagen kulturellt konstruerad referent, för att sedan se hur referenten i bilden samspelar
med de verbala komponenterna.

Vi kategoriserade texten i olika semiotiska system. Vi analyserade sedan vad textelementen
tillförde textens kunskapsförmedling i sin helhet. Eftersom sociosemiotiken medför att
semiotiska system är historiskt och kulturellt utarbetade utgick vi ifrån Björkvalls (2009)
tolkning och översättning av Kress och van Leeuwens (1996) multimodala analysmodell med
utgångspunkt i uppsatsens frågeställning: Hur samspelar visuella- och verbalspråkliga resurser
för att bilda innehåll i materialet. Vi utgick dessutom från SFL och dess tre metafunktioner den textuella, den interpersonella och den ideationella - för att få med de väsentliga
aspekterna av textens semiotik. Dock är det vanligt förekommande med överlappningar
mellan metafunktionerna (Björkvall, 2009) vilket skulle försvåra användandet av dem och
skulle kunnat försämra analysen. Därför valde vi att inte använda metafunktionerna som en
enhetlig struktur på analysen, utan istället avses de stå som bakomliggande stolpar till
analysen. Nedan följer en översikt på metafunktionerna och de begrepp som är centrala för
analysarbetet, i framför allt visuell design. Begreppen kommer ifrån Björkvall (2009). Detta
för att undvika ytterligare specificering under analysdelen.

Den interpersonella metafunktionen
Distans behandlar den relation som en person eller ett objekt i en bild söker skapa i
förhållande till åskådaren. Begreppet bygger på Edward T Halls utarbetande av exakta fysiska
avstånd mellan deltagare i olika sociala relationer som sedan applicerats till multimodal
analys genom så kallad symbolisk distans i bildens beskärning (Björkvall, 2009). Om en
avbildad person är presenterad i närbild kommunicerar detta en personlig relation med
läsaren, men kan också ses som påträngande. Om den avbildade personen istället upptar en
liten del av bildytan blir distansen större och relationen minskar, men är även mindre
påträngande.
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Kommunikativa handlingar är baserade på de grundläggande språkhandlingarna. Nämligen
erbjudande och påstående, som är mindre interaktiva; uppmaning och fråga, som är mer
interaktiva. Dessa kan porträtteras i bilder med blickar, gester och miner.
Attityder kan förmedlas med hjälp av olika perspektiv. På det vertikala planet förmedlas
maktförhållanden, där exempelvis ett ovanifrån-perspektiv ger betraktarmakt och motsatt ger
ett underifrån-perspektiv makt hos den avbildade. Perspektiv längs det horisontella planet kan
medföra olika grader av engagemang, där en person som avbildas framifrån förmedlar högt
engagemang och inkludering, medan om den skulle avbildas bakifrån förmedlas
oengagemang och exkludering. Relationer mellan text och läsare kan dessutom skapas med
olika verbalspråkliga medel. Exempelvis kan olika typer av tilltal och värdeord bemöta läsare
på olika sätt.

Den ideationella metafunktionen
Processer knyter deltagare till olika dynamiska skeenden eller statiska tillstånd i text. De mest
grundläggande kategorierna för verbalspråkliga texter är materiella-, mentala-, relationellaoch verbala processer. Björkvall (2009) delar upp visuella processer i narrativa (dynamiska)
och konceptuella (statiska).
Modalitet, i syftning till den grammatiska termen och inte den semiotiska (mode), formger ett
visst förhållande till den skildrade verkligheten i text. Verbalspråklig modalitet förmedlas
oftast med modala hjälpverb (kan, bör, måste, etc.) eller satsadverbial (troligtvis, gärna, inte,
etc.) och visar på olika grader av vanlighet eller villighet. Modalitet i bild visar istället på hur
sannolik eller verklighetstrogen dess verklighetsskildring är.
Kodningsorientering i modalitet bestäms efter en bilds syfte och utformning. Naturalistiskt
kodningsorienterade bilder med hög modalitet är ett vanligt fotografi ett bra exempel på. De
visar verkligheten så som vi uppfattar den med vår syn. Färgmättnad, detaljrikedom, djup,
belysning och ljuskontrast är visuella resurser som bestämmer modaliteten i sådana bilder. Är
till exempel belysningen fel, eller färgmättnaden för hög, d.v.s. att färgerna är skarpare än de
vore i verkligheten, blir modaliteten lägre i bilder med denna kodningsorientering. Abstrakta
bilder kan förklaras som motsatsen till naturalistiska och tenderar vara helt utan specifika
detaljer.
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Den textuella metafunktionen
Visuell framskjutenhet är i kompositionen det textelement som försöker fånga ögats
uppmärksamhet på olika sätt. Storleken är den kanske vanligaste resursen för att göra detta ju större något är, desto viktigare är det i sammanhanget av texten. Andra resurser är
typsnittsvariation, färg, fokus och förgrund. Förgrund kan skapas bland annat genom djup och
av överlappning, vilket betyder att ett textelement ligger över ett annat.
Avgränsning och sambandsskapande resurser kan dessutom finnas i texter. Några av dessa är:
inramning, vilket skapar avstånd och olikhet; överlappning, som här används för att skapa
samband; avstånd; visuellt rim och visuell kontrast, vilka brukar uppenbara sig i färg eller
form.

Den textuella metafunktionen i bild behandlar dess komposition, men kan alltså genom denna
skapa avgränsningar, samband och hierarkier i framskjutna textelement - och därför deras vikt
i texten. På så vis kan specifika funktioner för visuella textelement uppenbara sig, vilket i
sådana fall svarar på en av våra frågeställningar. En annan aspekt som kan svara på samma
fråga är relationen mellan skrift och bild i en text. Björkvall (2009) beskriver några olika
sorter av sådana relationer, bland annat förankring: där skriften är vägledande till vad som är
centralt i bilden. En omvänd förankring är då när bilden fungerar specificerande och
tydliggörande för skriften. En avbytessrelation är då både bild och skrift kompletterar
varandra med delbetydelser, för att tillsammans skapa en överliggande betydelse.

Material
Det material vi använder oss av är Insikter i Svenska av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard,
publicerad av Gleerups. Läromedlet är skräddarsytt till yrkesinriktade utbildningar efter
Lgy11. Läromedlet hävdas av författarna vara utarbetat av flera verksamma lärare, samt
elever och läromedlet ska dessutom täcka upp allt centralt innehåll i svenska 1. Fredrik
Harstad har varit verksam inom utformandet av ämnesplaner och examensmål för Gy 2011
och är utbildad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och historia. Iben
Tanggaard var verksam under uppbyggandet av Cybergymnasiet i Göteborg, och hon är, likt
Fredrik utbildad gymnasielärare, i svenska och religion. Redaktören och bildredaktören i
Insikter i Svenska är inte desamma som författarna, utan bilder och layout har lagts utav
Jessica Jonsson och Ingrid Westman, tillsammans med bokens formgivning vilken gjorts av
Jenny Franke Wikberg. Att utröna från detta är att författarna själva, trots innehållet i
materialet inte är ansvariga för utformning av, eller illustrationerna i läromedlet.
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Läromedlet i sin helhet sträcker sig i upplagan (den första upplagan, andra tryckningen) över
247 sidor och har indelats i fem olika kapitel. Kapitlen är som tidigare nämnt utformade för
att möta skolverkets centrala innehåll för ämnet svenska. De fem kapitlen behandlar i
inbördes ordning; Tala, Skriva, Läsa, Tre Teman (av litteratur) och Språksociologi. Varje
kapitel i läromedlet har utformats efter färgkodningar, där varje kapitel har en egen färg.
Färgen är sedan tematiskt är inkorporerad genom kapitlet i färgerna på underrubriker och i
nyanseringar i färgningen av de inledande och avslutande sidorna av varje kapitel.

Boken figurerar i fullfärgat tryck, generellt innehåller varannan sida i läromedlet färgstarka
illustrationer och fotografier, ofta med ungdomar fotograferade i skolmiljöer, eller med
kontakt av andra artefakter vilka anknyts till lärande och skola, t.ex. böcker, whiteboards och
bänkuppsättningar. Dessutom förekommer ett antal bilder tagna från filmatiseringar, eller
teateruppsättningar av kända verk, oftast presenterade under kapitlet “Skriva”.

Urval
Läromedlet Insikter i Svenska utgör grunden för vår analys, dels på grund av vår tillgång till
materialet, och dels på grund av att vi har viss erfarenhet av läromedlet under våra
verksamhetsförlagda studier. Vi valde medvetet enbart ett läromedel för analys eftersom vi
ämnade göra en djupgående studie av läromedlet och diskutera kring förekomsten och
utformningen av dess multimodala element. Genom att enbart ta oss an ett material kunde vi
lättare se om det har en genomgående tendens av relevant, förtydligande visuell design som
vidareutvecklar och bidrar till textens innehåll eller om de saknar större funktion i läromedlet.

Vi har i vårt analysarbete tolkat alla illustrationer och fotografier i läromedlet. Därefter gjorde
vi ett urval av bilder vilka presenteras i studien. Analysen kommer att presentera de bilder
som är representativa för de variationer av funktion och meningsbärande karaktär som vi
kunde finna.
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Analys
Exempel 1.

Den visuella bilden artikulerar på vänstersidan i förgrunden en kvinna som har placerat en
plåtburk mot örat. Kvinnan är dessutom satt ur fokus i bilden men befinner sig ändå på en
intim distans till kameran (och därmed läsaren). Hon sneglar trots den personliga distansen
uppåt, precis som om hon lyssnar efter något, vilket exkluderar henne från läsaren. Den andra
burken hålls av en man som är i starkare fokus än kvinnan. Mannen har direkt ögonkontakt
med kameran, vilket resulterar i att han har direkt ögonkontakt med läsaren av texten trots att
han befinner sig på ett mer distanserat avstånd än kvinnan i bilden. Citatet under bilden “Den
viktigaste egenskapen en talare kan äga är självförtroende” bildar ett samspel med hur
mannen figurerar på bilden, som en självsäker talare, rakryggad och med ögonkontakt med
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läsaren. Dock fungerar bilden som ett ironiskt inslag därför att ett problem i bilden är att för
att kommunikation genom burktelefoner ska fungera krävs att snöret mellan de båda burkarna
är sträckt. Eventuellt presenterar bilden här en sorts humoristisk vinkling av bristande
kommunikation, vilket skulle kunna anknytas till det mittersta stycket text på högsidan av
uppslaget vilket beskriver om svårigheter man kan ha då man håller tal, och vilka element
som påverkar muntlig framställning. Kvinnan ser ut att lyssna aktivt för att höra ljud i burken
hon håller mot örat, samtidigt som det ser ut som att mannen knappa fyra meter bakom henne
ser ut att skrika i burken, vilket även skulle kunna visa på någon form av kommunikationsbrus
genom användandet av burken istället för att samtala direkt med varandra. Bilden hör dock
väl samman med det första stycket text på högersidan av uppslaget vilket beskriver olika
former av talad kommunikation “Samtal, debatter, diskussioner, förhandlingar, gräl och
telefonsamtal…” .
Mannens ögonkontakt riktad direkt in i kameran ger läsaren en känsla av närvaro till
personen, och detta skulle kunna uppfattas som missvisande mot hur mannen egentligen vill
kommunicera med kvinnan snarare än med läsaren av bilden. Kress och van Leeuwen (1996)
beskriver liknande bilder med den klassiska återgivelsen av hur en man utför en direkt
handling medan kvinnan på något sätt interagerar för att visa intresse för vad mannen gör.
Deras ögonnivåer avslöjar även deras intention med “målet” av handlingen. Mannen behåller
ögonkontakt med läsaren för att tydliggöra att det är viktigt för läsaren att se att han pratar i
burken, medan kvinnans koncentrerade lyssnande presenteras genom att hon inte tittar på
läsaren utan försöker bara höra vad som sägs.

Den höjda färgmättnaden och hur fokus lagts på de olika personerna på bilden tillsammans
med den absurda kontext de båda befinner sig i gör bilden mindre verklighetstrogen. Hade
bilden porträtterat två barn i t.ex. en trädgård som lekte med en burktelefon så hade bilden
varit mer verklighetstrogen än att personerna i deras nuvarande ålder och agrara position
sysselsätter sig med denna aktivitet.

Den visuella bilden på vänstersidan har i sin helhet anknytningar till texten på högersidan då
det som representeras på bilden återkommer i texten, istället för att vara en bild av fem olika
kommunikationsformer har en kommunikationsform valts ut: telefonsamtal. Bilden behandlar
visuellt rim med övriga uppslaget, och även mellan personerna på bilden. Tillsammans med
citatet görs en personlig, om än ironisk koppling till ett förhållningssätt till samtal och tal.
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Exempel 2

Kapitel två behandlar skrivande och är uppdelat i tre delar: språkriktighet, texttyper och
berättande. Sidorna med exempel 2 befinner sig i delen språkriktighet. De begrepp som
behandlats i kapitlet på föregående sida är normerat och konventionellt språk, samt Svenska
Akademien, vilka aktualiseras i diskussioner kring språk som enhetligt system och
språkförändringar. När man sedan når fram till nästa sida så är bilden troligtvis det första som
uppmärksammas. Bilden blir visuellt framskjuten genom framför allt sin storlek, som fångar
upp nästan två tredjedelar av vänstersidans textyta. Bilden är också väldigt engagerande för
läsaren. Distansen är en avgörande resurs för denna interaktiva aspekt. Personen i bilden är
relativt nära, ungefär som om man stod i en nära dialog med personen. Men det är framför allt
den pekande gesten som ger en extremt personlig distans i bilden och gör den väldigt
påträngande. Gesten är i sig själv en interaktiv resurs - en kommunikativ handling i riktning
mot kameran och därför även läsaren. Gester är enligt sociosemiotiken, liksom alla andra
semiotiska resurser, kulturellt och historiskt konstruerade och kan därför ha olika betydelser:
om den pekande gesten riktar sig mot ett föremål brukar den ses som rent objektiv och
utmärkande; men om den pekande gesten riktas mot en människa, som i det här fallet är
läsaren, medförs ett krav på uppmärksamhet i en ofta negativ bemärkelse och kan dessutom
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ses som rakt anklagande - betänk till exempel talesättet det är fult att peka. Fingerpekandet
kan exempelvis ses användas i många amerikanska filmer av vittnet i rättegångsprocesser för
att identifiera den som är skyldig till brottet. Pekandet i kombination med den nära
symboliska distansen, vilket vore ungefär som att någon pekar på dig 10cm från ditt ansikte,
bidrar till att bilden förmedlar ett väldigt starkt krav på engagemang. Trots det är ansiktet och
blicken ur fokus vilket annars är en vanlig resurs för interaktion, men vi kommer återkomma
till varför det kan vara så nedan. Om vi återgår till pekandets anklagande aspekt är det
relevant att betrakta det andra visuellt framskjutna textelementet på vänstersidan av uppslaget,
nämligen underrubriken Språkpoliser, som blir visuellt framskjuten av att vara i fet och kursiv
stil. Man kan redan här ana ett samspel mellan textens visuella och verbalspråkliga resurser i
den pekande gestens anklagande och polisers huvudsakliga uppgift att hitta brottsskyldiga
människor. De två visuellt framskjutna textelementen, bilden och underrubriken, får
samhörighet utöver deras närliggande betydelsepotentialer dessutom i kompositionen, i deras
närhet.
Som vi nämnde tidigare bidrar det faktum att personen i bilden är ur fokus till en minskad
interaktion till den annars starkt engagerande bilden. Det medför även bilddeltagarens
absoluta anonymitet (även om man svagt kan ana att det är en kvinna) vilket gör henne
omöjlig att relatera till - identifiera sig med. Detta förstärks dessutom i valet av tilltal i den
verbalspråkliga brödtexten. Författarna skriver i den första meningen nedanför underrubriken:
“Du har säkert mött dem - personer som har synpunkter på hur du talar och skriver.”
Språkpoliserna som pronominaliseras till tredje person plural, dem, resulterar i en exkludering
av denna grupp, dem andra, det okända. Den anonyma deltagaren som är ur fokus i bilden
kan alltså spegla denna okända grupp. Användandet av andra person singular du brukar
innebära ett personligt närmande till läsaren - i tredje stycket närmar sig texten sina läsare
ytterligare genom att använda första person plural, vi. I det första stycket beskrivs sedan
språkpoliser som personer som klagar på ofullständiga meningar, särskrivningar eller smsförkortningar: “Kanske uppfattar du dina lärare och föräldrar som språkpoliser?”. Vuxna är
alltså arketypen för språkpoliser. Och även om texten här tar ett visst avstånd från påståendet i
frågan genom användandet av en subjektiv, mental process - uppfattar du…? - och inte en
objektiv, relationell - kanske är dina lärare och föräldrar språkpoliser? - så är det just lärare
och föräldrar som exemplifieras. Texten ger dock inte en oproblematisk bild av språkpoliser,
och sista stycket som behandlar språkpoliser öppnar till och med för möjligheten att du,
läsaren, är en språkpolis, och inte minst att alla tenderar bli språkpoliser på äldre dar. Men det
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är tydligt att de fingerpekande, anklagande språkpoliserna inte är uppskattade: “Om
språkpoliserna hade fått bestämma hade svenskan gått miste om många användbara ord och
uttryck!” utropar texten.

Slutligen kan det tilläggas att bilden trots sin abstrakta kodningsorientering inte tillför någon
egen betydelse till texten. Den illustrerar det utpekande, det anklagande eller klagande, som
texten tillskriver språkpoliser och har alltså därför en omvänd förankring. Bildens funktion
ligger då troligtvis snarare i dess starkt engagerande egenskaper - ett pathos.

Exempel 3

Kapitel fem behandlar temat språksociologi och det andra uppslaget på kapitlet ger en
inledande förklaring till vad kapitlets avsnitt kommer att behandla, detta utifrån fem, enligt
boken essentiella begrepp vilka syns i vänsterkanten på uppslaget. Under den färgkodade
orangea rubriken följer inledningen av kapitlets innehåll med ett par avslutande frågor
inramade av en röd punktlinjerad låda längst ner på sidan angående läsarens eget språkbruk.
Frågorna i lådan är ställda i andra person singular “Talar du dialekt?”, “Tror du att man kan
räkna ut var du kommer ifrån om du reser till någon annan del av landet?”. På högersidan
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följer under en färgkodad underrubrik vilken lyder “Nio miljoner versioner av svenska” en
förklaring om varje individs språk och detta efterföljs av en färgkodsbrytande underrubrik
som kallas “idiolekter, dialekter och geolekter”. På högersidan finns förklaringar av orden
som används i den löpande texten, och dessa förklarar både ordet idiolekt och dialekt. På
vänstersidan har två pratbubblor klippts in, den ena av de båda pratbubblorna är fylld med
orange färg, precis som rubriken, och kapitlets genomgående färgkodning. Den andra
pratbubblan är rödfärgad, vilket är samma kulör som färgkodningen som fanns att beskåda i
kapitel 1, vilket handlade om tal och samtal. Den vänstra, orangefärgade pratbubblan
innehåller även en inklippt dalahäst målad i klassiskt röda färger med utsmyckningar i grönt
och vitt. Den högra, röda pratbubblan innehåller en spettekaka av antaget skånsk härkomst,
vilket likväl som dalahästen talar om en dialektal “färgning”. Det visuella rimmet sträcker sig
dels inom uppslaget, likväl som till andra kapitel genom färgsättningen av pratbubblorna. Det
skulle kunna vara en tillfällighet, men sedan nyansen förekommer genom hela “Tala” kapitlet
så finns det skäl att tro att det borde vara en referens. De båda pratbubblorna är visuellt
framskjutna i hur de presenteras inklippta direkt på den vita bakgrunden samtidigt som de
överlappade varandra. Den underliggande punktlinjerade lådan med frågorna avgränsar sig
visuellt från texten och riktar sig till läsarens egen erfarenhet, snarare än att vara en rent
informativ text.

Pratbubblorna innehåller båda varsin landskapsartefakt från Dalarna, tillika Skåne för att
illustrera två personers samtal där dialekterna skiljs åt. Däremot beskriver skrifttexten varje
individs eget språk, personens idiolekt och idiolektens egenhet. Detta går inte riktigt hand i
hand med bilden. Visserligen är bilden en illustrerande tolkning av två personers dialekt i ett
samtal, men eftersom att den skriftliga texten poängterar individualiteten i varje persons språk
så upplever vi att pratbubblorna generaliserar textens innehåll. Anledningen till att vi valt ut
dessa inklippta bilder är på grund av hur de skiljer sig från övriga de fotografier presenterade i
läromedlet.
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Exempel 4

Exempel 4 ligger, precis som exempel 2 under kapitlet Skriva men behandlar istället
inledningar och avslutningar i skrivna berättelser. På vänstersidan presenteras två inledningar
från två olika böcker; ”Gägg blä mina damer och herrar” av Mikael Niemi och “Da Vinci
koden” av Dan Brown. Brödtexten fortsätter sedan att förklara begreppet in medias res och
det sista stycket har delats in i tre olika former av avslutningar på berättelser. Brödtexten
inleder sedvanligt för bokens upplägg med frågor ställda direkt till läsaren, “hur ska din
berättelse börja?”. Brödtexten fortsätter i det avslutande stycket med frågor ställda till eleven
om elevens berättelse, som om denna vore en för eleven pågående skrivande process “Det är
ju avslutningen som hänger kvar när läsaren lämnar din berättelse”. På uppslagets högra sida
har en bild tillsammans med en deskriptiv skriftspråklig text lagt till. Den deskriptiva
skriftspråkliga texten lyder “En dramatisk scen ur Da Vinci koden” och precis som beskrivet
återges en bild av en scen ur Da Vinci koden. Dramatisk på grund av hur de båda
huvudkaraktärerna är i rörelse, springandes mot en död person på en kuliss vilken ska
föreställa konstmuseet Louvren. Bilder ifrån filmer är förekommande genom hela läromedlet,
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i kapitlet om kända klassiska verk har bilder från filmatiseringen av de olika verken lagts in i
texten. Förutom bilden från “Da Vinci Koden” finns även en bild från den nyare filmen
“Avatar” i ett stycke om konstruerade språk.

Att återge en utförlig bildanalys av ljussättning, kameravinkel och aktörernas ansiktsuttryck
och rörelse i bilden blir irrelevant eftersom att bilden är tagen från en filminspelning. Vad
som däremot blir relevant för analysen är varför just denna bild valts ut, på grund av att det är
en sekvens från filmen som varken hör till början eller slutet av filmen. Visserligen finns ofta
diskrepans mellan hur filmatiseringen skiljer sig från den ursprungliga boken men i detta fall
börjar boken, som citatet visar, precis som filmen, med en äldre herre som jagas, och drar ner
en tavla ifrån en vägg på ett museum. Vidare efterforskning vi gjort visar dock att scenen som
presenterats i bilden i läromedlet infaller inte alls i filmen som beskrivet, utan är gissningsvis
en bild tagen till extramaterialet eller eventuellt i syfte att marknadsföra filmen. Den
deskriptiva bildtexten hävdar dock inte att scenen skulle utspela sig antingen i början eller i
slutet av filmen, men däremot att den skulle vara en scen i filmen, vilket den har visat sig inte
vara.

Läromedlets användande av helbild på högersidan vittnar om stark visuell framskjutenhet då
den både är mörkt kontrasterad till den annars vita bakgrunden och även i hur stort utrymme
av uppslaget bilden täcker in. Att brödtexten behandlar in medias res och hur man som läsare
kastas in i en spännande del av texten stämmer överense väldigt väl med bilden sedan den
porträtterar en situation med mycket rörelse i en dramatisk miljö. Det går att anta att filmen
var populär under 2011, då läromedlet skrevs. Dess förekomst kan antas bero på
igenkänningsfaktorn till skådespelarna eller berättelsen i stort och det är just därför den
figurerar på helbild - på grund av läromedlets modelläsares intresse. Om eleverna har sett
filmen kan detta aktualisera texten, samtidigt som det kan ge en tanke av att “om du inte vill
läsa boken, så se filmen”, eller att boken som beskrivs här har mottagits så väl av så många att
man gjort den till en dyr produktion, du borde därför läsa den ursprungliga boken.
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Exempel 5

Exempel 5 är liksom exempel 1 från kapitel 1, Tala. Det befinner sig i delen Hålla tal och
dyker upp efter texter som beskriver tals olika delar, innehåll och stil. Texten i uppslaget
behandlar själva genomförandet av ett tal och rubriceras: “Och när du väl står där framme
…”. Fotografiet i uppslaget uppvisar en typisk klassrumsmiljö med ungdomar sittande vid
bänkar vända mot whiteboards och en tjej som håller ett föredrag. Kvinnan uppe till vänster i
fotografiet som betraktar föredragshållaren är antagligen läraren. Fotografier med skol- och
klassrumsmotiv och miljöer är vanligt förekommande i framför allt läromedlets första kapitel,
Tala och även det andra, Skriva, medan kapitlen Läsa, Tre teman och Språksociologi saknar
sådana inslag. Det kanske mest visuellt framskjutna textelementet i uppslaget är citatet - som
vanligt har det större och kursiv stil på typsnittet, samt är det färglagt - och vi kommer se
nedan hur det i samspel med uppslagets övriga textelement bygger upp betydelse i texten.
Bilden tycks å andra sidan inte direkt engagera läsaren av några olika skäl, åtminstone inte till
en början. Dels undviker bilddeltagarna läsaren med blicken och kräver därför ingenting av
läsaren. De är dessutom vända antingen aningen åt sidan eller med ryggen mot, vilket brukar
markera ett åtskiljande mellan deltagarnas och läsarens sociala värld. Dels har bilden en låg
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färgmättnad och de till övervägande vita färgerna flyter ihop med textytans bakgrund, vilket
leder till att bilden trots dess storlek inte blir särskilt visuellt framskjuten och förhåller sig
relativt diskret i samspel med textens skriftelement. Dock uppkommer en viss kontrast längst
till höger i bilden med mörka färger, dels i åhörarens hår och dels med föredragshållarens
kläder. De båda deltagarna är också mest aktiva i den process som förekommer i bilden - talet.
Föredragshållarens blick vilar på åhöraren och man kan anta att åhöraren möter hennes blick.
Kontrasten ger föredragshållaren, som enskild resurs i bilden, visuell framskjutenhet.

Relationen mellan läsaren och föredragshållaren uppmuntras parallellt i den visuellt
framskjutna rubriken: “Och när du väl står där framme…”. Återigen är tilltalet i andra person
singular och rubriken kontextualiserar, i personlig ton, ämnet, nämligen den situation som
uppkommer efter att man utarbetat talet och ska hålla föredraget. Valet av prepositionen
framme preciserar det dessutom till en klassrumskontext och inte bortom skolvärlden där man
snarare går upp - till podiet eller scenen - för att hålla ett tal. Den verbala brödtexten fortsätter
sedan med: “Är du fortfarande osäker på om du klarar av att hålla föredraget utan att bli
nervös? Det finns en hel del tips som du kan ta med dig när du väl står där framme, med alla
blickar riktade mot dig.” Frågorna, som är vanligt förekommande genom läroboken är direkta
kommunikativa handlingar med läsaren, kräver ett svar, eller i det här fallet kravet att relatera
till föredragshållande. Texten som helhet är alltså i hög grad engagerande och skapar
samhörighet mellan läsaren och föredragshållaren i klassrummet, i bilden - hon står där
framme och har alla blickar riktade mot sig. Frågan är dessutom utformad så att den
innehåller ett dolt budskap: om läsaren fortfarande är nervös medför att frågan gör ett
antagande om att hen har varit nervös tidigare. Den förmedlar alltså en presupposition att
läsaren är nervös inför att hålla föredrag. Som ett svar på frågan och som ett svar på
nervositeten ger verbaltexten fem tips att ta med sig till muntliga framföranden. Dessa tips är
uppdelade i olika stycken som inleds av ett sammanfattande utrop i versaler och fet stil:
“TALA INTE FÖR FORT!”; “TALA TYDLIGT!”; “SÖK ÖGONKONTAKT!”; “HÅLL
REDA PÅ DINA BEN OCH HÄNDER!” och “UNDVIK STÖRANDE INSLAG!” (de två
senare infaller på sidan efter uppslaget). Läromedlet använder sig relativt frekvent av
imperativformen vilket bidrar till den läsarnärhet texten ofta söker skapa. Men de visuellt
framskjutna imperativen i detta uppslag poängterar dessutom vikten av innehållet, vilket
också stöds av Churchills citat: “Om du ska hålla tal bör du tänka 10% på vad du ska säga och
90% på hur du säger det.” - det kan dock tänkas att Churchill dessutom avsåg andra, mer
utvecklade, retoriska tekniker som intonation och pauser, men texten avser främst behandla
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nervositet och aspekter av tal som kan bemöta svårigheter i föredragshållande. Någon som
troligtvis har tagit till sig de imperativa tipsen och tänkt till stor del på hur hon säger det är
föredragshållaren i bilden som verkar naturlig och bekväm i talarrollen.

Exempel 6

Exempel 6 är ett uppslag taget ifrån kapitel tre, vilket behandlar läsning. På uppslagets
vänstersida figurerar en bild på helsida, med en tillhörande skriftspråklig bildtext längst ner på
uppslagets högersida. Den skriftspråkliga bildtextens tillhörighet till bilden på helsidan har
markerats med en liten grön pil, vilken följer samma kulör som övriga kapitlet i sin helhet.
Bildtexten beskriver demonstrationerna i Iran och hur nyhetsmedier och journalisters gränser
stängdes - och hur informationen istället spreds via olika former av sociala medier. Avbytet av
information som förtydligas genom bildtexten upplevs minimerat i förhållande till vilket
utrymme bilden tar upp på vänstersidan. Högersidan av uppslaget avslutar en föregående
rubrik om Youtube och behandlar vad hemsidan innehåller. Nästan stycke inleds med en fråga
i rubrikform: “Kan Internet censureras?” och går i brödtexten vidare med att problematisera
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censuren av Internet - och förklarar även delar av världens förhållning till ett censurerat
Internet.

En visuellt framskjuten punktlinjerad textruta presenteras i röd färg på uppslagets högersida
under andra stycket. Textrutan gör en återkoppling till händelseförloppet efter att Kina valt att
censurera delar av söktjänsten Google. Texten förklarar även hur kritik riktades mot Google
som lät sig styras av en diktaturs regler och hur de båda parterna kunde enas om en
kompromiss i form av en länk via sökmotorns kinesiska domän till en ocensurerad version av
sökmotorn.

På bilden på vänstersidan av uppslaget figurerar ett gissningsvis 20-tal personer, som i sin tur
tillhör en större folkskara som demonstrerar för ett öppet Internet i Iran. Ett flertal personer på
bilden sträcker upp vänsterhanden i luften, och sträcker även ut pek- och långfingrarna. Den
semiotiska symbolen, om än i vissa fall en smula krum liknar till stor del fredstecknet “Victory sign”. Dock varierar samma gest utifrån kulturella aspekter, det skulle kunna vara ett
tecken för att man bör lyssna, i teckenspråk för siffran två, eller i samband med rörelse (vilket
skulle kunna förekomma) är teckenspråk för “se upp”. Vår adekvata tolkning är att
fredstecknet är det mest aktuella, att personerna som demonstrerar på bilden anser att det
stängda Internetet är en form av förtryck, vilket de bemöter med fredstecken. Eller att det
handlar om att sträcka upp handen för att göra sin röst hörd, i samband med ett fredstecken.
Trots många personer på bilden ligger en person i fokus medan de övriga är suddiga i
jämförelse med henne. Dock är inte kvinnan i fokus den som kommunicerar starkast med
läsaren, eftersom hon tittar bort från kameran och bär dessutom solglasögon. En man bakom
henne däremot har en intensitet i blicken vilken kommunicerar tydligt med läsaren och detta
trots distansen personen har till läsaren. Mannen ser, i jämförelse med många andra på bilden
mycket upprörd ut och verkar skrika något medan de andra inte ses göra några utrop. Varför
fotografen lagt kamera-fokus på kvinnan som blott räcker upp handen i luften – istället för på
den intensivt skrikande mannen – är oklart. Det skulle kunna vara ett genustänk från
fotografen som lägger den enda kvinnan synlig på bilden i fokus, eller om det handlar om
fotografens eget intresse för kvinnan. Huvudsakligen finns en tydlig förankring från
bildtexten som kontextualiserar bilden på vänstersidan, som i sin tur kontextualiserar
internetcensuren i brödtexten.
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Diskussion
Det finns i de exempel vi valt ett tydligt koncept av att använda sig av bilder där eleverna kan
känna igen sig själva i läromedelssammanhang och att de kan identifiera sig med personerna
på bilderna utifrån ett ålderssammanhang. Läromedlet innehåller dock inte genomgående
bilder av yngre personer i skolsammanhang, personen som har ögonkontakt med läsaren i
exempel 1 ligger åldersmässigt utanför den tänkta läsarens ålder. Björkvall (2009) talar även
om hur naturalistiskt kodade bilder blir mer relaterbara för läsaren. Exempel 1 skiljer sig även
här från det naturalistiska tänket då det är en bild med en hög färgmättnad i samband med en
underlig konstellation av två människor som kommunicerar genom en burktelefon på en åker.
Däremot kan Exempel 1 ses som en trevlig/skämtsam inledning på en relation med läromedlet
som ska följa med eleverna under läsåret. Exempel 2, då man sedan det kommer från sidan 50
i läromedlet kan anta att eleverna är bekväma med läromedlet har en mer abrupt i sitt
relationsskapande mot läsaren i sin påträngande symboliska distans. Samtidigt är
verbalspråket mer förstående för elevernas eventuella misstag i språket och distanserar till en
början eleverna från de ”anklagande” språkpoliserna.

De exempel av efterkonstruerade bilder, med förhöjd färgmättnad eller illustrerade bilder som
förekommer i Exempel 3 med bilden av spettekakan och dalahästen i varsin pratbubbla har
eventuellt för eleverna en tydlig anknytning till dialekter. Bilden förutsätter dock att läsaren
förstår landskapsartefakternas olika tillhörighet. Det är för oss svårt att avgöra om en elev i
första året på gymnasiet bosatt i norra Sverige vet vad en spettekaka är eller om dalahästen är
en vedertagen symbol för just dalarna, det är oklart om den tänkta läsaren har dessa
förkunskaper som krävs för att förstå vad bilderna öppnar för olika former av interpretationer.

Vi belyste i vår analys att läromedlets behandlande av skönlitteratur ofta skedde i samband
med bilder tagna från filmatiseringar av verken. Dessa bilder upptog dessutom så pass mycket
av utrymmet att deras vikt i sammanhanget tycktes väldigt stor. Med utgångspunkt i Waltås
studie (2011), som genomfördes bland annat för att visa hur urval och presentation av
skönlitteratur medförde specifika egenskaper hos den tilltänkta läsaren, förutsätts här en
modelläsare med en starkare relation till mediet film, snarare än skönlitterära böcker vilket
syns i Exempel 4.

Däremot är det för oss oklart i vilken utsträckning eleverna i dessa åldrar uppfattar och tolkar
multimodala inslag som finns i läromedlet. Att vara införstådd med vilka rimliga
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interpretationer som är brukliga för olika tecken är både svårt och tvetydigt. Som vi tidigare
påtalat är interpretationen alltid individuell och kontextbaserad, vissa är tydliga, som i
exemplet med eleven från exempel 5 som håller ett föredrag. Medan andra kan porträttera mer
svårförståeliga tecken för en otränad läsare. Vad vi gemensamt ser som ett mönster genom
läromedlet är hur bilder, och verbalspråk strävar mot att skapa en närhet, eller en relation till
läsaren. De frågor som är ställda till individen fungerar ofta tillsammans med bilden som en
förankring av hur eleven kan sätta sig i situationer de både känner sig bekanta med, samt i
situationer där de har en relation till – men inte nödvändigtvis har befunnit sig i.

Exempel 6 behandlar Internetsidor vilka är högaktuella i elevernas, likväl som i vår egen
samtid. Twitter, Youtube och Facebook aktualiserar textens innehåll och hemsidornas
användningsområde förklaras i helt andra användningsområden än det som eleverna själva
vanligtvis använder dem till, att sprida information om protester och att upplysa om ett lands
styre snarare än att till exempel ta kort på sin frukost.
Sammanfattningsvis är den tänkta läsare som “Insikter i svenska” riktar sig mot är elever på
yrkesförberedande program som läser svenska steg 1 på gymnasiet. Detta konstateras i
läromedlet redan i de inledande sidorna enligt följande: “Insikter i svenska är en allt-i-ett-bok
för dig som läser svenska på gymnasiet… I första hand vänder sig boken till dig som studerar
på ett yrkesförberedandeprogram”. I likhet med vad Waltå (2011) förklarar så är
läromedelslitteratur utformat till att figurera i dialog med sin idealiserade läsare, en läsare
med specifika egenskaper och med vissa förförståelser. Hur insikter i svenska utformats i
form av dialogen stämmer väl överense med hur den skriftspråkliga texten ofta presenteras i
frågor ställda i andra person singular, till ett “du”, men inte specifikt mot en grupp elever på
yrkesförberedande program. Den tänkta läsaren blir i den skriftspråkliga texten i en nära
relation till texten, till skillnad från om utifall boken var skriven i konstateranden till
generaliserade grupper “ni”, “yrkeselever” eller “ungdomar”. Bilderna som förekommer i
läromedlet riktar sig generellt till elever, sedan ett flertal bilder porträtterar elever i
undervisningstillfällen eller i skolmiljöer. Emellanåt förekommer bilder av äldre människor,
eller människor helt utanför skolans värld vilket i vissa fall kan distanserar den tänkta läsaren.
Inkluderandet av äldre människor kan dock känneteckna en omvärldskontextualisering eller
en inblick i elevernas framtid.
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Potentiella didaktiska förhållningssätt
I vår analys av läromedlet har det framgått att dess visuella design har diverse olika syften och
funktioner. Bland annat har vi sett hur bilderna kan engagera läsaren i textinnehållet och hur
typsnitt och färger kan bidra med struktur. Dock har det visat sig att relationen mellan bild
och skrift i texten haft övervägande skriftspråklig tyngd. Det vill säga att avbytesrelationer,
som visserligen blev representerade i exempel 1, och vanliga förankringsrelationer, som i
exempel 5, upptar en väldigt liten del. Avbytesrelationer ter sig annars som det naturliga
utformandet av texter, för att i didaktiskt syfte analysera och uppmärksamma visuell designs
påverkan på moderna, multimodala texter. Oberoende av vilken typ av relation bild och skrift
har, krävs det som vi tidigare nämnt kulturell kunskap för att kunna tolka, eller göra en
interpretation, av semiotiska system (Kress & van Leeuwen, 1996, Arvidsson, 2003). NLG
(1996) poängterar hur ett metaspråk är nödvändigt för att kunna tala om språkbruk och
bildanalys, något som ibland kanske inte blir så tydligt för den tänkta läsaren. Det är för oss
otydligt om eleverna på de yrkesförberedande programmen förstår uppbyggnaden och
relationen mellan skriftspråk och bild och hur väl eleverna läser in relationerna mellan dessa.

Vi vill hävda att läsning av multimodala texter bör innefatta alla dess textelement, bild liksom
skrift. Om man som lärare då bearbetar läromedlet Insikter i Svenska behöver man tillägna sig
en liknande, om än möjligen mindre utförlig, analys som den i vår uppsats. I likhet med hur
Poyas och Eilam (2012) resonerat över bearbetandet av multimodala läromedel menar vi att
genom att identifiera de komponenter med gemensamma betydelseområden i de olika
semiotiska systemen kan belysa textcentrala teman. Vi upptäckte i Exempel 3 hur viktig
lärarens roll blir i utvecklandet det som NLG (1996) beskriver som designprocessen. När
eleverna för första gången möter illustrationen i Exempel 5, vilket NLG skulle kalla avaliable
design – Det som syns i texten. Är det för oss oklart vilken förförståelse eleverna har för de
ikoniska bilderna i pratbubblorna, och för att säkerställa att de verkligen förstår dessa kan
lärarens stöd krävas. Läraren kan förklara vilken region de båda landskapsartefakterna hör till
för att eleverna ska lyckas ta sig an materialet, och få ut ny kunskap – så kallad redesign.

Med tanke på de många fotografier som figurerar i läromedlet kan man urskönja att
utformandet av läromedlet har följt med samhällsströmningen av multimodala texter. Där
ämnen med hög aktualitet används, där eleven är i fokus och där bild och skrift samverkar i
läromedel är en del av den kontext för undervisning som är central i Jewitts (2005)
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designbegrepp. Där läraren söker skapa en miljö av lärande som möjliggör elevens skapande
av sin egen sociala framtid genom den idag vitala multimodala förståelsen.
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