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Sammanfattning

Denna  studie  ingår  i  ett  forskningsprogram under  ledning  av  professor  Caroline  Liberg  vid 

Uppsala  universitet.  Programmet  syftar  till  att  utforska  nya  sätt  att  se  på  elevers  tidiga 

textskapande, bland annat genom att fokusera samspelet mellan texters funktion, innehåll och 

form. Studien utgår från ett vidgat textbegrepp och en dialogisk syn på språkande, där även barn 

aktivt intar olika sociala positioner gentemot sina medspråkare. Syftet med studien är att studera 

elevers  (årskurs  ett)  tecknarpositioner  i  multimodala  elevtexter,  i  termer av dels  hur eleverna 

skapar mening i sina teckningar, dels hur teckningar och det skrivna är relaterade. Sammanlagt  

har 57 multimodala elevtexter från två olika skrivsituationer i årskurs ett bearbetats i en kvalitativ 

semiotisk textanalys med en hermeneutisk metodologisk ansats. Analysen har genomförts med 

Hopperstads  (2010)  analyskategorier  för  barnteckningar  –  inspirerande  av  Kress  och  van 

Leeuwens (2006)  funktionella  semiotiska  grammatik  –  samt de  av Norman (2012)  beskrivna 

relationerna mellan illustrationer och skrift.

I  studiens  resultat  introduceras  tre  nya  interpersonella  uttryckskategorier:  Inbjudande, 

konceptuell  och  hindrande.  Utifrån  identifierade  uttryckskombinationer  och  teckningarnas 

relation till skriften identifieras sedan åtta tecknarpositioner och ytterligare två tilläggspositioner 

bland  de  analyserade  elevtexterna:  presenterande,  kontaktförmedlande  (relationsstärkande), 

kontakthindrande (relationshotande), försäkrande-betryggande, lockande, berättande, beskrivande 

samt  skriftorienterad  tecknarposition.  Diskussionen  pekar  på  multimodalitetens  betydelse  för 

kategorisering  av  semiotiska  uttryck  samt  tecknarpositioneringens  relevans  för 

textrörelsebegreppet. Vidare diskuteras resultaten i termer av coding orientations och egen röst, 

och  att  elevernas  textmässiga  förebilder  påverkar  vilka  tecknarpositioner  de  intar.  Dessutom 

argumenteras för att tecknarpositionerna kan utgöra ett verktyg i explicit  literacyundervisning, 

som  främjar  elevers  metakognitiva  textmedvetenhet.  Avslutningsvis  diskuteras  behovet  av 

ytterligare studier av tecknarpositionering.

Nyckelord: tecknarpositioner, textrörlighet,  multimodalt skrivande, vidgat textbegrepp, literacy, 

semiotik, didaktik



Innehållsförteckning

Bakgrund..........................................................................................................................................5

Litteraturöversikt............................................................................................................................7

Tidigare forskning.............................................................................................................7

Visuella meningsuttryck i barns teckningar....................................................7

Illustrationers relationer till skriftligt innehåll i multimodala texter.........10

Positioneringens roll för förmåga till läsning och textskapande...............12

Teoretiska utgångspunkter............................................................................................13

Teori tillämpad för analys av tecknat meningsinnehåll i elevtexter..........13

Teori  tillämpad  för  analys  av  illustrationers  relation  till  skrift  i 

multimodala texter.................................................................................................14

Teoretisk ram för tolkning av analysresultat i termer av positioner........14

Studiens syfte.................................................................................................................................15

Frågeställningar...............................................................................................................15

Metod.............................................................................................................................................16

Urval..................................................................................................................................16

Metod för datainsamling...............................................................................................16

Metod för bearbetning och analys...............................................................................16

Sammanställning av kategorier för tolkning av visuella meningsuttryck.18

Sammanställning  av  kategorier  för  tolkning  av  illustrationers 

skriftrelationer.........................................................................................................19

Reflektioner över metoden...........................................................................................19

Etiska överväganden......................................................................................................20

Analys och resultat.......................................................................................................................22

Huvudsakliga  kombinationer  av  meningsuttryck  som identifierats  i  elevernas 

teckningar..............................................................................................................................22

Förekomst av enskilda meningsuttryck.........................................................22

Nya  uttryckskategorier:  Inbjudande,  konceptuell  och  hindrande 

interpersonell mening............................................................................................22

Identifierade uttryckskombinationer.............................................................24



Identifierade huvudtyper av relationer mellan teckningar och skrift i analyserade 

elevtexter ..............................................................................................................................27

Identifierade tecknarpositioner i analyserade elevtexter..........................................29

Presenterande tecknarposition.......................................................................30

Kontaktförmedlande  tecknarposition  (Relationsstärkande 

tecknarposition)......................................................................................................31

Kontakthindrande tecknarposition (Relationshotande tecknarposition) 31

Försäkrande-betryggande tecknarposition...................................................32

Lockande tecknarposition...............................................................................32

Berättande tecknarposition.............................................................................32

Beskrivande tecknarposition...........................................................................33

Skriftorienterad tecknarposition.....................................................................33

Fördelning av intagna tecknarpositioner i de olika skrivsituationerna....34

Diskussion.....................................................................................................................................35

Multimodalitetens betydelse för uttryckskategorisering...........................................35

Resultaten i termer av coding orientations och egen röst.......................................35

Förebilder påverkar elevernas intagna tecknarpositioner........................................36

Tecknarpositioneringens  relevans  för  textrörelsebegreppet  –  att  designa  en 

multimodal författarposition..............................................................................................37

Möjligheter  till  explicit  undervisning  av  multimodal  literacy  med 

tecknarpositioner..................................................................................................................38

Behov av fortsatta studier av tecknarpositionering..................................................39

Konklusion....................................................................................................................................41

Referenser......................................................................................................................................42



4

Bakgrund

Världen  över  ägnas  mycken  tid  och  energi  åt  barns  och  ungas  läs-  och  skrivutveckling,  av 

politiker,  forskare,  medier,  lärare  och  inte  minst  skoleleverna  själva.  Resultaten  från 

internationella  jämförelser  visar  att  svenska  elevers  läsförmåga  inte  längre  står  sig  lika  väl  i  

konkurrensen med elever i andra länder (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 57).

Skrivandets  roll  för  den  språkliga  utvecklingen  och  läsförmågan,  även  i  mycket  unga  år, 

framhålls alltmer (Liberg, 2003, s. 212). Ett under åren 2013-2016 pågående forskningsprojekt 

med syfte att  vidga synen på skrivutveckling  under ledning av professor Caroline  Liberg  vid 

Uppsala universitet, visar att den tidiga skrivundervisningens fokus idag huvudsakligen ligger på 

form och mindre på textinnehåll (Liberg et al, 2012b). Följaktligen utvecklar eleverna i högre grad 

den formella  delen av sitt  skrivande,  medan innehållets  djup och rikedom inte utvecklas  lika 

mycket (Skoog, 2012, s. 25). Spörndly och Tovinger (2012, s. 42) undersöker styrka i elevtexters 

form respektive innehåll och visar i sin studie att elevernas lärare förvisso framhåller förmåga att  

uttrycka textinnehåll som en viktig del av deras skrivutveckling, men att läraren genomför mycket  

lite explicit undervisning i hur eleverna kan utveckla sina texters innehåll. Enligt Jonsson (2005, s.  

159) är bilder en annan textaspekt som behandlas styvmoderligt inom skolan: ”Bilder betraktas i 

läsinlärningssammanhang  som  tillfälliga,  möjligen  illustrativa,  men  också  skadliga  inslag  av 

övergående art till dess att barnet helt och hållet kan förlita sig på sin skriftspråkliga kompetens”.

Efter att senare granskat elva avhandlingar inom läs- och skrivforskningsområdet, konstaterar 

Jonsson (2006,  s.  278)  att  avhandlingarnas  författare,  trots  att  de  bearbetat  textmaterial  med 

bilder som obligatoriska inslag, varken analyserar bildernas uttryck eller innehåll. Jonsson (ibid.)  

hävdar att även forskarna visar en slående brist på intresse för bildernas potentiella roll i skolans  

läs- och skrivundervisning:

”Allmänna principer för hur och varför bilderna används, eller hur och varför de skulle kunna 
användas, diskuteras inte. Författarna ger i förekommande fall exempel på att barnen ritar bilder i  
samband med färdighetstränande moment eller som avkopplande förströelse”. 

Barn möter redan mycket tidigt i livet en mängd olika multimodala texter i tidningar,  filmer, 

spel, webbplatser etcetera (Fast, 2007, s.33). Norman (2012, s. 739) menar att: ”A picture is worth 

a thousand words, but only if one can comprehend it. Otherwise, it is just a page decoration at  

best and a waste of space at worst.”

Liberg och Eklund (2005, s. 17) framhåller med eftertryck värdet av att i skolan explicit undervisa 

elever i metakognitiva strategier.  Att eleven själv är medveten om och kan analysera hur och 
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varför man gör på ett visst sätt när man läser,  skriver,  lär,  kommunicerar etcetera,  har enligt  

Liberg och Eklund (ibid.) tydliga utvecklingsfördelar, inom såväl läs- och skrivområdet som andra 

utvecklingsområden.

Sammantaget  argumenterar  detta  för  att  vidare  utforska  bilders  betydelse  vid  läsning  och 

textskapande, samt för att medvetandegöra lärare och elever om konsten att kommunicera via  

bilder med samma emfas och explicitet  som i traditionell  läs- och skrivundervisning, för som 

Eisner (1997, s. 349) skriver: ”Decisions that policy makers and educators make about what will 

be accessible to children help shape the kinds of minds they will come to own. The character of 

their minds, in turn, will help shape the culture in which we all live.”
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Litteraturöversikt

Litteraturöversikten är indelat i två övergripande avsnitt: En redogörelse för tidigare genomförd 

forskning inom de områden som föreliggande studie berör, och därefter en sammanfattning av de 

teoretiska utgångspunkter som valts för just denna studie.

Tidigare forskning

I detta avsnitt  följer  en redogörelse för forskning som bedrivits  inom för föreliggande studie 

relevanta  områden.  Inledningsvis  redogörs  för  teorier  och  studier  kopplade  till  hur  mening 

uttrycks av barn när de ritar teckningar. Därefter följer teorier om illustrationers relationer till  

skriftligt innehåll i multimodala texter. Avslutningsvis redogörs för teorier om positioneringens 

roll för utveckling av språkliga förmågor och textskapande.

Visuella meningsuttryck i barns teckningar

Multimodalitet och det vidgade textbegreppet

Med en vidgad syn på textbegreppet betraktas även semiotiska uttryck som texter (Eisner, 1997, s. 

353).  Eisner  menar  att  olika  representationsformer  –  även  kallat  symbolsystem –  fyller  olika 

kognitiva funktioner, med motiveringen att människor annars helt enkelt inte hade ägnat sig åt 

sådant som måleri, musik, dans eller programmering. Enligt Eisner kan målet att utbilda elever till  

välinformerade, kreativa, analytiska och kritiskt tänkande medborgare inte till fullo uppnås, om 

inte skolans läroplaner uppmärksammar de många varierade sätt som människor uttrycker sina 

tankar, känslor och föreställningar:

”After all, human products owe their existence not only to the achievements of individual minds,  
but to the forms of representation available in the culture - forms that enable us to make our ideas 
and  feelings  public.  Put  another  way,  we  can't  have  a  musical  idea  without  thinking  and 
representing  what  we  have  thought  musically.  We  can't  have  a  mathematical  idea  without 
mathematics. And neither is possible without a form of representation that affords our ideas the 
possibility of life. It is the school as a representative of culture that provides access to those forms. 
It is the school that fosters their skillful use among the young” (Eisner, 1997, s. 349).

Idén  till  att  omfatta  alla  språkhändelser  som människor  medverkar  i  inom olika  socialt  och 

kulturellt betingade kontexter, etablerades ursprungligen av Michael Halliday när han publicerade 

sin  funktionella grammatik  (1994). Halliday har alltsedan haft avgörande inflytande över synen på 

språkande och även framstående språkforskare som Gunther Kress har inspirerats av Hallidays 



7

idéer. Brezemer och Kress (2009, s. 168) använder begreppet multimodalitet i sin argumentation för 

behovet av ett vidgat textbegrepp. Kress  (1997, s. 137) har dragit slutsatsen att barn naturligt 

använder olika symbolsystem, efter att ur ett  sociosemiotiskt perspektiv studerat barns visuella 

representationer, till vilka Kress även räknar skriftspråkande.

Enligt Kress (2003, s. 37) är den avgörande skillnaden mellan semiotik och lingvistik att den förra 

inte  separerar  analysen  av  form och  mening,  en  åtskillnad  som  annars  är  vanlig  inom  den 

traditionella lingvistiken. Inom semiotiken betraktas form och mening istället  som en oskiljbar 

helhet.  Ett  tecken är  enligt  Brezemer  och Kress  (2009,  s.  168)  en  kombination  av form och 

innehåll,  sammanfogad  utifrån  teckenskaparens  intresse,  dock  begränsat  av  vid  tillfället 

tillgängliga semiotiska resurser. Brezemer och Kress beskriver samtliga visuella symboliska system 

som ett slags registrering, dels i betydelsen en socialt och kulturellt betingad uppfattning (the mode) 

av ett objekt och dels en fixering av denna uppfattning (the medium); exempelvis en kemisk fixering 

av en fotograferad händelse, eller en i handskrift fixerad tanke (ibid., s. 168-170). Med Brezemers 

och Kress synsätt innebär ett barns val av medium för att registrera en representation av det 

objekt  hen1 i stunden uppfattar, att barnet samtidigt – åtminstone tillfälligt – fixerar såväl sin 

förståelse av såväl det upplevda objektet som sin förståelse av vad produktion av kommunikativa 

texter är (ibid.). Brezemer och Kress (ibid., s. 168-169) menar dessutom att textens mottagare  och 

kontextuella faktorer påverkar symbolernas mening.

 ”Text making is a semiotic act in which meaning is the issue in every aspect, because it is also a  
social act with social consequences.” (Brezemer och Kress, 2009, s. 171).
”A text is  a semiotic  entity,  wich, internally,  is  semiotically  cohesive and which is coherent in 
meaning; texts have relations of coherence with relevant semiotic entities in their environment.” 
(Brezemer och Kress, 2009, s. 169).

Brezemer och Kress menar alltså  att  även bilder  utgörs av ett  system av tecken som skapar 

meningsfulla symboliska uttryck och att applicering av ett modalitetsperspektiv på textbegreppet 

gör det är lika rimligt att rita en text som att skriva en bild. Att översätta ett textinnehåll från ett 

uttryckssätt  (mode)  till  ett  annat,  benämner de med begreppet  transduktion (överföring)  (Kress, 

2003, s. 36; Brezemer och Kress, 2009, s. 175).

Barns tekniker för att uttrycka mening i teckningar

Marit  Hopperstad  (2010)  presenterar  i  sin  artikel  Studying  meaning  in  children's  drawings en 

etnografisk studie kombinerat med textanalytisk närstudie, där hon studerat barn i åldern 5-6 år, 

när de ritat  under lärarledda aktiviteter.  Hopperstad (ibid.,  s.  430) utgår från ett  multimodalt  

textbegrepp  och  menar  dagens  multimodala  textintensiva  samhälle  motiverar  att 

skolundervisningen bör omfatta  visual  literacy.  Hon argumenterar för att  lärare kan stötta  sina 

1I rapporten kommer det könsneutrala pronomenet 'hen' att användas, där personens kön inte är relevant; 
detta i syfte att ge texten ett bättre läsflyt.
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elever i deras utveckling i denna särskilda form av literacy, genom att fokusera på olika drag i 

elevernas egenhändigt ritade uttryck. Som analysverktyg använder sig Hopperstad (ibid., s. 431) 

av Kress och van Leeuwens (2006) semiotiska grammatik,  vilken hon anpassar för studier av 

barns teckningar. Ritaktiviteterna kategoriserar Hopperstad (2010, s. 433) efter om inspirationen 

för barnens tecknande kommit från en tidigare läst text, ett särskilt ämne eller från erfarenheter  

utanför skolan. Under själva ritandet var barnen, enligt Hopperstad (ibid.), fria att själva välja hur  

de ville uttrycka sig.

Dragen i barnens teckningar sorterar Hopperstad (2010) i de övergripande bildgrammatiska 

kategorierna  idémässig,  interpersonell  och  textuell  mening och visar med hjälp av dessa hur barnen 

uttrycker mening i sina teckningar. Idémässiga meningsuttryck har Hopperstad (ibid.,  s. 434) - 

med ytterligare inspiration från Kress och van Leeuwen (2006) – sorterat i  underkategorierna 

analytiska respektive berättande teckningar. En analytisk teckning kännetecknas av att dess innehåll 

representeras uppdelat i meningsbärande beståndsdelar, medan en berättande teckning uttrycker 

händelseriktning i huvudsak med hjälp av visuella vektorer, exempelvis blickriktningar eller pilar. 

Hopperstad (2010, s. 439) visar också hur några av barnen representerade innehållet multimodalt 

med både text,  bild och ibland också ljud och rörelse,  och representerar på så sätt ett rikare 

innehåll  än de enskilda modaliteterna möjliggör.  De interpersonella  teckningarna kategoriserar 

Hopperstad utifrån Kress och van Leeuwen (2006) i teckningar som uppfordrar respektive erbjuder 

interaktion  med  en  tänkt  betraktare  (Hopperstad,  2010,  s.  441).  I  interaktionsfordrande 

teckningar  ritar  barnen aktörernas ansikten vända mot läsaren,  medan aktörernas blickar  i  en 

interaktionserbjudande teckning går i andra riktningar. Flera barn kombinerade uppfordrande och 

erbjudande interaktionsdrag, vilket av Hopperstad tolkas som att de avser engagera läsaren på 

olika sätt i förhållande till olika aktörer i bilden. Hopperstad  (2010, s. 444-445)  kategoriserar – 

fortfarande med utgångspunkt i Kress och van Leeuwen (2006) – de textuella drag som barnen 

använt  för  att  skapa sina  visuella  texter.  Barnen uttrycker  enligt  Hopperstad textuell  mening 

genom  inramning,  exempelvis  grafiska  linjer  och  mellanrum,  signalering  av  framträdande  innehåll, 

exempelvis  med färg och storlek,  samt  läsriktningar,  exempelvis  hur bildens komposition leder 

ögat.

Hopperstad beskriver  en mängd olika  strategier  som barnen använder  för  att  uttrycka ett 

innehåll i bild. Deltagande observation bidrar enligt Hopperstad till en fullständigare förståelse av 

barnens avsikter med sitt ritande (2010, s. 446).  Hopperstad pekar på att barnen generellt ofta 

använder textuella inramningstekniker för att komponera analytiska teckningar. För att teckna ett 

berättande  innehåll  använder  barnen generellt  riktningsvisande  vektorer  som diagonala  linjer, 

kroppar i profil och utsträckta armar. Hopperstad menar att dessa likheter i barnens strategier  

visar på att barnen har en gemensam grund av meningsskapande strukturer och former, och att 

de skapar ny mening genom att sampla från varandras idéer (ibid.). Hopperstad menar att barns 
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intressen alltid reflekteras i deras teckningar och att barnen i denna studie drivits av faktaintresse, 

intresse för händelser samt  estetiskt intresse,  och ofta en blandning av dessa (ibid., s. 447-448). Hon 

argumenterar  för  att  barnen  upptäckt  hur  väl  den  visuella  modaliteten  lämpar  sig  för  att  

representera just fakta, händelser och estetik. De fria instruktionerna för tecknandet möjliggör, 

enligt Hopperstad (ibid., s. 449), för vissa barn att uttrycka sig enligt egna önskemål, medan andra 

barn blir osäkra och istället tecknar det de tror att läraren önskar sig.

Modalitet i bilder

Modalitet är  ett  lingvistiskt  begrepp som enligt  Svenska  Akademins  ordlista  (2006,  s.  580) 

betyder ”grad av visshet hos en utsaga”, alltså med vilken säkerhet något talat eller skrivet kan sägas 

vara  sant.  Kress  och  van  Leeuwen  (2006)  har  i  enlighet  med  sin  multimodala  syn  på 

textbegreppet överfört modalitetsbegreppet till att även omfatta bilder och andra teckensystem. 

De menar att  olika  kontexter  inom samma kultur ger en bild  olika  grad av trovärdighet och 

upplevd äkthet (ibid., s. 169).  Kress och van Leeuwen gör i sin bildanalys skillnad mellan olika 

”coding orientations”, exempelvis naturalistic eller technological coding orientation (2006, s. 163ff). För att 

en bild ska ha hög modalitet inom en naturalistic coding orientation måste bildens läsare uppfatta att 

den gestaltar världen så som läsaren vanligtvis upplever den (ibid.).  Inom en  technological  coding  

orientation är tolkningsramen en annan: ”Here 'real' means 'what can be known by means of the 

methods of science'. By this standard of what is real, a technical line drawing can have higher  

modality than a photograph” (Kress och van Leeuwen, 2006, s. 164).

Illustrationers relationer till skriftligt innehåll i multimodala texter

Pettersson (2008, s. 41) menar att bildformen utan tvekan ”[...] särskilda möjligheter att förklara, 

informera,  levandegöra,  påverka,  stimulera  och  förstärka” en  texts  skriftliga  innehåll.  Enligt 

Pettersson  (ibid.)  har  forskare  identifierat  hela  169  olika  syften  med  informationsbilder.  I 

läroböcker  måste tecknat  och skriftligt  innehåll,  enligt  Levin  och Mayer  (1993,  s.  97ff),  vara 

relaterade till varandra och dessutom anpassas till läsarens förkunskaper och läsförmåga för att  

illustrationerna  ska  fungera  som  ett  stöd  för  lärandet.  Levin  och  Mayer  menar  att  bra 

illustrationer  organiserar  det  de  kallar  den  verbala  informationen  i  texten  och  gör  den  mer 

lättbegriplig (ibid.).

Norman (2012, s. 740) sammanfattar sex bildfunktioner i multimodala texter där skriften utgör 

basen, som  framhållits av forskningen de senaste decennierna. Enligt denna forskning dekorerar,  

representerar,  organiserar,  tolkar,  transformerar  eller förlänger textens  illustrationer  det  skriftliga 

innehållet. De fem första av dessa funktioner beskrivs av Levin et al (1987, s. 7). En bild med en 

dekorerande textfunktion har enligt Levin et al (ibid.) ingen eller mycket liten relation till textens 
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skriftliga innehåll. Vid en representerande skriftrelation speglas däremot hela eller delar av det  

skriftliga  textinnehållet  (ibid.)  Enligt  Levin  et  al  är  den  representerande  bildfunktionen  utan 

tvekan den vanligaste sortens illustration, exempelvis av en scen i en bok. Levie och Lentz (1982,  

s. 225) menar att när textens illustrationer ger texten redundant information - så att dess innehåll  

uttrycks med flera symboliska system – underlättas lärandet av innehållet. När en illustration har 

en organiserande relation till skrivet innehåll fungerar den enligt Levin et al (1987, s. 7) som ett  

ramverk som strukturerar och klassificerar det innehåll som skriften uttrycker. Som ett exempel 

ger de bilder som sammanfattar ett antal  steg,  eller  en karta över en vandringsled (ibid.).  En 

tolkande  illustration  förtydligar  innehåll  som är  svårtillgängligt  i  den  skrivna  delen  av  texten 

(Levin et al, s. 7). Bilden kan tydliggöra abstrakta tankegångar, exempelvis genom att representera 

blodtryck i termer av ett pumpsystem (ibid.). En transformerande illustration omformar textens 

skrivna  innehåll  och  beskrivs  av  Levin  et  al  (ibid.)  som  en  konkretiserande  bild  med 

minnesbefrämjande  funktion.  Den  sjätte  skriftrelaterade  funktion  som  illustrationer  enligt 

Norman (2012,  s.  740) vanligen har är att det tecknade uttrycket förlänger – eller  utvidgar – 

textens skrivna innehåll. En sådan bild uttrycker enligt Norman (ibid.) ett meningsinnehåll med 

ytterligare  detaljer  som inte  uttrycks  direkt  i  skrift.  Begreppet  skriftförlängande  illustrationer 

liknar det som Selander (1988) kallar självständiga informationsbärare. Selander (ibid.) menar att 

när en bild fungerar som en självständig informationsbärare, går dess meningsinnehåll  utöver  

texten och kan delvis ersätta den.

Pettersson  (2008,  s.  42)  skriver  att  bilder  i  multimodala  texter  dels  kan  fungera  som 

uppmärksamhets- och intresseväckare vilket motiverar en potentiell läsare att börja läsa textens 

skrivna innehåll, dels kan de ha en kognitiv funktion och förmedlar då något slags information till  

läsaren. Bilderna kan enligt Pettersson också kompensera textens skriftliga innehåll och hjälpa 

läsaren att minnas innehållet. En illustration kan även väcka känslor och aktivera läsaren att agera, 

eller  fungera  som en dekorativ  utsmyckning  som förskönar  läsupplevelsen  (ibid.).  Pettersson 

anser att flera av dessa funktioner kan finnas i en och samma bild, dock menar han att det är en 

vanlig uppfattning att dekorativ och kognitiv inte bör sammanblandas.

Pettersson  (2008,  s.  41)  sammanfattar  även  de  fyra  bildspråkliga  funktioner  Gert  Z. 

Nordström (1984, 1986, 1989) har beskrivit: emotiv, informativ, poetisk respektive konativ funktion. En 

emotiv  bildspråklig  funktion  sätter  fokus  på  bildmakaren  själv  och hens  för  tillfället  själsliga 

tillstånd, med åsikter, viljor, attityder och känslor. När bildens språk har en informativ funktion 

ligger  tyngdpunkten  istället  på  textens  ämnesinnehåll.  Bilden  förmedlar  då  information  om 

sakförhållanden. Det händer att informativa bilder också benämns som kunskapsbilder. Med en 

poetisk  funktion fokuserar bildspråket  det  meddelande bildens  kreatör  vill  förmedla  och den 

kontext  bilden  skapar  och  omges  av.  Utförandet  blir  då  viktigt,  och  material,  tekniker  och 

metaforer  experimenteras  friskt  med,  vilket  också  innebär  att  kommunikationen  med läsaren 
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riskerar att utebli. Den konativa funktionen som Nordström avslutningsvis beskriver har enligt 

Pettersson sin funktionella tyngdpunkt på bildens mottagare – läsaren. Syftet är då att väcka vissa 

reaktioner hos läsaren, så att hen inser, förstår eller lär sig något, eller påverkas i vad hen vill eller  

gör.  Den  konativa  bildspråkliga  funktionen  omfattar  också  underfunktionerna  evokativ 

(anmanande) funktion och imperativ (befallande) funktion. (Pettersson, 2008, s. 41)

Dessa  typer  av  bilder  har  eleverna  i  olika  utsträckning  exponerats  för,  gissningsvis 

huvudsakligen  informativa  bilder  som  enligt  Pettersson  (2008,  s.  41)  är  vanliga  i  skolans 

läromedel och på trafikskyltar, men också konativa bilder som förekommer i exempelvis reklam 

och underhållning och som Pettersson menar därför når väldigt många människor.

Positioneringens roll för förmåga till läsning och textskapande

Bakhtin (1986, s. 69) menar att varje kommunikativ aktör, hur originellt denne än uttrycker sig, 

ofrånkomligen alltid ingår i och hämtar sina byggstenar från tidigare språkanvändare. Men varje 

språkanvändare  och  kommunikativ  deltagare  bidrar  också  själv  till  utvecklingen  av  sina 

kommunikativa och kognitiva sammanhang. Dyson framhåller en syn på barn inte enbart som 

passiva  konsumenter  av  vuxnas  språk-  och  kunskapssystem,  utan  själva  är  aktiva  socialt 

målinriktade medaktörer som utvecklar de samhällen de lever i (Dyson, 1997, s. 6). Dyson menar 

vidare att människor i sitt textskapande positionerar sig i relation till andra människor inom en vad 

hon kallar en sociokulturell rymd, där de beroende på exempelvis ålder, kön eller etnicitet ges olika 

utrymme för olika typer av uttryck:

”[...]  our  texts  are  formed  at  the  intersection  of  a  social  relationship  between  ourselves  as 
composers and our adressees and an ideological one between our own psyches (or inner meanings) 
and the words, the cultural signs, avaliable to us”. (Dyson, 1997, s. 4)

Jon  Smidt  (2004) introducerar  detta  perspektiv  i  didaktiken  genom  sin  diskussion  om 

skillnaden mellan att skriva med andras respektive egen röst. Smidt (2004, s. 113) menar att en text 

uttrycker egen röst om innehållet är hämtat från författarens egna erfarenheter och uttrycker ett 

eget perspektiv. Han anser också att varje text ger innehållet en ny kontext och att även i stora 

delar kopierat material kan anses vara uttryckt med egen röst, enligt Smidt (2004, s. 122), förutsatt 

att författaren tillägnat sig – eller med Bakhtins ord  approprierat – de andras röster och  tar eget  

ansvar för dem i sin text. Att skapa en text innebär enligt Smidt (2004, s. 121) att inta en position, en 

social roll som författare; kanske som expert, underhållare, debattör, predikare etcetera.

Holtz  (2010)  introducerar  begreppet  skrivrörlighet,  som  en  vidareutveckling  av  begreppet 

textrörlighet (Liberg, 2004), som tidigare främst behandlat läsares deltagande och medskapande i de 

texter de möter. Enligt Liberg et al syftar textrörlighetsbegreppet till att ”[...] fånga hur en läsare  
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positionerar sig i relation till texten och dess innehåll” (2012a, s. 65). Begreppet skrivrörlighet 

refererar istället till hur en textskapare genom sina valda meningsuttryck positionerar sig själv som 

författare,  gentemot  potentiella  läsare.  Enligt  Holtz  (2010)  omfattar  skrivrörlighetsbegreppet 

dock inte bara skrivande av enskilda texter, utan även bearbetning av lästa texter i anslutning till  

skrivandet.

Kress och van Leeuwen (2006, s. 114, 121) beskriver ytterligare en aspekt av positionering inom 

textskapande,  nämligen  hur  en  bildkreatör  designar  betraktarens  position  –  med  ett  vidgat 

textbegrepp alltså bildens läsares position – och därigenom skapar olika maktrelationer mellan en 

illustrerad aktör i bilden och bildens läsare. Bland annat menar Kress och van Leeuwen (ibid., s. 

122, 124) att användande av ett  uppfordrande interpersonellt meningsuttryck – ett av begreppen inom 

deras bildgrammatik som Hopperstad (2010, s. 441) använder sig av – positionerar läsaren som 

ett tydligt ”du”, vilket deras bildgrammatiska begrepp erbjudande interpersonell mening inte gör. Detta 

kan  tolkas  som att  ett  uppfordrande  interpersonellt  meningsuttryck  skapar  en  förväntan  om 

deltagande  engagemang  från läsaren,  medan ett  erbjudande  uttryck  ger  läsaren en  mer valfri 

åskådarposition.  I  en diskussion om multimodalitet  och behovet  av nytt  tänkande  kring  vad 

skrivande innebär, framhåller Kress (2003, s. 37) att: ”In multimodal communication, the concept 

of design is the sine qua non of informed, reflective and productive practice”.

Teoretiska utgångspunkter

Bakom formuleringen av föreliggande studies syfte, finns tillämpning av och en ansats att vidare  

utforska ett vidgat textbegrepp, så som Eisner (1997, s. 353) beskriver det. Genomgående i rapporten 

refererar  begreppet  text till  en  uttryckskomposition  oavsett  använt  symboliskt  system.  Det 

vidgade textbegreppet möjliggör också ett fokus på multimodalitet (Brezemer och Kress, 2009, s.  

168) och barns användning av olika symbolsystem vid textskapande (Kress, 1997, s. 137). Tecknad 

och  skriven  text särskiljs  nogsamt  i  rapporten  där  det  är  relevant,  för  att  undvika  eventuell 

begreppsförvirring.

Teori tillämpad för analys av tecknat meningsinnehåll i elevtexter

De delar av Kress och van Leeuwens (2006) bildgrammatik som Hopperstad (2010) tolkat och 

använt för analys av barns teckningar, används även i föreliggande studie som analytiskt ramverk 

vid  tolkning  av  meningsuttryck  i  elevers  tecknade  texter  för  att  besvara  studiens  första 

frågeställning.
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Teori tillämpad för analys av illustrationers relation till skrift i multimodala texter

För analys av illustrationers skriftrelationer tillämpas de av Norman (2012, s. 740) sammanfattade 

sex  vanliga  funktioner  som  bilder  har  i  multimodala  texter:  Representation,  organisering, 

tolkning,  transformering respektive förlängning.  Dessa återfinns som en central  del i  studiens 

analysmetod för att besvara dess andra frågeställning.

Teoretisk ram för tolkning av analysresultat i termer av positioner

Bakhtins  (1986)  dialogiska  syn på språk,  som Dyson (1997,  s.  4)  – även vad beträffar  barns  

språkande  –  beskriver  som en aktiv  positionering  inom en  sociokulturell  rymd,  utgör  en  viktig 

teoretisk  ram  för  tolkning  av  resultaten  i  termer  av  att  kunna  beskriva  olika  typer  av 

textpositioner. Smidts (2004, s. 121, 122) tillämpning av denna dialogiska språksyn på skolelevers 

författande  av  skrivna  texter  och  hans  diskussion  kring  appropriering  av  olika  sociala 

författarroller  och  elevers  ansvarstagande  för  sina  texter  har  också  inspirerat  denna  studies 

sökande efter vad som med Kress och van Leeuwens (jmf. 2006, s. 114) termer kanske skulle 

kunna beskrivas som att designa tecknarens position.
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Studiens syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  studera  elevers  (årskurs  ett)  tecknarpositioner  i  multimodala 

elevtexter, i termer av dels hur eleverna skapar mening i sina teckningar, dels hur teckningar och 

det skrivna är relaterade.

Frågeställningar

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats:

1. Vilka  huvudsakliga  kombinationer  av  meningsuttryck  kan  identifieras  i  elevernas 

teckningar?

2. Vilka  huvudtyper  av  relationer  mellan  teckningar  och  det  skrivna  kan  identifieras  i 

elevernas texter?

3. Vilka tecknarpositioner kan därmed identifieras hos eleverna i deras tecknade uttryck i 

multimodala elevtexter?
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Metod

I detta kapitel beskrivs och diskuteras den metod med vilken föreliggande studie är genomförd.

Urval

I studien analyseras 57 texter författade av 52 elever i årskurs ett, som ingår i det kommunala  

”ASL-projektet:  Att  skriva  sig  till  läsning”  (Trageton,  2005).  Idén  med  ASL-projektet  är  att 

eleverna  ska  utveckla  sin  läsförmåga  genom  att  skriva  mycket  och  ofta.  Valda  texter  är 

multimodala och innehållet är uttryckt i såväl skrift som bild. Eleverna har först skrivit texter i ett  

ordbehandlingsprogram. Därefter har de illustrerat skriften med egenhändigt ritade teckningar,  

ibland på separat papper, ibland som en integrerad del av den utskrivna datortexten. Elevernas 

lärare har skannat in texterna och satt separat ritade teckningar samman med respektive skrift.

Metod för datainsamling

Elevtexterna har insamlats inom forskningsprogrammet Funktion, innehåll och form i samspel - elevers  

textskapande i tidiga skolår (Liberg et al, 2012b), och tillhandahållits av professor Caroline Liberg 

vid  Institutionen  för  pedagogik,  didaktik  och  utbildningsstudier,  Uppsala  universitet.  De 

analyserade elevtexterna har producerats av två olika klasser, på två olika skolor och vid två olika  

tidpunkter.  Dessa två olika  skrivsituationer  refereras här till  som Skrivsituation  Elsa & Malin 

respektive Skrivsituation  Det var en gång. Skrivsituation  Elsa & Malin har genomförts i samband 

med  avtackningen  av  två  kvinnliga  lärarstudenter  som  varit  i  klassen  en  tid  för 

verksamhetsförlagd utbildning.  Studenterna  har  bjudit  på  glass  och kakor,  som eleverna  äter 

medan de alla på lärarens uppmaning skriver och ritar sin text om de båda studenterna och deras 

tid i klassen. Skrivsituation Det var en gång är en övning där eleverna efter egen fantasi uppmanats 

att  skriva  sagoberättelser  med  början,  mitten  och  slut,  vilka  de  sedan  har  illustrerat.  Denna 

skrivsituation ägde rum i slutet av elevernas andra termin i årskurs ett.

Metod för bearbetning och analys

Utskrifter  av  de  multimodala  elevtexterna  sorterades  inledningsvis  efter  skrivsituation. 

Elevtexterna analyserades med Hopperstads (2010) analyskategorier för barnteckningar samt de 

av Norman (2012, s. 740) beskrivna relationerna mellan teckningar och skrift som variabler,  i  

syfte  att  besvara  studiens  frågeställningar  (Esaisson,  2007,  s.  242ff).  Dessa  sätt  att  analysera 

beskrivs  utförligt  i  studiens  teoretiska  del  och  sammanfattas  även  här  i  metodkapitlet.  
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Identifierade analyskategorier i  texternas tecknade innehåll  och skriftrelation antecknades med 

tillhörande kommentarer och motiveringar för hand direkt i respektive text. Sedan organiserades 

resultaten i ett kalkyldokument. Varje elevtext tilldelades en egen kod och en kolumn med fyra 

rader,  på  vilka  respektive  identifierade  tecknade  innehållsuttryck  (idémässiga,  interpersonella, 

textuella) samt teckningens skriftrelation(er) antecknades. I de fall där eleven i sin text ritat flera 

separata  teckningar  med  olika  uttryckskombinationer  fick  dessa  teckningar  varsin  kod  och 

analyserades var för sig. Efter fullbordad uttrycksanalys jämfördes och grupperades texter med 

liknande  uttryckskombinationer  och gemensamma teman med motsvarande  tecknarpositioner 

eftersöktes.

Det empiriska materialet har behandlats med en detaljerad kvalitativ semiotisk textanalys, med 

avstamp i  Kress  och  van Leeuwens  (2006)  funktionella  semiotiska  grammatik  som i  sin  tur  

hämtar mycket inspiration från Michael Hallidays funktionella grammatik (1994). I någon mån är 

metoden  också  kvantitativ,  då  olika  uttrycks,  skriftrelationers  och  tecknarpositioners 

förekomstfrekvens redovisas i syfte att belysa det kvalitativa resultatet (Esaiasson et al, 2004, s. 

224).  Den  kvalitativa  analysen  är  av  systematiserande  slag  då  innehållet  ordnas  så  att  olika 

kategorier  framträder  (Esaiasson  et  al,  ibid.,  s.  237f). Ett  holistiskt  angreppssätt  (Gilje  och 

Grimen, 2007, s. 73-77) har tillämpats i textanalysen, då en utgångspunkt i analysen har varit att  

innehållsuttrycken ska  tolkas  inom ramen för de multimodala  helheter  de utgör.  Detta följer 

också användningen av ett vidgat textbegrepp, där tecknad mening tillskrivs samma innehållsligt 

värde som skriven mening.  Gilje och Grimen (ibid.,  s. 199) beskriver detta angreppssätt med 

hjälp av den hermeneutiska cirkeln, ett resonemang som innebär att  tolkningar av textens detaljer 

alltid måste motiveras genom att visa vilken mening de ger texten som helhet, och tvärtom. På 

samma sätt gäller för ändamålsförklaringar att en adekvat tolkning av vad en aktör gör är ett  

villkor för en adekvat tolkning av aktörens avsikter, och omvänt (ibid., 2007, s. 201). Gilje och 

Grimen menar att den så kallade subjektivitetsprincipen är orsaken till att ändamålsförklaringar 

och tolkning  av meningsfulla  fenomen är  så  nära  knutna till  varandra  (ibid.).  Denna princip 

innebär ett påbud om att forskaren måste studera och beskriva det observerade beteendet med 

begrepp som den studerade själv definierar situationen med och inte enbart med begrepp som 

forskaren själv använder (ibid.). Subjektivitetsprincipen blir i denna studie av elevernas intagna 

tecknarpositioner  problematisk  då  endast  elevernas  skrivna  och  ritade  produktion  från 

skrivsituationerna har tillhandahållits, och ingen möjlighet har funnits att fråga eleverna om deras  

avsikter  som de själva  uppfattar  dem.  Detta  har  lösts  genom att  med hjälp  av en semiotisk 

funktionell  grammatik  identifiera  de  tecknade uttryckskombinationer  och skriftrelationer  som 

eleverna faktiskt använt i sina multimodala texter, och sedan utifrån ett resonemang om vilken 

funktion  och  effekt  på  läsaren  dessa  kombinationer  av  uttryck  och  skriftrelationer  kan  ha, 

namngett ett antal tecknarpositioner som eleverna kan sägas medvetet eller omedvetet ha intagit.  
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Dessa tecknarpositioner är i så mening inte så mycket ändamålsförklaringar utan snarare ett slags 

funktionsförklaringar, även om en tecknare mycket väl medvetet kan avse effekterna av använda 

uttryckskombinationers och skriftrelationers funktioner.

Utöver de båda skrivsituationerna som beskrivits, vet jag som tolkar elevtexterna inte några 

detaljer om eleverna och den kontext var och en av dem lever i. Alla tolkningar bygger på således  

mina egna förföreställningar om elevernas kontext som barn i Sverige och elever i svensk skola. 

Gilje och Grimen beskriver en forskares förföreställningar som något som ger undersökningen 

dess nödvändiga riktning (2007, s. 180). Postholm (2005, s. 128) menar att förföreställningar är 

något som forskaren varken kan eller bör frigöra sig från, men att dessa just av denna anledning  

bör redogöras för.

Sammanställning av kategorier för tolkning av visuella meningsuttryck

Modellen för analys av bilderna är Hopperstads (2010) barnanpassade version av Kress och van 

Leeuwens  (2006)  visuella  grammatik.  I  tabell  5.1  nedan  sammanfattas  de  i  innehållsanalysen 

använda uttryckskategorierna samt hur dessa formmässigt tar sig uttryck i en tecknad elevtext.

Tabell 5.1 Analyskategorier för visuella meningsuttryck

Meningsuttryck Formmässig motsvarighet

Idemässig mening: Analytiska uttryck Innehåll uppdelat i meningsbärande beståndsdelar

Idemässig mening: Narrativa uttryck Visuella vektorer, exempelvis pilar och blickriktningar

Interpersonell mening: Uppfordrande Aktörernas ansikten vända mot läsaren

Interpersonell mening: Erbjudande Aktörernas ansikten vända bort från läsaren

Textuell mening: Inramning Exempelvis grafiska linjer och mellanrum

Textuell mening: Signalering av framträdande innehåll Exempelvis med färg och storlek

Textuell mening: Läsriktningar Exempelvis bildens komposition/disposition
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Sammanställning av kategorier för tolkning av illustrationers skriftrelationer

För analys av tecknat uttrycksinnehålls relation till skrivet innehåll har Normans (2012, s. 740)  

sammanställning  av  akademins  hittills  identifierade  skriftrelationer  använts.  Tabell  5.2  nedan 

sammanfattar dessa skriftrelationer samt illustrationernas funktion vid respektive skriftrelation.

Tabell 5.2 Analyskategorier för illustrationers skriftrelation

Illustrations skriftrelation Innehållslig funktion i textens multimodala helhet

Dekoration
Utsmyckning  med liten  eller  ingen  relation  till  skriftligt 
textinnehåll.

Representation Speglar allt eller del av skriftligt textinnehåll.

Organisation Klassificerande ramverk för textens skriftliga innehåll.

Tolkning Tydliggöra svår text och abstrakta tankegångar.

Transformering Konkretiserande och minnesbefrämjande funktion.

Förlängning Ger extra detaljer som inte uttrycks direkt i skriften.

Reflektioner över metoden

Postholm  (2005,  s.  127-128)  diskuterar  hur  en  kvalitativ  forskare  kan  öka  kvaliteten  och 

validiteten på sin studie. Postholm (2005, s. 128) menar att det är med öppet sinne forskaren ska 

beträda  forskningsfältet,  inte  med  tömt  huvud.  Det  är  enligt  Postholm  (ibid.)  inte  någon 

användbar målsättning att i en hermeneutisk studie bli så objektiv som möjligt och subjektiviteten  

ska därför inte läggas åt sidan, utan göras tydlig för läsaren liksom för forskaren själv, eftersom 

forskning ändå i alla lägen är värdeladdad. Vad gäller sanningsbegreppet skriver Postholm (2005, 

s. 128, min övers.):

”Inom en postmodernistisk tankegång och dessutom i kvalitativa studier är den ontologiska och 
epistemologiska  grundsynen  att  verkligheten  skapas  eller  konstrueras  av  personer  i  social  
samhandling. Det kan då existera lika många verkligheter eller sanningar som det finns människor  
närvarande.  Likväl  kommer  kulturen,  historien  och  de  sociala  aspekterna  som  ingår  i  dessa 
människors liv och handlingar att dämpa en fullständig relativism”.

Mina förföreställningar som verktyg för tolkning hämtar därför sin legitimitet i att jag och de 

elever  som  deltar  i  studien  till  största  del  ingår  i  samma  kulturella  sammanhang,  med 

gemensamma erfarenheter av det svenska samhället, svensk skola, västerländsk bildkultur och det 

svenska språket. 
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Eftersom studieobjektet uttryckt i frågeställningarna är elevernas tecknade meningsuttryck i 

multimodala  texter,  är  det  lämpligt  att  studera  deras  skrivna  och  ritade  alster.  Vald  metod 

möjliggör  en  kvalitativ  djupförståelse  av elevtexterna.  Metoden möjliggör  däremot  inte  något 

generaliserat  resultat,  med så  få  texter.  Den ger  heller  ingen information om elevernas  egna  

förklaringar och tolkningar av sina texter, eller om kontexten inom vilken texterna är författade. 

Vad  gäller  reliabilitet  menar  Postholm  (2005,  s.  169)  att  kriteriet  att  resultaten  ska  kunna 

reproduceras  går  emot  logiken  inom  kvalitativ  forskning.  Sociala  aktörer  fungerar  inte  med 

samma  regelbundna  systematik  som  naturvetenskapliga  fenomen,  och  vad  en  och  samma 

forskare observerar förändras också från tid till annan. Enligt Postholm (2005, s. 169-170) har  

kvalitativa forskare istället för reliabilitetskravet föreslagit pålitlighet (dependability) med krav på 

att studien ska vara genomförd med konsekvens och dess resultat förhållandevis stabila över tid,  

oavsett forskare och metoder. Ett annat förslag från konstruktivistiskt håll är att data ska vara 

confirmable, alltså möjliga att bekräfta (ibid.); ytterligare ett att forskningen ska vara autentisk, det  

vill säga ge en äkta och balanserad förståelse av materialet som helhet (ibid.).

En elevs val att representera vissa delar av textens skrivna innehållet i tecknad form och inte 

andra, visar förstås i sig vilket innehåll som eleverna vill signalera som framträdande. Denna nivå 

är dock inte tagen i beaktande vid tolkning av textuella uttryck för framträdande innehåll. Vidare 

dras gränsen för att en tecknings komposition ska anses skapa en textuell  läsriktning,  vid att  

kompositionen måste ge intrycket av att vara avsiktlig.  Eftersom studien fokuserar innehållsliga 

aspekter av elevtexterna, har jag i tolkningen försökt att se bortom elevers eventuella motoriska 

begränsningar.  I  två  fall  där  ingen  tolkning  varit  möjlig  utan  författarens  kommentarer,  har  

elevtexter tagits bort ur materialet.

Etiska överväganden

Vetenskapsrådet  (2002)  formulerar  två  grundläggande  etiska  principer  för  humanistisk  och 

samhällsvetenskaplig  forskning.  Den  ena  grundprincipen  är  forskningskravet som  innebär  att 

högkvalitativ  och  relevant  forskning  som  ständigt  utvecklar  kunskaper  och  metoder,  är  en 

rättighet för samhället och dess medlemmar. Den andra grundprincipen är individskyddskravet,  

som handlar om samhällsmedlemmarnas rätt att skyddas mot integritetskränkningar eller fysisk 

skada. Vetenskapsrådet (2002) menar att dessa båda grundkrav alltid måste vägas mot varandra. 

Forskning  som  närmar  sig  gränsen  för  deltagarnas  integritetszoner,  kan  ändå  vara  etiskt  

motiverad  av  forskningskravet.  Individskyddskravet  väger  dock  mycket  tungt  och  delas  av 

Vetenskapsrådet  (2002)  in  i  fyra  huvudkrav:  informationskravet,  samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet.  Informationskravet  innebär  att  deltagare  i  en 

forskningsstudie  ska  informeras  om studiens  syfte  och  förutsättningarna  för  sin  medverkan. 
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Samtyckeskravet  handlar  om  deltagarnas  rätt  att  när  som  helst  under  studien  och  utan 

påtryckningar  välja  om  de  vill  medverka.  Omyndigas  medverkan  bör  även  godkännas  av 

förmyndare/vårdnadshavare/förälder. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens 

deltagare inte ska kunna nå obehöriga och att deltagarna garanteras anonymitet. Nyttjandekravet 

innebär slutligen att uppgifterna om deltagarna inte får användas för annat än just vetenskapliga  

syften.

Den närgående lingvistiska analysen av i föreliggande studie deltagande elevers skrivna och 

ritade  alster  kräver  noga  avvägning  mellan  forskningskravet  och  konfidentialitetskravet.  De 

skrivna texterna är författade på datorer och förutsatt att egennamn tas bort eller kodas om är 

enskilda författare inte möjliga att spåra. Teckningarna är dock ritade för hand och därför finns  

en liten möjlighet att exempelvis deltagarnas anhöriga skulle kunna identifiera dem. Teckningarna 

är dock nödvändiga att använda i sin helhet för att kunna uttyda deras innehåll. Valda exempel i  

beskrivningar av metod och resultat ska vara av sådan art att dess upphovsman inte kan spåras. 

Eventuellt känsliga uppgifter om individuella deltagare i elevtexterna behöver också tas bort ur 

materialet eller kodas om för att kunna användas. Detta gäller även personinformation som inte 

är av vikt för analysen. Studien ingår i ett större forskningsprojekt inom vilket elevernas texter 

och bilder samlats in. Samtliga deltagare och deras vårdnadshavare är tidigare informerade om 

projektets syfte och de forskningsfrågor som föreliggande studie bidrar till att besvara, och har 

lämnat samtycke till användning av materialet inom forskningsprojektet.
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Analys och resultat

I detta kapitel besvaras studiens tre frågeställningar i tur och ordning. Inledningsvis presenteras 

de  meningsuttryck  och  uttryckskombinationer  som  identifierats  i  de  tecknade  delarna  av 

elevernas multimodala texter. Här introduceras tre nya interpersonella uttryckskategorier. Sedan 

följer en redogörelse för de relationer och kombinationer av  relationer som teckningarna har till 

den skriftdelen i  elevtexterna.  Avslutningsvis  argumenteras för att  eleverna sammantaget  i  de 

båda skrivsituationerna intagit åtta olika tecknarpositioner, varav två tecknarpositioner med två 

möjliga tilläggspositioner.

Huvudsakliga kombinationer av meningsuttryck som identifierats i elevernas teckningar

Här  besvaras  studiens  första  frågeställning  med  en  redogörelse  för  elevernas  tecknade 

meningsuttryck och kombinationer av dessa.

Förekomst av enskilda meningsuttryck

I alla analyserade elevtexter utom en uttrycks någon form av idémässig mening. Av de idémässiga 

uttryckskategorierna är analytiska uttryck utan tvekan vanligast förekommande i elevtexterna. I 49 

av  de  57  analyserade  teckningarna  uttrycks analytisk  idémässig  mening,  jämfört  med  sju 

teckningar med narrativ mening. Det textuella meningsuttryck som används mest är inramning, 

som förekommer  i  48  av  de  57  analyserade  elevtexterna.  I  16  av  texterna  uttrycks  textuella 

signaler om framträdande innehåll, medan läsriktande textuell mening återfinns i tio texter. I tre 

av elevernas texter uttrycks ingen textuell mening alls. Med förekomst i 34 av 57 elevtexter är  

uppfordrande  interpersonella  uttryck  de  som  är  vanligast.  Erbjudande  interpersonell  mening 

uttrycks  i  nio elevtexter.  I  elva  texter förekommer interpersonella  uttryck som inte  på  något 

välfungerande  sätt  kan  omfattas  av  de  etablerade  analyskategorierna  –  något  som behandlas 

vidare nedan. I åtta texter återfinns inga uttryck för interpersonell mening.

Nya uttryckskategorier: Inbjudande, konceptuell och hindrande interpersonell mening

Utöver de av Kress och van Leeuwen (2006) och Hopperstad (2010) identifierade och namngivna 

uttryckskategorierna uppfordrande interpersonell mening och erbjudande interpersonell mening 

har  genom föreliggande  studie  ytterligare  tre  interpersonella  meningskategorier  identifierats  i 

elevernas tecknade texter.
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Inbjudande interpersonell mening

Inbjudande  interpersonell  mening  uttrycker ett  slags  mellanting  mellan  erbjudande  och 

uppfordrande (se bild 6.4, s. 28 nedan). Aktören i teckningen är tydligt riktad mot läsaren och ler 

dessutom uppfordrande, vilket signalerar meningen att aktören är medveten om och i någon mån 

riktar sig till läsaren. De slutna ögonen förhindrar dock direkt ögonkontakt. Även om tecknaren 

tänkt sig att aktören kisar och därför faktiskt ser, är detta inget som läsaren kan uppfatta och 

därför försvagas det uppfordrande interpersonella meningsinnehållet i teckningen. Istället utrycks 

ett  slags  mellanting  av  interpersonellt  uppfordrande  och  erbjudande  mening.  Inbjudande 

interpersonell  mening  kan användas  för  att  eftersträva  kontakt  mellan  läsare  och aktör,  men 

samtidigt stärka läsarens makt gentemot aktören i bilden, eftersom aktören uttrycker intresse av 

kontakt  utan  nyanser  av  krav  (jmf.  Kress  och  van  Leeuwen,  2006,  s.  121).  Inbjudande 

interpersonell mening uttrycks i sex av de 57 analyserade elevtexternas tecknade innehåll.

Konceptuell interpersonell mening

Här har eleven istället använt en mer vad Kress och van Leeuwen (2006, s. 165) kallar technological  

coding  orientation,  där  den  naturalistiska  modaliteten  har  sänkts  genom  att  alla  utom  de  för 

konceptet absolut nödvändiga detaljerna på aktören tagits bort (se bild 6.7, s. 29 nedan). Aktören 

har renodlats så till den grad att den av läsaren inte uppfattas som en aktör längre utan snarare  

som en representativ figur av en människa. Liksom erbjudande interpersonell  uttryckskategori 

visar  konceptuell  interpersonell  uttryckskategori  ögon,  dock  alltför  avskalad  textuell  mening 

och/eller i för liten storlek för att erbjuda eller uppfordra kontakt med läsaren. Här är det istället 

ett  koncept,  exempelvis  ett  känsloläge  som ska  illustreras.  Konceptuell  interpersonell  mening 

uttrycks i tre av de 57 analyserade elevtexternas tecknade innehåll.

Hindrad interpersonell mening

Vid användning av hindrad interpersonell mening visar författaren inte tecknad aktörs ögon och 

erbjuder därför heller ingen kontakt mellan aktör och läsare (se bild 6.3, s. 28 nedan). Aktörens 

kropps-  och  huvudposition  uttrycker  dock  en  uppfordrande  kontaktvilja  som  hindras  när 

ögonkontakten med läsaren uteblir. I analyserade teckningar med hindrad interpersonell mening 

hindras den interpersonella kontakten med läsaren antingen genom att författaren täckt aktörens  

ansikte eller genom att inte ha ritat några ansiktsdrag. Detta ger aktören ett ofritt och sårbart  

uttryck.  Hindrande  interpersonell  mening  uttrycks  i  två  av  de  57  analyserade  elevtexternas 

tecknade innehåll.
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Identifierade uttryckskombinationer

I analyserat material framträder använda uttryck i vissa frekvent förekommande kombinationer.  

Tabell  6.1  nedan  visar  översiktligt  de  kombinationer  av  uttryck  som  identifierats  samt 

kombinationernas förekomst i elevtexterna.

Tabell 6.1 Uttryckskombinationer i analyserade elevtexter

Idémässig 

mening

Interpersonell

mening

Textuell 

mening

Antal

elevtexter av 

totalt 57A N U E I K H R S L

● ● 3

● ● ● 16

● (●) ● (●) ● 9

● (●) ● ● 2

● (●) ● ● (●) (●) 6

● ● ● (●) 3

● ● ● ● 1

● ● ● (●) (●) ● 3

● ● ● (●) (●) 3

● ● ● (●) 3

● ● 1

● ● (●) (●) 6

● 1

Uttrycken är i tabellen sorterade under huvudkategorierna idémässig, interpersonell och textuell  

mening. Huvudkategorierna är i sin tur indelade i underkategorier; idémässig mening i analytisk 

(A)  respektive  narrativ  (N),  interpersonell  mening  i  uppfordrande  (U),  erbjudande  (E), 

inbjudande (I), konceptuell (K), och hindrande (H), samt textuell mening i inramande (R), signal 

om framträdande innehåll  (S)  och läsriktande (L)  mening.  Parenteserna  visar  de  uttryck som 

ibland men inte alltid förekommer i redovisad uttryckskombination.
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Kombinationer av analytiska, uppfordrande och inramande meningsuttryck

Den absolut vanligaste uttryckskombinationen i elevtexternas teckningar är analytisk idémässig,  

uppfordrande interpersonell och inramande textuell mening (se exempel i bild 6.1, s. 28 nedan). 

Denna kombination av idémässigt, interpersonellt och textuellt uttryck förekommer i 23 av de 57 

analyserade  elevtexterna.  Analytisk  idémässig  mening  förekommer  i  kombination  med 

uppfordrande interpersonell mening i ytterligare sju elevtexter, och tillsammans med inramande 

textuell mening i ytterligare 18 elevtexter. Interpersonellt uppfordrande aktörer i en teckning ger  

ofta ett intryck av att visa upp sig på ett poserande vis för läsaren. Detta skulle kunna vara en  

anledning till att uppfordrande interpersonell mening är så vanlig i kombination med analytisk 

idémässig mening.

Kombinationer av narrativa och erbjudande meningsuttryck

I de elevtexter där narrativ idémässig mening identifierats  förekommer i sex av sju fall  också 

uttryck  av  erbjudande  interpersonell  mening  i  elevens  teckning,  antingen  enkel  sådan  eller  i 

kombination med uppfordrande mening. De blickriktningar mot andra element i teckningen som 

skapas  med interpersonellt  erbjudande  aktörer  utgör  i  dessa  fall  vektorer  som uttrycker  den 

narrativa idémässiga meningen. Endast i en teckning är narrativ idémässig mening kombinerad 

med enkel uppfordrande interpersonell mening. Narrativ idémässig mening kombineras således 

vanligen med erbjudande interpersonell mening, samtidigt som erbjudande mening mycket sällan 

förkommer ihop med analytisk idémässig mening. Uppfordrande och erbjudande interpersonell  

mening förekommer samtidigt  i  tre elevtexter,  samtliga i kombination med narrativ idémässig 

mening (se exempel i bild 6.6, s. 29 nedan). Nio av tio teckningar med erbjudande interpersonell  

mening uttrycker även inramande textuell mening, medan fem av tio interpersonellt erbjudande 

uttryck  är  kombinerade  med  läsriktande  textuell  mening.  Uttryckskombinationen  narrativ 

idémässig, erbjudande interpersonell och inramande textuell mening återfinns i fem elevtexter.

Andra kombinationer med interpersonella uttryck

Uppfordrande interpersonell mening kombineras med narrativ analytisk och läsriktande textuell 

mening i fyra elevers teckningar. Av dessa fyra uttrycker tre dessutom inramande textuell mening, 

och vidare av dessa tre uttrycks den uppfordrande interpersonella meningen i kombination med 

erbjudande i två. Inbjudande, hindrande respektive konceptuella interpersonella meningsuttryck 

förekommer  i  analyserade  elevtexter  enbart  i  teckningar  med  analytisk  idémässig  mening  i  

kombination  med  inramande  textuell  mening.  I  teckningar  utan  interpersonell  mening  har 

författaren inget fokus på personer. Även i samtliga fall där interpersonell mening inte uttryckts 

är elevtexternas idémässiga tecknade mening analytisk. Analytisk och narrativ idémässig mening 

förekommer  samtidigt  i  endast  en  av  elevtexternas  teckningar.  Det  är  i  detta  material  alltså 

ovanligt med kombination av olika idémässiga meningskategorier i samma teckning.
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Kombinationer med olika textuella meningsuttryck

Inramning och signal om framträdande innehåll är en kombination av textuellt meningsinnehåll 

som förekommer i  tolv  av de  57 elevtexterna.  Kombinationer  av inramande  och läsriktande 

textuellt  innehåll  återfinns  i  åtta  elevtexter.  Denna textuella  kombination  förekommer vid  de 

beskrivande,  berättande,  lockande  och  försäkrande  tecknarpositioner  som  beskrivs  i 

nedanstående avsnitt. I två texter uttrycks en tecknad trippelkombination av textuell inramning,  

läsriktning och signal om framträdande innehåll (se exempel i bild 6.6, s. 29 nedan). I båda dessa 

fall  görs  detta  i  kombination  med  ett  narrativt  idémässigt  uttryck.  Textuella  signaler  om 

framträdande innehåll förekommer i elevtexternas teckningar i kombination med såväl analytisk-

uppfordrande,  narrativ-erbjudande  och  analytisk-inbjudande  mening,  som  analytisk  idémässig 

utan någon interpersonell mening.

I  de  analyserade  teckningar  som uttrycker  narrativ  idémässig  mening  uttrycks  oftast  även 

läsriktande  textuell  mening. Detta  på  grund  av  att  vektorer  är  mycket  vanligt  i  de  båda 

uttryckskategorierna, i form av exempelvis blickriktningar. Det är dessutom vanligt med textuella  

meningsuttryck av flera olika slag i samma teckning när den idémässiga meningen är narrativ,  

möjligen  på  grund  av  att  den  narrativa  meningen  vanligen  kräver  fler  och  mer  komplext 

sammansatta uttryck. Textuell mening förekommer i de flesta elevers teckningar, där närhet och 

samhörighet mellan aktörer och/eller andra element uttrycks genom att aktörerna är placerade i 

samma fothöjd och/eller nära varandra. På så sätt skapas en ram av mellanrum/tomrum runt det 

tecknade. Detta används oavsett om den uttryckta samhörigheten är av analytisk eller narrativ  

karaktär.
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Identifierade huvudtyper av relationer mellan teckningar och skrift i analyserade 

elevtexter 

Här  besvaras  studiens  andra  frågeställning  med  en  redogörelse  för  analyserade  teckningars 

skriftrelationer samt kombinationer av dessa. Tabellen 6.2 nedan sammanfattar översiktligt  de 

olika  relationer  och  kombinationer  av  relationer  mellan  skrivet  och  tecknat  innehåll  som 

identifierats samt dessa relationers förekomst i elevtexterna.

Tabell 6.2 Skriftrelationer i analyserade elevtexter

Represent-

erande

Dekorer-

ande

Förlängande Tolkning Transform-

erande

Organiser-

ande

Antal texter 

av totalt 57

● 25

● 1

● 1

● ● 18

● ● 10

● ● ● 2

Av de relationstyper mellan tecknat och skrivet  innehåll  som Norman (2012) beskriver,  har i 

denna  studie  bland  de  analyserade  multimodala  elevtexterna  identifierats  dekorerande, 

representerande  och förlängande relation,  samt kombinationer  av dessa.  Samtliga  analyserade 

teckningar utom två har en representerande relation till skriftinnehållet, antingen enbart denna 

relation  (se  bild  6.1,  s.  28  nedan)  eller  i  kombination  med  dekorerande  (se  bild  6.2,  s.  28) 

och/eller  förlängande  relation  (se  bild  6.7,  s.  29).  De två  teckningarna  utan  representerande 

skriftrelation finns dels i en elevtext där bilden enbart ger skriften en dekorativ inramning (se bild  

6.8, s. 29), och dels i en elevtext där den analytiskt beskrivande skriftliga delen förlängts med ett  

fristående berättande tecknat innehåll (se bild 6.6, s. 28).

Teckningar  med  kombinationer  av  representerande  och  förlängande  skriftrelationer 

förekommer i  tio  av de  analyserade elevtexterna.  I  dessa texter har författarna representativt  

illustrerat skriftligt innehåll, med en teckning som samtidigt uttrycker ytterligare innehåll utöver 

det som skriften uttrycker. Exempelvis skriver författaren av elevtexten i bild 6.7 (s. 29 nedan) att  

”vi  fick glass” och ritar intill  satsen en teckning som visar just glass och kex,  men också att  

glassen serverades på en tallrik och att kexet var brunt, rektangulärt och rutmönstrat.
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Kombinationer  av  representerande  och  dekorerande  skriftrelationer  förekommer  i  17 

elevtexter.  Här har författaren dels  representerat  textens skrivna innehåll  i  sin  teckning,  men 

dessutom  dekorerat  texten,  antingen  med  ytterligare  tecknade  uttryck  i  bilden,  exempelvis 

blommor, eller genom att lägga till utsmyckningar på en representerad aktör.

Två elevtexter har tecknat innehåll som såväl representerar som dekorerar och förlänger det 

skrivna  innehållet  i  texten.  I  en  av  dessa  texter  representerar  författaren  de  två  omskrivna  

huvudaktörerna  med  den  vanliga  tecknade  uttryckskombinationen  analytisk  idémässig, 

uppfordrande  interpersonell  samt  inramande  textuell  mening.  Men  författaren  dekorerar 

dessutom texten med en från skriften fristående och alltså förlängande händelse, nämligen ett  

flygplan som susar förbi ovanför aktörerna, med ett slags hyllningsflagga varpå de representerade  

aktörernas egennamn är skrivna med stora bokstäver. Även flygplanets vingar är dekorerade med 

aktörernas respektive namn. En dekorativ relation mellan teckning och skrift förstärker läsarens 

upplevelse  av  textens  innehåll  och  ger  läsaren  en  starkare  känsloupplevelse.  Dekorationerna 

innehåller samtidigt ofta ett förlängande beskrivande eller berättande innehåll.

Kombinationer  av  enbart  dekorerande  och  förlängande  skriftrelationer  förekommer  inte  i 

undersökta  elevtexter.  Några  texter  där  teckningarna  organiserar,  tolkar  eller  transformerar 

innehållet återfinns inte heller i det analyserade elevtextmaterialet.
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Identifierade tecknarpositioner i analyserade elevtexter

I  detta  avsnitt  besvaras  slutligen  studiens  tredje  frågeställning.  Utifrån  identifierade 

uttryckskombinationer  och  teckningarnas  relation  till  skriften  har  åtta  tecknarpositioner  och 

ytterligare  två  tilläggspositioner  identifierats  bland de  analyserade elevtexterna:  presenterande, 

kontaktförmedlande  (relationsstärkande),  kontakthindrande  (relationshotande),  försäkrande-

betryggande,  lockande,  berättande,  beskrivande  samt  skriftorienterad  tecknarposition.  Nedan 

visas  en sammanfattande översikt  över  dessa  tecknarpositioner,  med bildexempel,  kortfattade 

typiska  drag  samt  förekomst  i  analyserade  elevtexter.  En  utförligare  beskrivning  av 

tecknarpositionernas syfte och typiska uttryck följer därefter.

Tabell 6.3 Identifierade tecknarpositioner

Presenterande Kontaktförmedlande 

(relationsstärkande)

Kontakthindrande 

(relationshotande)

Försäkrande-

betryggande

Bild 6.1: Presenterande Bild 6.2: Kontaktförmedlande Bild 6.3: Kontakthindrande Bild 6.4: Försäkr.-betryggande

Typiska drag: 
Representerande 
skriftrelation, analytisk 
idémässig, uppfordrande 
interpersonell samt 
inramande textuell mening.
9 st. (S1: 1 st., S2: 8 st).2

Typiska drag: 
Representerande 
skriftrelation, analytisk 
idémässig och 
uppfordrande 
interpersonell mening med 
tillägg av textuella och/eller 
idémässigt narrativa 
dekorationer eller 
förlängningar. 
Relationsstärkande om 
läsaren är avbildad aktör.
19 st. (S1: 13 st., S2: 6 st.)

Typiska drag:

Framförallt en hindrande 
interpersonell mening. I 
identifierade exempel även 
analytisk idémässig och 
inramande textuell mening, 
samt representerande 
skriftrelation.
Relationshotande om 
läsaren är avbildad aktör.
2 st. (S1: 1 st., S2: 1 st.)

Typiska drag:

Framförallt en inbjudande 
interpersonell mening. I 
identifierade exempel även 
analytisk idémässig och 
inramande textuell mening, 
samt representerande i 
kombination med 
dekorerande och/eller 
förlängande skriftrelation.
6 st. (S1: 3 st., S2: 3 st.)

2S1 = Skrivsituation Elsa och Malin. S2 = Skrivsituation Det var en gång
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Tabell 6.3 Identifierade tecknarpositioner (forts.)

Lockande Berättande Berättande Skriftorienterad

Bild 6.5: Lockande Bild 6.6 (nederst): Berättande Bild 6.7: Beskrivande Bild 6.8: Skriftorienterad

Typiska drag:
Analytisk idémässig, 
erbjudande interpersonell 
och inramande textuell 
mening. Representerande 
skriftrelation, ibland 
kombinerad med 
dekorerande eller 
förlängande skriftrelation.
3 st. (S1: 2 st., S2: 1 st.)

Typiska drag:
Representerande och/eller 
förlängande skriftrelation.
Narrativ idémässig mening.
Erbjudande interpersonell 
mening, ofta i kombination 
med uppfordrande för 
direkt läsarkontakt. Rik 
textuell mening.
7 st. (S1: 2 st., S2: 5 st.)

Typiska drag:
Representerande 
skriftrelation ensamt eller i 
kombination med 
förlängande. Analytisk 
idémässig mening. Ingen 
alternativt konceptuell 
interpersonell mening. 
Inramande textuell mening, 
ibland även läsriktande eller 
signalerande om 
framträdande innehåll.
10 st. (S1: 9 st., S2: 1 st.)

Typiska drag: 
Dekorerande skriftrelation 
och inramande textuell 
mening. Ingen idémässig 
mening. Ingen 
interpersonell mening i 
analyserad elevtext, dock 
teoretiskt möjligt.
1 st. (S1: 1 st., S2: 0 st.)

Presenterande tecknarposition

Denna  tecknarposition  utgörs  av  en  enda  sorts  enkel  uttryckskombination,  nämligen 

representerande relation samt idémässig analytisk,  uppfordrande interpersonell  och inramande 

textuell  mening.  En  typisk  teckning  med  denna  uttryckskombination  utgör  en  enkel 

avporträttering rakt framifrån av den skrivna textens huvudaktör(er), skild från text och eventuellt 

andra  teckningar  med  mellanrum  eller  –  om  det  är  flera  aktörer  i  samma  teckning  –  en 

underförstådd marklinje genom att aktörernas fötter är placerade i jämnhöjd. En elev som i sitt  

författande av en multimodal  text  intar  en presenterande tecknarposition  gör  enklast  möjliga 

presentation  av  aktören  gentemot  läsaren,  avskalat  från  allt  vad  dekoration  eller  andra 

meningsbärande uttryck heter som kan ge läsaren ytterligare information om eller påverka hens 

uppfattning  av  aktören.  Med ett  undantag  förekommer presenterande  tecknarposition  enbart 

bland elevtexter från Skrivsituation Det var en gång, medan övriga tecknarpositioner är mer jämnt 

fördelade över de båda skrivsituationerna.
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Kontaktförmedlande tecknarposition (Relationsstärkande tecknarposition)

En kontaktförmedlande tecknarposition uttrycks med en uttryckskombination liknande den för 

presenterande position, med en kärna av representerande skriftrelation samt analytisk idémässig 

och  uppfordrande  interpersonell  mening,  dock  med  tillägg  av  ytterligare  dekorationer, 

förlängningar  och/eller  ytterligare narrativ  idémässig eller  någon sorts  textuell  mening.  Dessa 

meningsbärande  tillägg  fungerar  statushöjande  för  aktörerna  i  teckningen  gentemot  läsaren, 

genom sin stora storlek, starka färger i förhållande till omgivningen eller genom sin utsmyckning.  

En dekoration innehållande vektorer skapar intresseväckande rörelse kring aktörerna. Författaren 

beskriver aktörens karaktär, exempelvis om aktören är vacker, läskig, betydelsefull etcetera, så att  

läsaren lär känna aktören en aning. Med en kontaktförmedlande tecknarposition ger författaren 

läsaren  en  förstärkt  känsloupplevelse  i  mötet  med  aktören,  vilket  ökar  läsarens  intresse  och 

engagemang  för  aktören.  I  de  fall  då  författaren  och/eller  läsaren  är  avporträtterad  aktör  i  

teckningen  utgör  den  kontaktförmedlande  tecknarpositionen  också  en  relationsstärkande 

position. Utifrån en relationsstärkande tecknarposition uttrycker författaren en fördelaktig eller 

åtminstone  intressant  mening  om sig  själv  eller  läsaren,  i  syfte  att  smickra  läsaren  och/eller  

marknadsföra sig själv gentemot läsaren.

Kontakthindrande tecknarposition (Relationshotande tecknarposition)

Även  denna  tecknarposition  uttrycks  med en  kombination  av  uttryck  som påminner  om en 

presenterande position, med en kärna av representerande skriftrelation, analytisk idémässig och 

inramande  textuell  mening.  Men  den  interpersonella  mening  som  uttrycks  från  en 

kontakthindrande position är inte uppfordrande utan istället just hindrande. Genom att på ett 

onaturligt och för aktören påtvingat sätt hindra att aktörens och läsarens ögon möts, förhindrar 

författaren  en  kontakt  som annars  hade  etableras  dessa  emellan,  till  upplevd  frustration  för 

läsaren. Om författaren och/eller läsaren är en aktör som avporträtteras i teckningen utgör en 

kontakthindrande tecknarposition samtidigt en potentiellt relationshotande position. Utifrån en 

relationshotande  tecknarposition  uttrycker  en  negativ  eller  ointressant  mening  om  sig  själv, 

läsaren eller mötet med denna, ett syfte att kränka/reta läsaren och/eller försvaga relationen med 

denna. I en av de båda kontakthindrande elevtexterna är den omskrivna aktören, utöver att vara 

representerad i  teckningen,  dessutom dekorerad med en spektakulär  frisyr,  vilket  mildrar den 

kontakthindrande effekten något.
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Försäkrande-betryggande tecknarposition

Utöver den bekanta kärnan av representerande skriftrelation, analytisk idémässig och inramande 

textuell  mening  kännetecknas  uttryckskombinationerna  för  en  försäkrande-betryggande 

tecknarposition av en inbjudande interpersonell mening, som uttrycks framförallt  via aktörens 

glatt kisande ögon, ofta förstärkt av en leende mun. Den inbjudande interpersonella meningen 

söker kontakt men ger läsaren större makt gentemot aktören,  än uppfordrande interpersonell 

mening. Genom att inta en försäkrande-betryggande tecknarposition försäkrar författaren läsaren 

om att tecknade aktörer är vänligt sinnade, så att läsaren kan känna sig trygg i mötet med dessa. I 

analyserade fall av försäkrande-betryggande tecknarposition är aktörerna dessutom skriftrelaterat 

dekorerade  med förskönande attribut eller statushöjande textuell mening, vilket innebär att den 

försäkrande-betryggande  tecknarpositionen  också  har  ett  slags  kontaktförmedlande/ 

relationsstärkande funktion.

Lockande tecknarposition

Uttryckskombinationerna för lockande tecknarposition utgörs av en kärna av analytisk idémässig, 

inramande textuell och erbjudande interpersonell mening, samt en representerande relation till  

skrivet innehåll. Det utmärkande för en lockande tecknarposition är att författaren riktar aktörens 

blickvektor mot ett objekt utanför teckningen och hela den multimodala texten. Detta för att 

väcka  en  nyfiken  undran  hos  läsaren  över  vad  aktören  tittar  på.  Aktörens  blickfokus  ligger 

utanför  bilden  på  ett  objekt  som  läsaren  inte  kan  se.  Som  läsare  vill  man  följa  aktörens  

blickriktning, närma sig aktören och se vad den ser. Med en lockande tecknarposition uttrycker 

författaren att det finns mer att upptäcka än läsaren ser; ett slags hemlighetsfullt löfte om att  

fortsättning följer.

Berättande tecknarposition

Denna tecknarposition kännetecknas framförallt av narrativ idémässig, erbjudande interpersonell  

och  inramande  textuell  mening.  En  berättande  bild  är  meningsmässigt  mer  komplex  än  en 

analytiskt beskrivande behöver vara. Därför kräver en berättande tecknarposition att författaren 

tecknar  flera  samverkande  meningsbärande  element  i  bilden,  sammanlänkade  med  vektorer.  

Interpersonellt  erbjudande aktörers sidgående blickriktningar fungerar väl som vektorer, vilket 

troligen  är  en  anledning  till  att  idémässigt  narrativa  uttryck  är  så  vanligt  förekommande  i 

kombination  med  interpersonellt  erbjudande  uttryck.  I  tre  av  sju  analyserade  berättande 

teckningar  har  författaren  kombinerat  interpersonellt  erbjudande  aktörer  med  andra 

interpersonellt  uppfordrande  sådana.  Genom  att  kombinera  erbjudande  och  uppfordrande 
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aktörer skapar författaren rörelse i bilden, samtidigt som läsaren engageras att delta i skeendet. En 

berättande  tecknarposition  innebär  i  jämförelse  med  övriga  identifierade  tecknarpositioners 

uttryckskombinationer en rikare textuell mening, där olika signaler av framträdande innehåll och 

läsriktningar är vanligt förekommande, utöver de vanliga inramande textuella markörerna. Att en 

berättande tecknarposition ofta innebär läsriktande textuella meningsuttryck har ett samband med 

de vektorer som narrativa teckningar förutsätter. Teckningarna i alla berättande elevtexter utom 

en har en representerande skriftrelation. I två av dessa är de representerande skriftrelationerna 

dessutom  kombinerade  med  en  dekorerande  respektive  förlängande  skriftrelation.  En  av  de 

berättande elevtexterna  – dessutom den enda av samtliga  analyserade texter  – har  enbart  en 

förlängande skriftrelation vars tecknade innehåll  är helt fristående från det skrivna.  Detta är i 

multimodala texter endast möjligt i teckningar med narrativ idémässig mening kombinerad med 

ett rikt interpersonellt och textuellt meningsinnehåll.

Beskrivande tecknarposition

En beskrivande  tecknarposition  kännetecknas  av  förutom  idémässigt  analytisk  mening,  olika 

varianter  av  textuell  mening  innehållande  inramning  och  olika  varianter  av  skriftrelation 

innehållande representerande relation,  dessutom av frånvaron av möte med aktörer. Antingen 

uttrycks ingen interpersonell mening överhuvudtaget, helt enkelt genom att inga aktörer tecknats, 

eller så är den interpersonella mening som uttrycks av konceptuellt slag, så att inget möte uppstår. 

Utifrån  en  beskrivande  tecknarposition  intresserar  sig  inte  författaren  för  personer,  sociala 

relationer eller att etablera ett möte med läsaren, som från övriga identifierade tecknarpositioner. 

Med denna tecknarposition ligger författarens fokus på ämnesinnehåll,  koncept och analys av 

saker.  Att  inramande  textuell  mening  förekommer  i  nio  av  de  tio  analyserade  beskrivande 

teckningarna visar  på den textuella  inramningens lämplighet för att uttrycka samhörighet  och 

åtskillnad vid tecknad framställning av ämneskategorier, koncept och annat analytiskt innehåll. 

Analysen  tydliggörs  av  flera  elever  också  med  textuella  signaler  av  framträdande  innehåll, 

exempelvis genom färgsättning och storlek. Utifrån en beskrivande tecknarposition har ett flertal  

elever  förlängt  varje  skriven  sats  i  sin  text  med små direkt  efterföljande  teckningar,  textuellt 

inramade tillsammans med respektive sats. Den textuella läsriktningen skrift och bild emellan är  

tydlig, då teckningarna är ritade direkt till höger om satsens sista skrivna ord i samma storlek som 

bokstäverna och därmed övertar skriftens läsriktning från vänster till höger.

Skriftorienterad tecknarposition

Den  skriftorienterade  tecknarpositionen  skiljer  sig  från  övriga  identifierade  tecknarpositioner 

genom  att  varken  ha  någon  representerande  relation  till  skriften  eller  något  idémässigt 
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meningsinnehåll. Identifierad exempeltext uttrycker heller ingen interpersonell mening, även om 

detta  är  teoretiskt  möjligt  utifrån  en  skriftorienterad  tecknarposition.  En  författare  med 

skriftorienterad tecknarposition utsmyckar och/eller ramar in skriften textuellt och dekorativt, i 

syfte  att  försköna  och/eller  förstärka  läsarens  upplevelse  av  den  skrivna  texten,  vilket 

förhoppningsvis gör skriften intressantare och ökar läslusten.

Fördelning av intagna tecknarpositioner i de olika skrivsituationerna

Det  kvantitativa  inslaget  i  detta  avsnitt  kan  endast  peka  på  eventuella  tendenser  eftersom 

analyserat material inte är stort nog för att uttala sig om annat.

I Skrivsituation Elsa & Malin är de skrivna texterna huvudsakligen smickrande beskrivningar 

av de båda lärarstudenterna som nu ska lämna klassen och/eller en uppräkning av vad eleverna 

ägnat sig åt tillsammans med dessa lärarstudenter. 13 av de 19 texter som ger uttryck för intagen 

kontaktförmedlande tecknarposition har genererats i  denna skrivsituation.  Även nio av de tio  

beskrivande  tecknarpositionerna  uttrycks  i  texter  från  denna  skrivsituation.  Den  enda 

skriftorienterade tecknarpositionen återfinns också i en text från Skrivsituation Elsa & Malin.

I  Skrivsituation  Det  var  en  gång utgörs  den  skrivna  delen  av  elevtexterna  i  huvudsak  av 

fantasifulla  sagoberättelser.  Det  är  också  i  denna  skrivsituation  som  fem  av  de  sju 

tecknarpositionerna intagits av eleverna. Här bör också tas i beaktande att Skrivsituation Det var  

en  gång dessutom omfattar  sju  färre  analyserade  elevtexter  än  skrivsituation  Elsa  & Malin.  I 

Skrivsituation  Det  var  en  gång har  eleverna  intagit  åtta  av  nio  identifierade  presenterande 

tecknarpositioner.

En  kontakthindrande/relationshotande  tecknarposition  har  intagits  av  en  elev  i  vardera 

skrivsituation. Den försäkrande-betryggande tecknarpositionen är också jämnt fördelad mellan de 

båda skrivsituationerna, med tre förekomster i vardera skrivsituation. Två elever har intagit en 

lockande  tecknarposition  i  Skrivsituation  Elsa  &  Malin,  medan  en  elev  har  gjort  detta  i 

Skrivsituation Det var en gång.
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Diskussion

Här följer  kommentarer  kring  studiens  redovisade resultat  samt teorianknuten  argumentation 

kring huruvida syftet är uppfyllt, och vad som kan sägas om tecknarpositionering i årskurs ett och 

skrivsituationens eventuella betydelse.

Multimodalitetens betydelse för uttryckskategorisering

Multimodaliteten i elevtexterna innebär att tecknade uttryck inte ensamt behöver omfatta hela 

textens meningsinnehåll. Som studiens resultat visar förekommer det elevtexter där det tecknade 

innehållet inte uttrycker mening ur samtliga meningskategorier. Ett tydligt exempel är texten där  

eleven intagit en skriftorienterad tecknarposition (se bild 6.8, s. 29 ovan). Här uttrycker eleven all 

idémässig och interpersonell mening i skrift och använder teckningarna endast till  att uttrycka 

textuell  mening  som förskönar  skriften.  Solen,  himlen/havet  och  gräset  är  i  denna  elevtext 

tecknade för att ge en skönhetsupplevelse och utgör inget analytiskt uttryck av textens idémässiga  

mening. Detta visar på värdet av att analysera multimodala texter som just multimodala, och inte 

separera analysen av skrivna respektive tecknade uttryck i dessa texter.

Resultaten i termer av coding orientations och egen röst

Som tidigare nämnts i resultatet fungerar uttryck med konceptuell interpersonell mening inom det 

Kress och van Leeuwen (2006, s. 163ff) kallar en teknologisk coding orientation, vilket innebär att 

modaliteten i exempelvis en streckgubbe är hög, just därför att den kärnfullt uttrycker begreppet 

'glad person' eller som i bild 6.7 (s. 29 ovan) där eleven intagit en beskrivande tecknarposition 

och med minimalt meningsuttryck representerar och särskiljer textens två kvinnliga huvudaktörer 

genom att rita två streckgubbar med långt brunt respektive blont hår. Figurerna är inte på något 

sätt naturalistiskt lika dessa huvudaktörer och även fast de har ögon och munnar är de så smått 

och otydligt tecknade att inget uppfordrande interpersonellt möte med textens läsare kan uppstå,  

men det är inget tvivel om vad bilden konceptuellt uttrycker.

Med ett liknande resonemang skulle uttryck med inbjudande konceptuell mening (se bild 6.4, s 

28 ovan) kunna sägas fungera inom ett slags  social coding orientation; ett tillägg till Kress och van 

Leeuwens tidigare  beskrivna  coding  orientations (2006,  s.  163ff).  Inte  heller  här utgör bilden av 

aktörernas ögon en naturalistisk avbildning,  men ur ett personlighetsperspektiv är modaliteten 

hög,  då  den verklighetstroget  förmedlar  aktörens  inbjudande  sinnelag  sådant  som författaren 

uppfattar det, eller åtminstone som hen vill att läsaren ska uppfatta densamma.
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En dekorerande skriftrelation kan också höja modaliteten inom en  social coding orientation, på 

grund av den statushöjande funktionen av att använda rikliga textuella meningsuttryck. Studiens 

resultat  visar  att  den  dekorerande  skriftrelationen  vanligen  används  av  eleverna  utifrån  en 

skriftorienterad,  kontaktförmedlande  (relationsstärkande)  eller  försäkrande-betryggande 

tecknarposition,  men  även  förekommer  vid  lockande  tecknarposition.  En  dekorerande 

skriftrelation har ofta en  poetisk funktion där författarens personliga känslor och tankar kommer 

till uttryck (Nordström enligt Pettersson, 2008, s. 41). Möjligen är tecknade dekorationer därför 

ett naturligt sätt för eleverna i årskurs ett att i multimodala texter uttrycka egen röst (Smidt, 2004,  

s.  113).  De  kontaktförmedlande  (relationsstärkande)  och  försäkrande-betryggande 

tecknarpositionerna  har  dessutom  det  gemensamt  att  författaren  här  med  dekorerande 

skriftrelation, textuella signaler om framträdande innehåll och inbjudande interpersonell mening 

ger uttryck för sin positiva inställning till tecknade aktörer i texten, vilket även det kan betraktas 

som ett uttryck för egen röst i texten (ibid.). De elever som intar en berättande tecknarposition  

(se bild 6.6, s. 29 ovan) ger samtliga intryck av att utrycka mycket egen röst i sina texters tecknade 

innehåll,  vilket  möjligen kan bero på att denna tecknarposition kräver rikare och komplexare 

meningsuttryck. Detta gäller även tecknade uttryck med förlängande skriftrelation (se bild 6.7, s.  

29  ovan),  vilket  leder  till  tanken  att  en  berättande  skriftexpansion  (se  bild  6.6,  s.  29  ovan) 

möjligen uttrycker mer egen röst än andra uttryckskombinationer.

Förebilder påverkar elevernas intagna tecknarpositioner

Resultaten  indikerar  att  elevernas  bildläsande  påverkar  deras  bildskapande.  Eleverna  har 

uteslutande  ritat  teckningar  med  representerande,  dekorerande  och/eller  förlängande 

skriftrelation – aldrig organiserande, tolkande och transformerande – vilket i enlighet med Levin  

et  al  (1987,  s.  7)  och  Pettersson (2008,  s.  41)  troligen  är  ett  tecken på  att  representerande,  

dekorerande  och förlängande  skriftrelation  är  vanligare  i  den litteratur  och andra  texter  som 

eleverna  dagligen  möter.  Detta  kan  också  ha  att  göra  med  att  organiserande,  tolkande  och 

transformerande skriftrelationer är sådana som eleverna lär sig behärska längre upp i åldrarna, då 

dessa skriftrelationer kräver komplexare omarbetning av det skrivna innehållet (Levin et al, 1987, 

s. 7). Precis som Dyson (1997, s. 4) skriver så möjliggörs och begränsas elevernas uttryck av deras 

sociala position vilket också styr vilka förebilder de helst väljer.

Den presenterande tecknarpositionen verkar med sin enkelhet, rika förekomst och det faktum 

att den utgör ett grundläggande uttryck även för flera andra mer avancerade tecknarpositioner, 

vara  tecknarpositionernas  urtyp;  den  barnen  först  ritar.  Ett  uttryck  för  en  motsvarande 

skrivarposition  skulle  närmast  vara  att  skriva  aktörens  namn och i  mer  utvecklad  form hela 

meningar i stil med ”Det här är Nisse. Han är lång och har tre armar”. Med Nordströms termer  
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(Pettersson,  2008,  s.  41)  skulle  den presenterande tecknarpositionen bidra med en informativ 

bildfunktion.  Även  en  beskrivande  tecknarposition  skulle  kunna  sägas  resultera  i  bilder  med 

denna  funktion  (ibid.).  Teckningar  ritade  utifrån  en  kontaktförmedlande  (relationsstärkande) 

tecknarposition har  istället  snarast en emotiv och konativ bildfunktion i  kombination (ibid.). 

Denna position  är  vanligast  att  eleverna  intagit  i  skrivsituationen  Elsa  & Malin.  Här  kan en 

koppling göras till Dyson (1997, s. 6), hon menar att elever i sin underordnade sociala position 

som barn, gynnas av en stärkt relation till vuxna med makt över dem. För att en teckning ska ha 

en kontaktförmedlande effekt på läsaren måste minst en aktörs ansiktsdrag vara så framträdande 

att känslan av närhet och ögonkontakt uppstår hos betraktaren. Därför måste författaren om hen 

vill  inta en kontaktförmedlande tecknarposition vara noga med att textuellt  signalera aktörers 

ansiktsdrag som framträdande, exempelvis genom skarpt utförande,  tillräcklig storlek och gärna 

förstärka  aktörens  personliga  drag  med  form och  färg.  Som elev  eller  kompis  är  det  också 

tänkbart att författaren hoppas på relationsstärkande fördelar av att marknadsföra sig som en 

imponerande skicklig tecknare genom att dekorera eller förlänga sin multimodala text med olika 

meningsuttryck.

Utan  tvivel  är  de  tecknarpositioner  utifrån  vilka  eleverna  uttrycker  informativa  respektive 

konativa bildfunktioner de som är vanligast bland studerade elevtexter.  Detta kan kopplas till  

Pettersson (2008, s. 41) när han hävdar att informativ och konativ bildfunktion också är vanligast 

bland de texter eleverna möter i sin vardag, och det är tydligt att eleverna, i enlighet med det  

Bakhtin (1986, s. 69) beskriver, hämtar sina språkliga byggstenar från tidigare språkanvändare ur 

olika förebildliga texter i sin omgivning.

Tecknarpositioneringens relevans för textrörelsebegreppet – att designa en multimodal 

författarposition

Att skapa multimodala texter innebär bland annat att med olika medel designa författarpositioner,  

som för  analyserade  elevtexter  omfattat  såväl  skrivar-  som tecknarpositioner  (Brezemer  och 

Kress, 2009, s. 168; Holtz, 2010; Kress och van Leeuwen, 2006, s. 114; Smidt, 2004, s. 121). När 

eleven i sitt  multimodala författande exempelvis  intar  en kontaktförmedlande eller  berättande 

position avseende skrivandet, räcker det ofta med en presenterande position i tecknandet för att 

textens avsedda meningsinnehåll ändå ska bli fullständigt.

I  resultatet  beskrivs  att  den skriftorienterade  tecknarpositionen lämpligen  approprieras  när 

författaren vill öka intresset för det skrivna innehållet vars uttrycksform inte är lika tilldragande,  

vilket påminner om den intresseväckande bildfunktion som beskrivs av Pettersson (2008, s. 42). 

Även en lockande tecknarposition kan som nämns i resultatet användas i syfte att öka läsarens 

intresse,  dock  för  sådant  innehåll  som  inte  är  tillgängligt  i  just  den  text  som  läsaren  för 
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ögonblicket har framför ögonen. Läsaren lockas istället att själv fantisera ihop ett innehåll eller  

läsa om det i en efterföljande text. Detta grepp främjar läsarens textrörlighet (Liberg et al, 2012a, 

s. 65), vilket i sin tur visar på hur författarens position möjliggör läsarens positionering.

Med en kontakthindrande (relationshotande)  tecknarposition  bryter författaren mot sociala 

interpersonella  regler  med  hjälp  av  ofullbordade  och  motstridiga  interpersonella  signaler. 

Författaren  använder  utifrån  denna  position  också  ett  slags  negativ  signal  om framträdande 

innehåll, då även frånvaron av textuell mening blir meningsbärande. Den hindrande och hotande 

meningen kan i någon mån kompenseras med riklig textuell mening som ger läsaren tillräcklig 

information om aktören för att ändå ska kunna göra sig en mer nyanserad uppfattning av och 

bekanta sig lite med aktören, även om ögonkontakten uteblir.

Möjligheter till explicit undervisning av multimodal literacy med tecknarpositioner

Denna studie visar den rikedom av semiotiska uttryck som elever redan i årskurs ett faktiskt  

använder. Som Kress (2003, s. 37) skriver fokuserar den semiotiska ansatsen innehåll  i  större 

utsträckning än en traditionell  lingvistisk  sådan.  Ett  vidgat  textperspektiv  och en multimodal 

funktionsgrammatisk ansats möjliggör ett sätt att explicit arbeta med utveckling av textinnehåll i 

elevtexter och ger kunskaper om hur man kan bygga vidare på varje elevs hela semiotiska register,  

det vill säga de etablerade förmågor att uttrycka sig som eleven redan har (Brezemer och Kress, 

2009, s. 168). När mode och medium (ibid.) tillåts vara lika varierat i skolan som i samhället i övrigt, 

motsvarar  undervisningen  dessutom  i  större  utsträckning  hela  den  bredd  av  multimodala 

kommunikationsförmågor som i allt större utsträckning är nödvändiga i arbets- och privatliv.

Som studiens  resultat  visar  ger  ett  antal  elever  teckningarna  en förlängande  funktion  och 

utvecklar  på  så  sätt  textens  meningsinnehåll  multimodalt.  De  elever  som förlänger  skriftens 

innehåll med delvis eller helt självständigt innehåll uttryckt i bilder, som en naturlig del av de 

skrivna  satserna,  visar  på  en  naturlig  multimodal  ansats  i  sitt  textskapande.  För  literacy-

undervisning öppnar detta grepp en konkret möjlighet att hjälpa eleverna att utveckla innehållet 

även i skrift. En lärare kan i undervisningen låta sina elever förlänga sin skrift med teckningar och 

sedan låta dem transducera (Kress, 2003, s. 36) , det vill säga ”översätta”, det förlängda tecknade 

meningsinnehållet  till  skrift,  exempelvis  i  form av bisatser.  På så sätt kan eleverna stöttas  att 

utveckla ett rikare innehåll i den skrivna texten, genom att som en del av skrivprocessen uttrycka 

textens  innehåll  med  flera  formmässiga  modaliteter.  Detta  hjälper  eleverna  att  värdesätta 

teckningarnas meningsuttryck och inse att bilder inte enkom behöver fylla en dekorativ funktion 

för texten. Att istället transducera (Kress, 2003, s. 36) sina teckningar muntligt, det vill säga ett 

slags ”högläsning” av teckningarna, skulle dessutom kunna fungera som ett stöd för eleverna att  

muntligt uttrycka sina idéer och kunskaper.
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Ytterligare en undervisningsmöjlighet är att uppmuntra eleverna att testa att kombinera olika 

kategorier  av  skrivna  och  tecknade  uttryck,  och  diskutera  hur  den  multimodala  textens 

meningsinnehåll  då  påverkas.  Analytiska  teckningar  kan  exempelvis  expandera  en  narrativt 

skriven text, genom att specificera hur aktörerna ser ut eller miljön de befinner sig i. En narrativ 

teckning kan å andra sidan ge liv, rörelse och sammanhang åt en analytiskt skriven text.

Det Levie och Lentz (1982, s. 225) skriver om att lärandet av en texts innehåll underlättas vid 

läsning när illustrationer ger redundant information i relation till textens skrift, är en tanke som 

också kan omformuleras ur ett författarperspektiv. När illustrationer ger redundant information i 

relation till texten underlättas istället skrivandet/tecknandet av det som finns i tanken – alltså det  

idé- eller kunskapsinnehåll som eleven vill uttrycka i sin text. Precis som bilderna i multimodala 

texter kan vara ett stöd för eleverna att hålla ordning på textens innehåll när de läser och ska ta till 

sig en annan författares budskap, skulle teckningarna alltså mycket väl kunna utgöra ett praktiskt 

stöd för eleverna under den egna skrivprocessen, för att hålla ordning på det innehåll de själva vill  

förmedla  i  sin  skrivna text.  Eleverna kan också  när  de  författat  sin  skriftliga  text,  i  efterhand 

modifiera den helhetliga multimodala textens innehåll och hela sin författarposition, genom att i 

sitt  illustrerande  av  en  färdigskriven  skriftlig  textdel  inta  en  eller  annan  tecknarposition.  Att 

explicit undervisa elever i bildkommunicerandets konst, så att de allteftersom approprierar olika  

tecknarpositioner  och därmed kan ta  ansvar för de texter de författar  (Bakhtin,  1986;  Smidt,  

2004), ökar elevernas metakognitiva textrörlighet och därmed utvecklingen av deras läsförmåga 

och textskapande (Eklund och Liberg, 2005; Liberg, 2003).

Behov av fortsatta studier av tecknarpositionering

Enligt Esaiasson (2007, s. 245) ska skapade kategorier utifrån analyserad empiri vara ömsesidigt  

uteslutande,  täckande  samt  möjliga  att  tillämpa.  Kompletteringen  av  interpersonella 

uttryckskategorier  i  föreliggande  studie  gör  att  samtliga  identifierade  uttryck  i  denna  studies 

analyserade empiri täcks av kategorier som är ömsesidigt uteslutande och samtidigt möjliga att  

tillämpa. De i resultatet namngivna tecknarpositionerna utgör även de tillämpbara och ömsesidigt  

uteslutande  kategorier  som  täcker  hela  det  analyserade  materialet.  Så  många  elevtexter  har 

analyserats att analysen i stor utsträckning har mättats. Det går dock naturligtvis inte att utesluta,  

utan  är  snarare  sannolikt,  att  ytterligare  uttryckskombinationer  och  därmed  också  nya 

tecknarpositioner identifieras i elevtexter från andra skrivsituationer.

Representerande  skriftrelation  förekommer  rikligt  i  båda  skrivsituationerna  och  i  alla 

tecknarpositioner, förutom i skriftorienterad position, vilket stämmer väl med Levins och hans 

medarbetares (1987,  s. 7) påstående att den representerande skriftrelationen är den överlägset  

vanligaste i illustrerade texter. Resultaten visar också att eleverna använder flera olika relationer 
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mellan  skrift  och  bild  i  samma text,  något  som påtalas  av  Pettersson  (2008,  s.  42).  Vidare 

angående  skriftrelationer  så  tillämpar  de  studerade  eleverna  i  årskurs  ett  huvudsakligen  en 

representerande skriftrelation, men i stor utsträckning även dekorerande och/eller förlängande 

skriftrelation.  Representerande  skriftrelation  används  oftast  i  kombination  med  dekorerande 

och/eller  förlängande.  Det  är  möjligt  att  organiserande,  tolkande  och  transformerande 

skriftrelation också skulle användas av elever redan i första årskursen i andra typer av texter och 

skrivsituationer, vilket talar för behovet av ytterligare textanalytiska studier.

Den  försäkrande-betryggande  tecknarpositionen  tar  sig  utryck  i  teckningar  med  emotiv 

funktion (Pettersson, 2008, s. 41). Det kan vara värt att notera att enbart flickor bland eleverna 

intog denna tecknarposition.  Detta är inget resultat som behandlats i  denna studie, men med 

Dyson  (1997,  s.  4)  i  åtanke  öppnar  det  onekligen  för  en  möjlig  maktanalys  i  termer  av 

tecknarpositionering och socialt och kulturellt språkutrymme.
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Konklusion

Denna  studie  har  fokuserat  samspelet  mellan  funktion,  innehåll  och  form  i  elevers  tidiga 

textskapande  utifrån  ett  vidgat  textbegrepp  och  en  dialogisk  syn  på  språkande.  Studien  har 

introducerat  begreppet  tecknarposition och  genom  en  kvalitativ  semiotisk  textanalys  studerat 

tecknarpositioner i multimodala texter författade av elever i årskurs ett. Detta har bland annat 

resulterat i tre nya interpersonella uttryckskategorier samt åtta olika tecknarpositioner, varav två 

med varsin tilläggsposition. Även social coding orientation som möjligt nytt begrepp har diskuterats .

Begreppet  tecknarposition  har  i  denna  studie  analyserats  utan  att  texternas  författare  har 

intervjuats  eller  observerats  om  sina  avsikter  med  texterna.  Att  kunna  utarbeta  teori  om 

författares positionering ur ett läsarperspektiv har tydliga fördelar, då en nybörjarförfattare kan ha 

svårt att medvetet formulera sig kring den kommunikativa rollen i sitt textskapande. Detta gäller  

förstås  inte  minst  barn.  De nya  uttryckskategorierna  och tecknarpositionerna  som beskrivs  i 

studien ger nya möjligheter att tala precist och nyanserat om sociala och kulturella  aspekter av 

barns multimodala textskapande. En framtida studie skulle förslagsvis kunna vara en tillämpad 

sådan,  där eventuella  effekter av multimodal innehållsutveckling på elevers formella skrivande 

undersöks. Resultaten i föreliggande studie kan också mycket väl användas för att göra en kritisk 

diskursanalys,  vilket  exempelvis  inspirerat  av att betryggande-försäkrande tecknarposition med 

inbjudande interpersonell mening i texterna från de båda skrivsituationerna uteslutande intagits  

av flickor.

Läsförmåga kan inte isoleras från övrig språklig  utveckling och idag behöver medborgarna 

också kunna producera egna texter av hög kvalitet med syfte och mottagare i åtanke. Den spridda 

uppfattningen att elever måste behärska skrivandets form innan de kan börja författa ett rikt och  

meningsfullt textinnehåll, ställs på ända i och med en öppensinnad multimodal syn på texter och 

författande. Attityden att bildkommunikation ska stå tillbaka för skrivundervisning, bottnar i en 

mycket begränsad syn på läs- och skrivprocessen. Det riktigt svåra och som kräver många år att 

lära sig är inte att sammanljuda bokstäver till ord och satser, utan att tolka och förstå texter, bland 

annat  genom  att  reflektera  över  sin  position  gentemot  egna  och  andras  texter.  

Tecknarpositionsbegreppet  utgör  förhoppningsvis  ett  användbart  tillskott  till  teorin  om 

textrörlighet och ett bidrag till ett mer flexibelt sätt att se på läsning och textskapande.
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