
Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 15 hp 

Didaktik på grundläggande nivå 

Självständigt arbete (76–90 hp) 

Höstterminen 2012 

Examinator: Petros Gougoulakis 

English title: Design in learning. How students adapt information and design 

multimodal representations.  

Design i lärande 
Hur elever bearbetar information och designar 

multimodala representationer  

Lilianne Björk & Josef Samuelsson



 

 

Design i lärande 

Hur elever bearbetar information och designar multimodala 
representationer 

Lilianne Björk & Josef Samuelsson 

Sammanfattning 

Vår studie har haft som syfte att undersöka hur några elever i år 8 multimodalt designar sin 
förståelse av utvalda kunskapsområden, med koppling till kursplanerna för Engelska och 
Moderna språk, genom sin produktion av digitala bildspel. Vi har frågat oss: Hur sorterar och 
bearbetar eleverna information från olika medier? Hur designar eleverna ett eget kommunikativt 
innehåll och hur använder de olika semiotiska modaliteter i sin representation av detta? Vilka 
tecken på lärande kan vi finna hos eleverna genom att studera deras visuella representationer 
och genom att analysera deras intervjusvar? För att få svar på våra forskningsfrågor har vi 
analyserat och tolkat elevers bruk av semiotiska modaliteter såsom skrift, bild och layout i 
samband med designen av bildspel. Vi har även genomfört intervjuer med de flesta av 
deltagarna. Vår studie visar att dessa elevgrupper använt en mängd resurser för att multimodalt 
designa sitt lärande. Exempel på sådana resurser är användandet av färger som symbol för ett 
land eller för att skapa samband; layout för att till exempel skapa visuell framskjutenhet; bild 
som komplement till skriften samt betydelsepotentialer i typsnitt. Eleverna har i intervjuerna 
uppvisat tecken på lärande genom att göra jämförelser mellan det land som de arbetat med och 
förhållandena i Sverige, samt med vilken uppfattning de tidigare haft om landet i fråga. I 
intervjuerna framkom även hur de fördelat arbetet i gruppen och hur de tänkt i samband med sin 
design av bildspelen. 
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1 Bakgrund  

Inledning 
En av de mest kända beteckningarna för det slags samhälle som människor i alla världsdelar nu 
blivit en del av är informationssamhället. Utan tvivel är denna beteckning berättigad med tanke 
på den ständigt ökande mängd information som erbjuds oss samhällsmedborgare. Böcker och 
tidningar, privata TV- och radiokanaler, samt reklampelare och storbildsskärmar som framhåller 
mångskiftande budskap är företeelser som det myllrar av i det offentliga rummet. Utöver dessa 
exempel har vi Internet, med fler och fler webbplatser att besöka för varje dag som går. Det 
måste i detta sammanhang sägas att vi inte bara erbjuds att få information, utan också att 
producera och sprida, dvs. ge information – till en publik av varierande storlek, naturligtvis. 
Vidare är det så att det alltid ligger design bakom den information som produceras och sprids, 
oavsett om det är vi som tar emot informationen eller om vi själva genom olika medier erbjuder 
information åt andra. I och med den utveckling som har placerat datorer, digitala 
presentationsprogram och Internet inom räckhåll för de flesta svenskar, inklusive många 
skolungdomar, så har möjligheterna att söka, bearbeta och designa information ökat för elever 
och även blivit en del av lärares undervisningspraktik. Så förhåller det sig med oss som står 
bakom den här uppsatsen, då vi undervisar i engelska respektive spanska på två olika 
grundskolor med relativt god (men inte exakt lika stor) tillgång till datorer och 
Internetuppkoppling. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att fördjupa oss i hur elever 
använder de här digitala verktygen i skolarbetet när de arbetar med ett specifikt ämnesinnehåll.  

En forskare som intresserat sig för elevers design i lärandesituationer är Fredrik Lindstrand. Han 
beskriver i kapitel 5 i samlingsverket Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för 
lärande (2008, s. 91-108), hur några elever i årskurs 2 lär sig arbeta med PowerPoint för att 
berätta om sig själva inom ett projekt kallat ”Min egen historia”. På en PowerPoint-bild 
designad av en flicka finns följande element: ”en fotografisk bild, en kort beskrivande text och 
en ikon”, vilka ”har placerats på ett särskilt sätt i relation till varandra över en mörk bakgrund” 
(ibid. s. 92, 93).  Att man kombinerar sådana element vid skapandet av PowerPoint-bilder gör 
att bilderna kan ”beskrivas som multimodala”1 (ibid. s. 93). Men även om det i litteraturen finns 
fallstudier om elevers design av digitala bildspel, är de i stor utsträckning inriktade på hur 
eleverna med olika kommunikativa resurser representerar sådant som är vardagligt och välkänt 
för dem. Vilka text- och bildmässiga uttrycksformer använder elever när de ska kommunicera 
om mer avlägsna och obekanta områden, när de använder digitala presentationsprogram? Detta 
tror vi att en studie om multimodalt arbete och teckenskapande inom grundskolans undervisning 
i engelska och moderna språk kan bidra med svar på. För oss som är verksamma som lärare i 
engelska respektive spanska är det intressant att studera hur ett multimodalt arbetssätt och 
teckenskapande kan användas av våra elever för att närma sig förståelse för länder, kulturer och 
sociala miljöer som flertalet av dem inte har vistats i och kanske inte heller kommer att resa till i 
framtiden, men där engelska eller ett annat språk eleverna har valt att läsa talas. 

 
                                                        
1 I avslutningen av kapitel 1 i föreliggande uppsats, samt under rubriken Centrala begrepp inom 

multimodal designteori i kapitel 2, går vi närmare in på vad begreppet multimodalitet står för. 
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Styrdokument 

Elever, lärare och skolledare i Sverige har sedan juli 2011 upplevt och deltagit i övergången till 
en ny läroplan för grundskolan. I de nya kursplanernas kunskapskrav tycker vi oss kunna se hur 
designrelaterade aspekter på kunskap har tillkommit. I följande citat ur Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 urskiljer vi att nya krav ställs på eleven i 
Engelska respektive Moderna språk, att kunna bearbeta information för att själv sammanställa 
och gestalta ett kommunikativt innehåll: 

”Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt […] använda det valda materialet 
i sin egen produktion och interaktion.” (Skolverket 2011, s. 35) 

”Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt […] 
använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.” (Skolverket 2011, s. 80) 

Inom ramen för den föreliggande undersökningen kommer vårt intresse att riktas mot hur 
eleverna väljer och använder texter i sin egen produktion och i viss mening också interaktion. 
Under rubriken Skolans uppdrag sägs det också att ”skapande i bild, text och form ska vara 
inslag i skolans verksamhet” (Skolverket 2011, s. 10). Det är en öppen fråga om det förväntas 
att dessa inslag ska vara en del av språkundervisningen, men vi ser här en möjlighet att anta ett 
multimodalt perspektiv på texter i ett pedagogiskt sammanhang som vi är förtrogna med. I 
samband med projektarbeten i skolan kan eleverna använda sig av olika verktyg för att skapa 
multimodala representationer av ett utvalt kunskapsområde. Välkända exempel är text- och 
bildcollage och digitala bildspel som PowerPoint och Keynote. Om vi i likhet med Selander & 
Kress (2010, s.45) utgår från att det finns ”en kreativ potential [i lärandet] som inte bara handlar 
om att nöta in utan om att förstå, ibland att förstå på ett nytt sätt” kan vi fråga oss vilken 
förståelse, eller ny förståelse, som gestaltas i elevernas design av sådana visuella texter som vi 
kan finna i digitala bildspel. För att närma oss svaret på dessa frågor behöver vi skaffa oss 
adekvata verktyg för att analysera visuella texter och ge eleverna själva möjlighet att uttrycka 
sina tankar om designen. I kapitel 2 i denna uppsats kommer vi därför att i detalj gå igenom 
centrala begrepp för multimodal analys och i kapitel 3 beskriver och diskuterar vi vårt val av 
metoder. Innan vi behandlar tillämpningen av begrepp från multimodal designteori inom 
tidigare forskning och i vår egen studie, vill vi här ge en inblick i de skiftande perspektiv på 
kunskap och lärande som har haft inflytande på läroplanerna genom åren och på hur människor 
förstår dessa grundläggande begrepp. Mot denna bakgrund kommer vi sedan att hålla fram de 
kunskapsteoretiska utgångspunkter som kännetecknar ett designperspektiv på lärande. 
Omedelbart därefter och som en avslutning på kapitel 1 presenterar vi syftet med vår egen 
studie om elevers design av multimodala representationer och vilka forskningsfrågor vår analys 
utgår ifrån.      

Olika perspektiv på kunskap och lärande 
Synen på vad kunskap egentligen är har förändrats genom åren. I 1980 års läroplan används ett 
kunskapsbegrepp där människan beskrivs som aktiv och kunskapsbyggande till sin natur. 
Läroplanen 1994 har vidgat och problematiserat begreppet kunskap genom att dela upp 
begreppet i fyra olika former; 

• faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig och 
djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 
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• förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att 
uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. 

• förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en 
kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i 
bedömningar. 

(Gustavsson 2004, s 23-24) 

Platons definition av kunskap är den som ligger till grund för hur ordet kunskap definieras i 
uppslags- och läroböcker, nämligen att ”kunskap är något som utgår från vad vi tror eller håller 
för sant. Men för att tro ska bli kunskap måste vi ha goda skäl, argument, för det vi tror på och 
att vi måste berättiga, dvs. visa eller bevisa att det vi tror är sant.”  (Gustavsson 2004, s 50). 
Aristoteles såg istället kunskap som teoretisk eller praktisk vetenskap. Han gör också skillnad 
mellan vetandet, kunnandet och klokheten. Vetandet har med den teoretiska vetenskapen att 
göra. Kunnandet behöver vi när vi producerar och skapar. Klokheten har att göra med att handla 
rätt, med människans bästa i åtanke (Gustavsson 2004, s 51). Kunnande, ”techne”, är allt vi gör 
när vi framställer eller skapar något. Resultatet av kunnandet är den produkt vi skapat 
(Gustavsson 2004, s 54). ”Vi förknippar vanligen teori med tänkande och praktik med 
handlande. Tänkandet antas sitta i huvudet och handling i händerna eller i kroppen.” 
(Gustavsson 2004, s 79). 

Historiskt är det den förmedlingspedagogiska traditionen som varit gällande, där man ser 
kunskapen given av vetenskapen och inbyggd i det kulturella arvet. Kunskapen ses som en 
färdig produkt; fakta som är färdiga att läras in och sedan testas av med prov (Gustavsson 2004, 
s. 27). Ett annat synsätt är att om kunskap ska bli betydelsefull för annat än provtillfället 
behöver kunskapen bearbetas och tillämpas för att man ska kunna få en förståelse och detta 
måste få ta tid (Gustavsson 2004, s 34). 

Den pedagogiska progressivismen lägger istället tyngdpunkten på motivationen och intresset 
hos eleven som grund för processer av kunskap och lärande. Man ger utrymme för den egna 
erfarenheten, tolkning, förståelse och betonar behovet av att kunskapen ses i ett sammanhang 
(Gustavsson 2004, s 27-28). Progressivismen under 1970-talet premierade sökandet av kunskap 
genom projekt, teman eller problemorientering. Man inspirerades av Paulo Freires frigörande 
pedagogik, av Ellen Key, som var en av folkbildningens företrädare samt av filosofen John 
Dewey. Eleverna skulle själva söka kunskap och den skulle stå i nära relation till samhället och 
livet. Man skulle finna det autentiska lärandet och få igång lärprocesser. I Margret Thatchers 
England ville man att skolan skulle ha en tydlig inriktning mot kommande yrkesliv, s.k. 
vocational progressivism. Under John Mayors ledning blev istället ett klassiskt kulturarv den 
ledande skolpolitiska inriktningen (Gustavsson 2004, s 28). 

Runesson har genom learning studies kommit fram till att elever förmodligen inte kan undgå att 
lära sig i en undervisningssituation, men att de lär sig olika saker och inte nödvändigtvis det 
som läraren avsett (Holmqvist 2006, sid. 67-68).2 Tiller talar om fyra grundsatser för ett bra 
lärande, vilka bl.a. handlar om samarbete, lust och nyfikenhet, inflytande över det egna lärandet, 

                                                        
2 Jämför citatet ur Selander & Kress (2010, s. 25) på sidan 14 i avsnittet ”Centrala begrepp inom 

multimodal designteori” i föreliggande uppsats.  
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ambitioner, kompetens, att förstå intentionerna med det man ska lära sig, respekt och trygghet 
(Alerby, Kansanen & Kroksmark 2000, sid. 204).  

Söderlund (i Alerby, Kansanen & Kroksmark 2000, sid. 137) säger att ett konstruktivistiskt 
tänkande när det gäller livslångt lärande betonar individens förmåga att aktivt söka och skapa 
kunskap. När det talas om livslångt lärande finns en ambition att integrera det lärande som sker 
utanför skolan med det lärande som sker i skolan (Gustavsson 2004, s 38). För att information 
ska kunna bli till kunskap behöver vi förstå informationen i ett sammanhang. Information kan 
alltså ses som det material som blir till kunskap när man har tagit det till sig, tolkat och förstått 
det. Kunskapen hjälper oss att förstå världen i dess utveckling och sammanhang. Kunskapen blir 
således antingen ytlig eller djup, beroende på hur stor del information vi tagit till oss och förstått 
(Gustavsson 2004, s. 39, 40). ”Information finns, på ett underlag av papper, medan kunskap 
bärs av människor.” (Gustavsson 2004, s. 25). Att lära sig inför ett prov eller för att få betyg och 
ta examen är inte samma sak som att kunskapen får verklig betydelse när det gäller hur vi tänker 
om och föreställer oss tillvaron, vårt sätt att handla för att förändra, eller vårt sätt att leva vårt liv 
(Gustavsson 2004, s. 41). 

Från tidig upp till vuxen ålder lär vi oss genom det vi gör, genom det som upprepar sig och 
genom att diskutera med andra (Gustavsson 2004, s. 47). Lärprocesser är subjektiva, eftersom vi 
tolkar och förstår tillvaron olika. När vi påträffar sådant som är främmande och annorlunda för 
oss, så sker en utveckling och vi lär oss nya saker (Gustavsson 2004, s. 45). ”Det är i relationen 
mellan det bekanta och det obekanta som kunskap kommer till.” (Gustavsson 2004, s. 49). I 
linje med dessa tankar om kunskap och subjektiva lärprocesser, resonerar Selander (2008, s. 38, 
39) om att ens ”förståelse av världen” antingen kan befästas eller förändras, beroende på hur 
man som läsare förhåller sig till informationen i en text. I det senare fallet ”ändras själva 
förståelsen genom nya insikter (aha-upplevelser), beroende på att nya fakta, nya argument eller 
nya perspektiv blivit meningsfulla” (ibid., s 39). Selander riktar i denna kontext 
uppmärksamheten på lärandets baksida, nämligen att det kan vara svårt ”att överge en 
ståndpunkt eller hållning”. Vi skulle kunna sammanfatta detta perspektiv på vad kunskap är, 
med att beskriva kunskap som resultatet av att man inhämtar information och att denna antingen 
styrker eller förändrar ens uppfattning av världen. 

Den tid vi lever i påverkar hur vi tolkar och förstår det förflutna. Ny kunskap gör att vi får nya 
perspektiv på tillvaron och därigenom förändras vår kunskap hela tiden i en pågående process. 
Den bild vi skapat oss om världen gör också att vi tycker oss ha kommit fram till ett visst 
resultat när det gäller hur det förhåller sig med saker och ting (Gustavsson 2004, s. 40). Till viss 
del är denna föreställning nedärvd i vår kultur och vi ser på världen genom subjektiva 
”glasögon”, istället för att se verkligheten ”som den är” (Gustavsson 2004, s. 58). Kunskap fås 
inte genom att vi sammanställer eller konstaterar det vi sett utifrån våra erfarenheter. Vi måste 
även bearbeta det vi sett för att få kunskap om det. (Gustavsson 2004, s. 78). Små barn 
förundras över sin tillvaro och någonstans på vägen mot vuxenlivet försvinner denna förmåga. 
Detta har väckt många frågor om hur det kommer sig och hur man skulle kunna göra för att få 
tillbaka denna förmåga. Många upptäckare och nyskapare inom konst och vetenskap har 
bibehållit just denna förmåga (Gustavsson 2004, s. 48). 

Viss kunskap blir normgivande medan annan kunskap inte räknas som lika viktig (Gustavsson 
2004, s. 41). Estetisk kunskap är exempel på en kunskapsprocess som inte är inriktad mot mål 
och formalisering, utan kräver fria processer av skapande och sökande (Gustavsson 2004, s. 38). 
Att öva upp sin kritiska förmåga kan hjälpa till att genomskåda givna sanningar och istället ge 
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upphov till en egen uppfattning (Gustavsson 2004, s. 41). Tvivel och reflektion leder till 
intellektuell nyfikenhet och först då kan vi kalla det kunskap. Erfarenhet och reflektion 
tillsammans krävs alltså för att få kunskap (Gustavsson 2004, s. 96). 

Empirismen och rationalismen var två kunskapstraditioner som den naturvetenskapliga 
revolutionen förde med sig. Empirismen menar att all kunskap fås och fastställs via våra sinnen, 
medan rationalismen menar att vårt förnuft har en avgörande betydelse för kunskapen. Båda 
kunskapstraditionerna menar att vår kunskapsprocess kan börja från ett tomt blad; från noll 
(Gustavsson 2004, s. 60-61).  

Vad som är verkligt för en tibetansk munk är kanske inte verkligt för en amerikansk 
affärsman. Brottslingens kunskap skiljer sig från kriminologens kunskap... de hör samman 
med specifika sociala kontexter och dessa samband måste innefattas i en adekvat sociologisk 
analys av dessa kontexter. Behovet av en kunskapssociologi är alltså redan fastställt i och med 
de skillnader man kan iaktta mellan samhällen i termer av vad som kan tas för given 
”kunskap” i dem. (Gustavsson 2004, s 73).  

Fenomenologin säger att vi söker mening i tillvaron. Vi vill skapa meningsfullhet och för att vi 
ska få en djupare kunskap måste den kännas meningsfull för oss (Gustavsson 2004, s. 68). I 
kunskapsprocessen kan oförväntade, viktiga insikter och upptäckter göras, vilket gör att vägen 
fram till målen kan ses som värdefullare än att enbart nå de i förväg uppsatta målen (Gustavsson 
2004, s. 38, 81). 

Kunskapsteoretiska utgångspunkter för design 
i lärande 
Det kunskapsområde som vår undersökning positionerar sig inom är lärande betraktat ur ett 
multimodalt, designteoretiskt perspektiv (Rostvall & Selander, 2008, s. 38, 39). ”Design är ett 
sätt att skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på ett nytt sätt. Det handlar om att 
lägga något till världen som inte fanns där tidigare” (Selander & Kress, 2010, s. 21). Produkten 
av design är en representation, dvs. ”ett sätt att visa hur man förstår världen” och lärande 
”förstås i skillnader mellan de olika representationer som en individ designar vid olika 
tidpunkter” (ibid., s. 37).  I Multimodal discourse: The modes and media of contemporary 
communication (2001, s. 45, 46) beskriver Gunther Kress och Theo van Leeuwen vilken 
relevans en teori om multimodalitet har i vår post-industriella tid, då olika teckenresurser 
används i alla slags sammanhang för att skapa representationer av kunskaper om världen: 

[In] an age where the multiplicity of semiotic resources is in focus, where multimodality is 
moving into the centre of practical communicative action and, though much more slowly, of 
theoretical attention, and in which it is becoming, palpably, a fact of the everyday 
communicational life of post-industrial societies, the question ‘What mode for what purpose?’ 
has become the central one. In the era of multimodality semiotic modes other than language 
are treated as fully capable of serving for representation and for communication. 

Semiotic modes har översatts till semiotiska modaliteter på svenska, och en semiotisk modalitet 
är ”en organiserad uppsättning semiotiska resurser” (Björkvall, 2009, s. 13), det vill säga 
”meningsskapande material som kan användas för kommunikation” (ibid. s. 14). Vi kan således 
tala om en bildmodalitet, en skriftmodalitet och en färgmodalitet, för att ta några exempel. Som 
det framgår av kapitel 2 i denna uppsats har även andra svenska termer använts som 



 

 7 

motsvarigheter till engelskans mode inom multimodal teori, då det finns risk för förväxling med 
en lingvistisk betydelse av begreppet modalitet, som har att göra med ”det sanningsanspråk vi 
gör i våra representationer av något” (Lindstrand, 2006, s. 44). Den fördel vi kan se med att 
ändå använda modalitet i betydelsen ”organiserad uppsättning semiotiska resurser” (Björkvall, 
2006, s. 13) är att kopplingen till begreppet multimodalitet blir tydligare än om vi skulle välja en 
annan term. Att modalitet har flera betydelser är enligt vårt synsätt inget tungt vägande skäl för 
att inte använda det i den sist citerade betydelsen. I så fall skulle det också vara nödvändigt att 
undvika användning av begreppet text i någon annan bemärkelse än den rent lingvistiska, vilket 
motsäger ett multimodalt förhållningssätt till vad text är (Jfr Kress & van Leeuwen, 2001, s. 24). 
Det utvidgade, multimodala textbegreppet kommer att behandlas mer utförligt i kapitel 2, under 
rubriken Centrala begrepp inom multimodal designteori. 

Det behöver i samband med definitionen av semiotiska resurser förklaras att det finns en viktig 
skillnad mellan de semiotiska resurser som det verbala språket byggs upp av och dem som 
används för multimodal kommunikation. Bokstäver och fonem används för att bilda ord i skrift 
respektive i tal, och särskilda kombinationer av dessa har som bekant särskilda betydelser. Till 
exempel bildar bokstäverna h, ä, s, t ordet häst, vilket betecknar något – ett slags riddjur – i den 
fysiska verkligheten. Skriftens bokstäver och talets fonem kallas inom semiotiken för semiotiska 
tecken (Björkvall, s. 14). Även de ord som bildas med hjälp av dessa utgör tecken, vilka 
betecknar eller betyder något. ”Relationen mellan det betecknande och betecknade brukar 
beskrivas som godtycklig, eller arbiträr”, konstaterar Björkvall (2009, s. 15). Detta är en 
uppfattning som går tillbaka till Ferdinand de Saussures semiotiska teori, som av Gunther Kress 
(2010, s. 63) förklaras på följande sätt: 

A relation of reference is established by an individual between a phenomenon in the outer 
world and its mental representation, the signified. In that inner mental world, the signified 
links with a signifier to produce a sign; the sign is expressed in an external, outwardly audible, 
visible or otherwise materially tangible form. In Saussure’s sign, signifier and signified are 
linked in a relation which is arbitrary and bound by convention. 

Det ovan nämnda godtyckliga förhållandet mellan det betecknande och det betecknade kan 
illustreras genom en jämförelse mellan ord som på olika språk betecknar samma företeelse i den 
fysiska världen. Häst, horse, cheval och Pferd är alla ord för samma slags djur på olika 
europeiska språk, och variationen slutar naturligtvis inte där. De olika orden för häst, vilka 
bildas av olika bokstavskombinationer på olika språk, relaterar alltså inte till det betecknades 
egenskaper på något uppenbart sätt, så som ett fotografi av en häst skulle relatera till (en individ 
av) denna djurart, men ordet kan inte för den skull beteckna vad som helst. Både häst och horse 
har en och samma grundläggande definition; relationen mellan den språkliga formen och dess 
betydelse vilar alltså på en språklig konvention (Jfr Riegel, Pellat & Rioul, 1998, s. 557).  

Det sociosemiotiska perspektivet3 kontrasterar mot Saussures semiotiska teori genom att man 
inom det förstnämnda väljer att tala om resurser hellre än tecken, för att framhäva att de 
semiotiska resurserna inte har ”statiska betydelser”. Enligt det sociosemiotiska perspektivet på 
kommunikation har olika semiotiska resurser betydelsepotentialer, förvisso begränsade av 

                                                        
3 Sociosemiotiken, på engelska social semiotics, är en teori grundad av den engelske 

språkforskaren Michael Halliday (Björkvall 2009, s. 12). Fredrik Lindstrand, som vi hänvisar till i 

kapitel 2, använder namnet ”socialsemiotik” (Lindstrand, 2006) för samma teori. 
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sociala och kulturella konventioner, men mer flexibla än de ”fixerade betydelser” (Björkvall 
2009, s. 15) som ord och begrepp har rent lexikalt. De betydelsepotentialer som finns hos olika 
semiotiska resurser är alltså ”möjliga betydelser som kan uttryckas i olika sammanhang” av 
människor som ”ägnar sig åt meningsskapande av olika slag med olika syften” (ibid.). 
Teckenresursernas betydelsepotentialer förknippas inom sociosemiotiken med tre 
kommunikativa metafunktioner, nämligen den ideationella, den interpersonella och den 
textuella metafunktionen (Halliday, 1978, s. 45-47; Björkvall, 2009, s. 11).  Den ideationella 
funktionen är beskrivande och består i att semiotiska resurser används för att representera 
handlingar, händelser och tillstånd i världen. Den interpersonella funktionen handlar om hur 
relationen mellan de parter som deltar i en kommunikativ situation representeras, verbalt och 
visuellt. Slutligen handlar den textuella funktionen om hur semiotiska resurser, exempelvis ord, 
fraser, skiljetecken och illustrationer hänger samman som en meningsfull enhet – en text (Jfr 
Kress, 2010, s. 87). Björkvall (2009, s. 12) skriver att den textuella metafunktionens 
”[betydelser] har att göra med hur ideationella och interpersonella betydelser knyts samman och 
fungerar som texter i kommunikativa sammanhang”. Det för sociosemiotiken centrala 
antagandet att det alltid finns ett socialt motiverat samband mellan en semiotisk resurs (det 
betecknande) och vad den står för (det betecknade) återspeglas i den omedelbara fortsättningen 
av Björkvalls genomgång av metafunktionerna:  

För att ett meddelande ska fungera som text måste det knytas ihop på ett sätt så att det 
uppfattas som en meningsfull och motiverad helhet av dem som deltar i kommunikationen. 
Detta hör till den textuella metafunktionen. 

Vi kommer i kapitel 2, under rubriken Relevanta begrepp för en multimodal analys av visuella 
texter, att behandla frågan genom vilka resurser dessa funktioner kan komma till uttryck i 
multimodala texter. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

Vi vill undersöka hur några elever i år 8 multimodalt designar sin förståelse av utvalda 
kunskapsområden, med koppling till kursplanerna för Engelska och Moderna språk, genom sin 
produktion av digitala bildspel om dessa områden. 

Forskningsfrågor 

1. Hur sorterar och bearbetar eleverna information från olika medier?  

2. Hur designar eleverna ett eget kommunikativt innehåll och hur använder de olika 
semiotiska modaliteter i sin representation av detta?  

3. Vilka tecken på lärande kan vi finna hos eleverna genom att studera deras visuella 
representationer och genom att analysera deras intervjusvar? 
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2 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning 
Vid sökning på Libris har vi bl.a. använt följande sökord: design + lärande, vilket gav som 
första sökträff boken Design för lärande (2008) av Rostvall och Selander (red.). Utifrån den 
referenslitteratur som är listad i detta samlingsverk har vi gått vidare och sökt på relevanta 
begrepp och författarnamn i bibliotekskatalogerna vid högskole- och universitetsbibliotek i 
Mellansverige. Vi har också tagit del av avhandlingar och uppsatser som tillhandahållits via 
Stockholms universitet lärandeplattform Mondo. Nedan följer ett urval av avhandlingar, samt en 
uppsats, vilka har relevans för vårt problemområde. 

Doktorsavhandlingar 

En avhandling som i teoretiskt avseende ligger nära vår undersökning är skriven av Fredrik 
Lindstrand (2006). Den handlar om hur ungdomar, genom de filmer de skapar tillsammans och 
genom de arbetsprocesser ur vilka de färdiga filmerna växer fram, gör skillnad när det gäller 
representationer av sociala frågor och teman, identitet och lärande. Filmerna som analyseras i 
avhandlingen skapades 2003: två av dem under en veckas tid inom ramen för Film Stockholms 
filmpedagogiska projekt Respekt, som riktade sig till högstadie- och gymnasieungdomar, medan 
en tredje film gjordes inom loppet av en dag under festivalen Ung 08, i vilken Film Stockholm4 
deltog. Syftet med Lindstrands undersökning var ”att studera ungdomars kollektiva arbete och 
berättande med film, med fokus på de aspekter som kan relateras till frågor kring representation, 
identitetsarbete och lärande” (Lindstrand, 2006, s. 23). Av de sex forskningsfrågor Lindstrand 
formulerat är det särskilt två som inbjuder till den form av multimodal analys som vi ägnar oss 
åt i vår undersökning:  

– Vad berättar ungdomarna i de tre delstudierna i sina filmer och hur representeras de aspekter 
av världen som de berättar om? 

– Hur arbetar ungdomarna med olika resurser för representation i genomförandet av dessa 
representationer på olika nivåer i filmerna? (ibid.) 

De nivåer som Lindstrand syftar på är framför allt de tre kommunikativa metafunktionerna som 
vi har beskrivit ovan (Jfr Lindstrand, 2006, s. 44-50). Uttrycket ”resurser för representation” är 
hans egen översättning (eller omarbetning) av engelskans mode (som vi för vår undersöknings 
syften valt att återge med termen modalitet). Lindstrand analyserar filmerna i tur och ordning 
utifrån hur den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen realiseras i 
ungdomarnas filmskapande genom olika resurser för representation. Han resonerar också om 
hur ungdomarna låter alternativa diskurser om den sociala och kulturella miljö de lever i – och 
sina roller i denna – komma till uttryck i filmerna. Ett annat tema som är av särskilt intresse för 
oss i denna avhandling är lärande. Lindstrand (ibid. s. 231) skriver: ”Jag har […] närmat mig 
lärandet som en form av teckenskapande, där lärprocessen handlar om skapandet av inre 

                                                        
4 Stockholms läns regionala resurscentrum för rörlig bild (Lindstrand, 2006, s. 63). 
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representationer av de delar av världen som fokuseras”. Vidare säger han att de olika momenten 
i filmskapandet kan ses som en process av ”kontinuerligt teckenskapande, där det innehåll 
ungdomarna vill förmedla ska ges en form som motsvarar deras intressen” (ibid. s. 232). T.ex. 
har de gymnasieelever som gjorde filmen Ingen kan göra allt… men alla kan göra något, vilken 
Lindstrand analyserar i den aktuella avhandlingen, valt att använda begreppet svält som en 
passande form för att representera å ena sidan ett konsumtionsmönster som är vanligt i 
västvärlden (bl.a. att vi väljer mat med låg fetthalt och lite kalorier) och å andra sidan 
människors brist på ekonomiska resurser i tredje världen. Men Lindstrand redogör också för hur 
vissa av dessa aspekter på ideationell nivå representeras multimodalt, genom filmsekvenser från 
en mataffär och ett matbord. I vår egen studie av digitala bildspel och enskilda diabilder i dessa 
riktas vårt intresse mot vilka olika semiotiska resurser eleverna använder för att representera 
aspekter av världen i sin teckenskapande design och hur skriftmodaliteten samverkar med bild, 
färg och typografiska former. 

Marie Leijon (2010) har skrivit en doktorsavhandling om mediereception som utbildningsform 
och studien har följande syfte: 

Att undersöka vad mötet mellan en grupp lärarstudenter och deras texter kan erbjuda för 
möjligheter och begränsningar för meningsskapande över tid i en lärarutbildningskontext 

Hon utgår från nedanstående fyra frågeställningar: 

1) Hur designas mötet mellan deltagarna och texterna i en receptionsform? 

2) Hur agerar deltagarna utifrån de resurser som erbjuds dem i receptionerna? 

3) Vilka teckensystem och semiotiska resurser används och hur används de? 

4) Hur förändras meningsskapandet över tid? 

Ur ett designteoretiskt samt sociokulturellt perspektiv har Leijon genom videoobservation 
studerat och analyserat hur en grupp lärarstudenter interagerar vid två receptioner gällande ljud- 
och filmproduktioner som de skapat. I en förstudie har hon intervjuat deltagarna, som även fått 
skriva mediedagböcker. Studenterna skrev också ner sina reflektioner under själva 
receptionerna. I analysen av videoinspelningarna har deltagarnas uttalanden transkriberats, men 
även andra teckensystem såsom deltagarnas gester, blickar och kroppshållning har analyserats. 
Genom analysen har Leijon kommit fram till ”att deltagarna utvecklar sin förmåga att utnyttja 
en texts meningspotential från den ena receptionen till den andra” (Leijon, 2010, s. 208). 
Dessutom breddas deltagarnas ”register av resurser för att skapa mening” (s 208). Samtalen får 
en mer generaliserande karaktär istället för beskrivande eller förklarande. Studenternas 
multimodala yttrandeutrymme i jämförelse med lärarens ökar också. ”Avhandlingen visar hur 
meningsskapande över tid är en komplex process som designas multimodalt” (s 211). ”Studien 
visar också att deltagarna utnyttjar en mängd skilda resurser i sitt meningsskapande arbete” (s 
212). Att arbeta i team har haft betydelse för meningsskapandet genom att deltagarna 
”återvänder till och omskapar sin design när de resonerar om sin egen text, på så sätt blir den 
ursprungliga designen och texterna tankeverktyg [som] används i det meningsskapande arbetet” 
(s 212). Studien visar också att deltagarna utvecklar ”sin förmåga att utnyttja ljudets resurser”  
(s 212) samt förändrar sitt ”sätt att utnyttja adressater och rikta sina yttranden” (s 213). 

Susanne Kjällander har i sin avhandling studerat och analyserat elevers interaktion på fem ICT-
skolor (Information and Communication Technology) för att, utifrån ett multimodalt 
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designteoretiskt perspektiv, förstå hur de skapar mening och lär sig i klassrummet då de 
använder digitala lärresurser  i SO. En av hennes fyra forskningsfrågor lyder: 

- Hur designar eleverna sina egna lärvägar i SO i den digitala lärmiljön och med vilka 
teckensystem representerar de sitt lärande? 

Olika långa videoobservationer av undervisning inom ett komplett arbetsområde i alla 
skolåldrar upp till gymnasiet har genomförts, varav delar har analyserats. Dessa har 
kompletterats av fokusgruppsintervjuer med elever och lärare, fältanteckningar, Mp3 
inspelningar, enkäter samt analyser av elevers representationer såsom t.ex. PowerPoints. 
Studien utgår ifrån hur läraren arrangerar teckensystem och media för elevers lärande. Eleverna 
uppmuntras att tillsammans tolka uppgifter och deras intressen blir styrande för hur arbetet 
utvecklas. Att få skapa egna lärvägar i en digital lärmiljö uppskattas av eleverna och resultatet 
visar också ”hur elever som aktiva kunskapsproducenter, engagerar sig i multimodala 
meningserbjudanden då de designar sina representationer med olika teckensystem och 
medier”(s.156). ”Kunskaper framförhandlas […] då informationen eleverna engagerar sig i inte 
är tillrättalagd för skoländamål samt när flera olika teckensystem och flera olika typer av 
informationskällor används simultant i lärprocessen”(s.156,157). Vid bedömningen av elevernas 
arbete erkänns elevers tal och text ”som lärande i större utsträckning än deras lärande i 
teckensystem såsom foton, färger och layout”(s.157). ”Den här avhandlingen visar att elevers 
interaktion är signifikant multimodal”(s.158) samt att ”elever designar sitt lärande 
multimodalt”(s.159) vilket också var en utgångspunkt från början av avhandlingen. Detta sker 
t.ex. via valet av bakgrundsfärg, layout, bilder och text. ”Den här studien visar att eleverna 
engagerar sig i det som de uppfattar som framträdande i det digitala gränssnittet”(s.158). 
”Exempel på vad som uppfattas som framträdande och som eleverna väljer att engagera sig i är 
bilder på människor, ord på svenska, bilder som de känner igen sedan tidigare eller som 
uppfattas som coola och texter som presenterar något spännande eller utmanande.”(s.159). 

Uppsatser 

I detta avsnitt sammanfattar vi de resultat som tidigare har lagts fram i en akademisk uppsats på 
grundläggande nivå, med inriktning på didaktisk design och multimodalitet. 

Elisabeth Hansson (2011) har gjort en studie om museipedagogik i samband med en multimodal 
utställning på Medelhavsmuseet. Hennes undersökning kretsade kring fyra forskningsfrågor:  

1) Hur gestaltas en utställning vid ett museum genom en museilärares visning?  

2) Hur och vilken mening gestaltar elever i representationer i olika multimodala 
konfigurationer?  

3) Vilka likheter och skillnader uppvisar olika representationer?  

4) Hur kan barns (besökares) skillnader i representationer förstås i förhållande till skolans och 
museets erkännandekulturer?  

I samband med ett skolbesök av en femteklass på museet agerade Hansson som observerande 
deltagare, medan hon med digitalkamera dokumenterade vad som visades och hur eleverna 
engagerades/engagerade sig i utställningen. Efteråt instruerades eleverna att i text och bild 
beskriva ”vad de fann viktigt vid museibesöket”. Vidare genomförde hon en 
fokusgruppsintervju med fem av eleverna.  
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I kapitlet Resultat redogör Hansson först i skrift och bild för vad som visades vid utställningens 
anhalter och hur kommunikationen mellan museipedagogen och eleverna gick till under 
visningens gång. En karta över Medelhavsmuseet visar också vilken väg skolklassen följde 
genom utställningen, då detta var en del av museipedagogens didaktiska design av besöket på 
museet. Därefter redovisar Hansson genom fotografier elevernas representationer av det de 
tyckte var viktigast på museet, vilka hon sedan beskriver skriftligt och tolkar som olika 
meningserbjudanden från elevernas sida. Hon redovisar ett antal citat ur intervjuerna och 
förklarar att ”vad eleverna sagt i bildrepresentationer har de kunnat fördjupa och utveckla i de 
verbala representationerna”. I sin analys använder sig Elisabeth Hansson av begrepp som 
informationsvärde, medier och teckensystem, orkestrering av multimodala arrangemang, 
framträdande, design och diskurs. Några av dessa kommer att tas upp på nytt i avsnittet 
Relevanta begrepp för en multimodal analys av visuella texter i slutet av detta kapitel i vår egen 
uppsats. Hanssons studie handlar dock om vad hon med hänvisning till ett designteoretiskt 
perspektiv (Selander, 2008) kallar semiformella lärsekvenser, till skillnad från formella 
lärsekvenser som designas inom ramen för formell undervisning, som inbegriper den 
lärandemiljö – grundskolan – som vår egen studie utgår ifrån. 

I avslutningen tar Elisabeth Hansson upp vilken betydelse hennes studie kan ha, dvs. på vilket 
sätt den skulle kunna komma till användning. Hon menar att den kan vara intressant för 
”museipedagoger” och ”skollärare” i och med att den ”föreslår en möjlig utvärderingsform för 
extramuralt lärande”. Med andra ord skulle dessa personer inom dessa yrkesgrupper kunna 
utnyttja elevers meningsskapande i bild- och skriftrepresentationer och intervjuer (verbala 
representationer), för att kunna ta reda på vad eleverna har uppfattat som viktigt eller vad som 
har intresserat dem under ett museibesök och vad nytt de har lärt sig. 

Centrala begrepp inom multimodal designteori 
En rad centrala begrepp är förknippade med multimodal designteori. Låt oss först se på vad 
multimodalitet står för. Selander & Kress (2010, s. 26) talar om ”de resurser av olika slag som 
finns till hands för att tolka världen och skapa mening” och nämner bl.a. ”gester, ord och 
symboler” som exempel på resurser för meningsskapande. Björkvall (2009, s. 8) gör en 
koppling mellan begreppen multimodal och text, genom att använda ett utvidgat textbegrepp, i 
vilket ”alla kommunikationsformer i en text måste innefattas”. Han förklarar:  

Texter som omfattar flera kommunikationsformer brukar kallas för multimodala. Multimodala 
texter kan t.ex. bestå av skrift och bild, tal och musik (som i radioreklam), rörliga bilder och 
musik (som i musikvideor), eller rörliga bilder, tal och ibland musik (i film). 

En annan benämning på kommunikationsformer i en multimodal teori är semiotiska modaliteter 
(Björkvall 2009, s. 13), I Staffan Selanders terminologi kallas de även för teckensystem eller 
teckenvärldar (Rostvall & Selander 2008, Selander & Kress 2010). Skrift är en sådan modalitet, 
bild är en annan, men trots att skriften under lång tid har haft anseende som den viktigaste 
modaliteten för att sprida information och uttrycka mening, så har även bilder en avsevärd 
potential att förmedla olika betydelser. Ordet multimodalitet motsvaras av multimodality på 
engelska. I sin sammanfattning av det inledande kapitlet i den tidigare citerade boken 
Multimodal discourse, förklarar Kress & van Leeuwen (2001, s. 20) hur de använder begreppet: 
“We have defined multimodality as the use of several semiotic modes in the design of a 
semiotic product or event, together with the particular way in which these modes are 
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combined.” En typ av “semiotiska produkter” är textböcker eller läroböcker. Merparten av all 
information i textböcker var för fyrtio till femtio år sedan framställd i skrift, men idag kan vi se 
att det har skett en förändring till vad Kress & van Leeuwen (2001, s. 64) kallar ”functional 
specialisation”. De preciserar:  

Language-as-writing is now used to describe (pedagogically salient) actions, events, in quasi-
narrative form; image is used to describe the ’shape’ of phenomena (circuits, magnetic fields, 
digestive mechanisms, the carbon cycle) which are the stuff of curricular content. 

I andra kontexter kan de här nämnda modaliteterna naturligtvis ha helt andra funktioner än de 
som är typiska i läroböcker. Text, så som begreppet används i vardagligt tal, dvs. i betydelsen 
”’löpande skrift’” (Björkvall, 2009, s. 7), kan förutom att beskriva och informera också inbjuda, 
uppmana, varna och övertyga, för att nämna några exempel. I ett multimodalt perspektiv är text 
ett vidare begrepp. Det utvidgade textbegreppet inbegriper skrift, men tar samtidigt ”bilder, 
illustrationer och textlayout” i beaktande som viktiga resurser för att skapa betydelse och att 
kommunicera (ibid.). Björkvall sammanfattar det med att ”alla kommunikationsformer i en text 
måste innefattas av textbegreppet” (ibid., s. 8). Han konstaterar också att text och bild kan 
komplettera varandra, men de olika modaliteterna kan ibland förmedla motstridiga betydelser 
(ibid. s. 25). I vår studie kommer analysens fokus att ligga på visuella texter, vilka ingår i 
elevdesignade digitala bildspel och består av kombinationer av skrift och bild.  

Av det föregående kan vi förstå att multimodalitet är det fenomen som aktualiseras när text, bild 
och eventuellt andra modaliteter används tillsammans för att uttrycka mening. Uttryckt på ett 
annat sätt är exempelvis ord och bilder komplementära resurser för meningsskapande. För att 
illustrera detta citerar vi Björkvall (2009, s. 51) som i sin analys av en sida i en lärobok om 
samhällskunskap säger följande:  

Bild- och skriftbetydelserna är […] inflätade i varandra. Att skapa en pedagogisk text handlar 
inte längre bara om att skriva på ett begripligt sätt, utan nästan alltid också om att designa 
texten så att samspelet mellan skrift och andra visuella textelement fungerar multimodalt. 

Detta konstaterande leder oss direkt vidare till nästa centrala begrepp som är design. Enligt 
Selander & Kress (2010, s. 24, 25) finns det tre aspekter på design, som de benämner 
”Didaktisk Design 1”, ”2” och ”3”. Den första av dessa tre går även under namnet design för 
lärande, vilket avser ”alla de arrangemang för lärande som produceras och tänks ut i olika 
sammanhang”, däribland ”undervisningsresurser som läromedel av olika slag samt särskild 
utrustning och särskilda hjälpmedel” för lärande (ibid., s. 24). Den andra aspekten, som är den 
vi kommer att intressera oss djupare för i vår undersökning är design i lärande. Så här förklarar 
Selander & Kress (ibid., s. 25) vad design i lärande innebär:  

[D]en enskildes lärande uppmärksammas i hela sin bredd, inte endast i relation till vissa på 
förhand uppsatta mål. Lärande ses som ett nytt sätt att utvidga sin repertoar för att förstå och 
handla meningsfullt i ett socialt sammanhang. Vi skulle även kunna uttrycka detta i termer av 
lärande som deltagande (jfr agency, Kress 2010) där den enskildes design av sin lärväg 
uppmärksammas genom de val som individen gör, både vad gäller det som väljs och det som 
väljs bort. De aspekter på lärande som då blir intressant att se närmare på berör bland annat 
transformering av information, skapandet av nya representationer och vad som i ett specifikt 
sammanhang erkänns som, respektive inte erkänns som, tecken på lärande. 
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Den sistnämnda aspekten utgör en koppling till Didaktisk Design 3, som avser utvecklandet av 
former för bedömning och utvärdering ”av det arbete och det lärande som premieras i skolan” 
(Selander & Kress, 2010, s. 24). I det nyss citerade verket, under rubriken ”Design i lärande: 
transformation och gestaltning” (kapitel 4), sätter författarna bildligt talat likhetstecken mellan 
design och ”hur en individ realiserar sina intressen i en viss kulturell omgivning” (Selander & 
Kress, 2010, s. 97) Formuleringen förmedlar bilden av en aktiv och socialt kompetent individ 
som engagerar sig i sitt lärande. Sett ur ett multimodalt perspektiv handlar lärande om att tolka 
och transformera information, som kodats med hjälp av ett eller flera teckensystem, så att nya 
representationer av kunskap gestaltas. Denna gestaltning utnyttjar i sin tur en uppsättning 
teckenresurser, vilka kan höra eller inte höra till samma teckensystem som den information som 
tolkas.  

För att illustrera vad som menas med tolkning, transformation och representation, så kan vi 
tänka oss en företagsam tonåring som har skaffat ett recept på sockerkaka. Receptet är framställt 
i en text som punkt för punkt beskriver bakningsproceduren, och som bakgrund till texten finns 
en bild på en gyllenbrun sockerkaka. Personen i vårt exempel kan genom att försöka följa 
receptet (tolkning) baka en sockerkaka som blir relativt lik den på bilden och sedan välja att 
återge för en vän hur han eller hon gjorde i berättande form (transformation), utan att läsa upp 
receptet punkt för punkt. Vidare kan den som bakat låta fotografera sig själv och sockerkakan 
med digitalkamera och lägga upp bilden (en teckenresurs) på Facebook, för att där lägga till en 
skriftlig kommentar (en annan teckenresurs) om hur lyckad bakningen blev. Den kommenterade 
bilden på tonåringen med sitt bakverk är en gestaltning av en företeelse i världen. Gestaltningen 
utgör en representation av den unga individens nyförvärvade kunskap, ett tecken på lärande. 
Efter att ha gjort en egen sockerkaka för första gången i sitt liv har tonåringen lärt sig ett nytt 
sätt att se på och engagera sig i denna populära dessert, i och med erfarenheten att inte bara vara 
konsument av dito, utan också stolt producent.  

Givet detta exempel måste vi framhålla betydelseskillnaden mellan tecken på lärande och 
tecken i socialsemiotisk mening. Å ena sidan uppfattar vi det förstnämnda uttrycket som 
synonymt med bevis på att lärande har ägt rum. ”Genom transformationer och teckenskapande 
aktiviteter visar man sitt lärande”, konstaterar Selander & Kress (2010, s. 33). Det är 
följaktligen (designandet av) en multimodal representation som i sin helhet utgör beviset på att 
lärande har ägt rum eller pågår. Å andra sidan står det enskilda begreppet tecken för en 
förekomst eller användning av en enhet i eller från ett teckensystem. Van Leeuwen (2005) ger 
följande definition av det socialsemiotiska begreppet ”Sign”, vilket är den direkta 
motsvarigheten på engelska till det svenska begreppet tecken:  

An instance of the use of a semiotic resource for purposes of communication, for example, the 
action of frowning, used for the purposes of communicating disapproval, or the use of the 
colour red, for purposes of warning against some danger. 

I det här sammanhanget vill vi också citera Jewitt (2006, s. 27), som talar om sambandet mellan 
yttre (materiella) tecken och inre (mentala) tecken, vilket framhäver hur viktiga olika 
modaliteter och semiotiska resurser är för människors tänkande och lärande: 

The fundamental connection between external and inner signs highlights the importance of 
semiotic resources in learning. The modes that are available to people (on the social plane) are 
resources for thinking and learning. Traditionally the process of internalisation has focused on 
language. From a multimodal perspective all modes contribute to learning. 
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I det tredje och sista avsnittet av detta kapitel ska vi presentera några begrepp som hjälper oss 
att urskilja olika designmässiga och kommunikativa aspekter på den typ av representationer som 
vi intresserar oss särskilt för i denna studie: visuella texter.  

Relevanta begrepp för en multimodal analys 
av visuella texter 
Vilka begrepp är relevanta för en multimodal analys av visuella texter, som vi har för avsikt att 
genomföra inom ramen för denna studie? Vårt urval grundar sig på den samling av begrepp som 
Anders Björkvall introducerar i kapitel 2, 3, 4 och 6 i den ovan citerade boken Den visuella 
texten: multimodal analys i praktiken (2009). Om inget annat anges är alla citat i den här delen 
av teorikapitlet hämtade därifrån, så vi hänvisar bara till det aktuella sidnumret inom parentes. 
Om två citat i följd är från samma sida skriver vi ibid. inom parentes efter det andra citatet. Vi 
börjar med att lägga fram begreppen i ordning efter vilken metafunktion de i första hand kan 
anses knyta an till: den ideationella först, sedan den interpersonella och därefter den textuella. 
Avslutningsvis tar vi upp exempel på typografiska formers betydelsepotentialer.  

Semiotiska resurser för den ideationella metafunktionen 

Den ideationella funktionen hos en text utgörs av att den beskriver någonting. Björkvall talar 
om ”hur versioner av omvärlden skapas i multimodala texter” (s. 57) med hjälp av olika 
semiotiska resurser. Det är t.ex. möjligt att förmedla skeendet att någon springer, genom att i 
bild visa ”symboler med en springande människa i en ruta” och pilar ”som anger riktningen” för 
rörelsen (s. 60), istället för att i skrift använda en form av verbet springa. Naturligtvis kan 
semiotiska resurser från både bildmodaliteten och skriftmodaliteten användas komplementärt.  

Överordnade begrepp för analys av visuella texter på den ideationella nivån är processer och 
deltagare. ”Det är runt processerna som allt i de ideationella representationerna av världen 
kretsar, t.ex. när det gäller vem som gör vad mot vem, vem som tänker på vad, hur någonting är 
eller vad någonting har” (s. 60, 61). Visuella processer kan delas upp i två huvudtyper, nämligen 
”narrativa processer, som representeras av t.ex. pilar eller mänskliga blickar, och konceptuella 
processer, där pilar eller blickar saknas” (s. 62). Förutom de nyss nämnda semiotiska resurserna 
kan kroppsdelar (såsom en arm eller ett finger) och verktyg fungera som vektorer, vilka 
gestaltar processer ” som har att göra med förändring av olika slag” (s. 63).  

Bland de narrativa processerna finner vi aktions- och reaktionsprocesser förutom mentala och 
verbala processer (s. 63). Björkvall förklarar med hänvisning till en seriestripp att ”en 
enkelriktad aktionsprocess […] utgår från en deltagare (aktören) och slutar vid en annan 
(målet)” medan deltagarna i ”en dubbelriktad aktionsprocess” kallas för ”interaktörer”, t.ex. när 
två personer som är representerade i bild skakar hand för att hälsa på varandra (s. 65). När en 
deltagares reaktion på något i omgivningen representeras visuellt kallas det för en 
reaktionsprocess, medan deltagaren omtalas som reaktör (s. 66). I denna process kopplas ”den 
inre verkligheten hos människor […] till den yttre” (ibid.). Mentala processer däremot ”är mer 
begränsade till just det som sker i människans inre” och representeras ”genom tankebubblor 
eller liknande” som semiotisk resurs (s. 67). Den deltagare som representeras i en mental 
process kallas ”upplevare” (s. 61). 
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Konceptuella processer saknar vektorer och de ”representerar olika former av statiska tillstånd” 
(s. 71). Ett exempel är ”symboliska processer där en deltagare representeras genom sina 
symboliska attribut” (s. 72), vilket skulle kunna vara nationella eller religiösa symboler. En 
deltagare i denna typ av processer kallas ”bärare” (s. 73). 

Semiotiska resurser för den interpersonella metafunktionen 

Björkvall beskriver att man genom att avbilda människor på olika avstånd kan skapa olika 
betydelser för hur läsaren förhåller sig till den avbildade. ”Om en avbildad person presenteras i 
närbild kan den kännas antingen påträngande eller personlig, beroende på hur bilden tolkas. 
Presenteras den avbildade på långt avstånd kan personen uppfattas som mer distanserad” (s. 31). 
En annan semiotisk resurs är vinkeln ur vilken bilden är tagen. Fågelperspektiv, eller ovanifrån-
perspektiv, ”ger betraktarmakt, d.v.s. makt åt den som ser på bilden från den betraktarposition 
som bilden erbjuder” (s. 52). Är personen avbildad ur ett grodperspektiv, eller underifrån-
perspektiv, innehar den en maktposition gentemot betraktaren. När detta perspektiv 
”kombineras med kommunikativa kravhandlingar, blir den betraktande positionerad i en ännu 
mer underlägsen position eftersom det är en person med makt som kräver” (ibid.). Är bilden 
tagen rakt framifrån ger detta intryck av att personen inte är någon främling samt att ”han tillhör 
läsarens värld” (s. 32, 33). En jämn maktbalans mellan personen på bilden och läsaren uttrycks 
också genom detta perspektiv (s. 52). 

Bilder har ”resurser för att skilja mellan roller i interaktionen. Rollerna givande och krävande 
kan uttryckas visuellt. […] En avbildad som ser direkt på betraktaren ger bildhandlingen krav” 
(s. 36). Om personen är avbildad från sidan eller bakifrån blir bildhandlingen ett erbjudande 
som läsaren kan betrakta utan några krav (ibid.). Bildhandlingar kan enligt Björkvall även 
visualiseras genom kroppsrörelser. Uppdragna ögonbryn kan uttrycka en fråga, en uppsträckt 
arm en uppmaning (s. 37). I kombination med en språkhandling förstärks betydelsepotentialen i 
båda och Björkvall uttrycker då att det handlar om en kommunikativ handling. ”I en 
kommunikativ handling bidrar både det verbalspråkiga och det visuella till någonting mer än 
den betydelsepotential som språk- och bildhandling har var för sig.” (s. 38). 

Semiotiska resurser för den textuella metafunktionen 

”Textelement kan tilldelas olika informationsvärde beroende på var i det visuella rummet de 
placeras” (s. 89). ”Det som finns till vänster i en multimodal text […] får oftast informations-
värdet given eller känd. Mottagaren av texten antas känna till det som presenteras till vänster, 
och på denna information kan sedan det nya byggas” (s. 88). Den nya informationen placeras 
istället ofta till höger (ibid.). Dessutom finns en annan betydelsepotential beroende på hur högt 
upp eller lågt ner på sidan informationen står. ”Ett textelement som placeras högt i en text 
tenderar att tilldelas betydelser som ideal och idealiserad, men […] också generell. […] Reella 
och specifika informationsvärden tilldelas element som placeras nederst” (s. 90).  

Visuell framskjutenhet kan skapas genom olika semiotiska resurser som gör att ”textelement 
presenteras som om de är mer eller mindre viktiga jämfört med andra textelement i det visuella 
rummet” (s. 87). Typsnittets eller bildens relativa storlek är en sådan resurs, liksom att välja en 
färg som skiljer sig från övriga textelement (ibid.). Färg är i allmänhet en mycket kraftfull resurs 
för att skapa visuell framskjutenhet” (s. 102). Björkvall tar även upp typsnittsvariation, fokus, 
förgrund/överlappning samt kulturella symboler som andra resurser för visuell framskjutenhet 
(s. 101). ”Att använda fetstil, eller typsnitt som kontrasterar med andra typsnitt i samma text” 
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ger texten framskjutenhet (ibid.). Bilder med detaljer i fotografiskt fokus får en framskjutenhet 
gentemot övriga detaljer som är ofokuserade på bilden (s. 102). Att placera något i förgrunden 
gör att det även kommer närmare läsaren och på så vis ges framskjutenhet. Denna resurs 
används oftast i samband med överlappning, som innebär att placera ett textelement framför ett 
annat och därigenom ge det en viktigare betydelse i sammanhanget (s. 102, 103). Björkvall tar 
upp barn som ett exempel på ”kulturellt laddade symboler”.  Andra exempel är ”avbildningar av 
kända personer eller textelement som aktualiserar något från kultur arvet”, något vi känner igen 
och därför lägger märke till. För en svensk kan Dalahästen vara en sådan symbol. Även 
symboler som för många människor associeras med något negativt, t.ex. Hakkorset, får 
framskjutenhet eftersom det är en symbol som många känner igen och lägger märke till (s. 103).  

Typografi som meningsskapande resurs 

Enligt Björkvall är ”typografiskt meningsskapande inte […] så systematiskt organiserat, utan 
bygger mycket på associationer mellan t.ex. former” (s. 127). Längre fram i sitt resonemang om 
”typsnitts semiotiska betydelsepotentialer” (s. 128) använder han begreppet konnotation med 
avseende på förhållandet mellan typografi och ”semiotiska tecken och resurser från andra 
sammanhang”. Han illustrerar hur konnotationerna kan variera genom att jämföra ett ”snirkligt 
och handstilsliknande typsnitt som Edwardian Script ICT ” med ett ”rent och rakt typsnitt 
som Helvetica”. Det förra ”pekar genom sin likhet med kalligrafi mot handskrivna, kanske 
äldre och högtidliga texter”, medan det senare pekar ”mot funktionalism och kanske kraftfullhet 
och teknisk effektivitet” (ibid.). En annan sorts association mellan typsnitt och fysiska former 
med betydelsepotential kallas för erfarenhetsbaserad metafor (s. 129). Den gemensamma 
grunden för konnotationer och erfarenhetsbaserade metaforer är att typsnittens form och 
karaktär påminner om ”[tecken] och former från olika kulturella domäner och från den fysiska 
omgivningen” och därför kan ”fungera som semiotiska resurser” (s. 130). 
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3 Metod 

Val av undersökningsmetod 
Vi har analyserat och tolkat elevers bruk av semiotiska resurser såsom skrift, bild och layout i 
samband med framställningen av bildspel. Vi har använt oss av det material som våra elever i 
engelska och spanska producerat inom ramen för grupparbeten om två länder, Australien 
respektive Mexiko. Alltså har vi å ena sidan i egenskap av lärare handlett elevernas arbete, och å 
andra sidan har vi i egenskap av universitetsstuderande analyserat ett urval av elevernas 
produkter med fokus på de betydelsepotentialer som finns i multimodala texter. Vi har också 
genomfört intervjuer med de elever vilkas representationer vi valt att analysera, för att få en 
djupare förståelse för deras inhämtning och design av kunskap, dvs. elevernas design i lärande. 

Urval 
Vi har valt att analysera representationer i form av digitala bildspel skapade av elever i år 8, dels 
med anledning av att vi båda två undervisar denna åldersgrupp, vi har tidigare betygsatt elever i 
år 8 och vi har hunnit få en ganska god bild av elevernas skriftliga och muntliga kunskaper 
sedan år 7. Eftersom vi arbetar heltid respektive 70 procent av heltid samtidigt som detta arbete 
skrivs, så har vi valt att göra vår undersökning i de grupper som vi själva är undervisande lärare 
för. Dessa elever träffar vi på lektion två respektive tre gånger i veckan och vi hade möjlighet att 
följa dem under projektarbetets gång. Skola 1 ligger i en större stad i Mellansverige och är en F-
9-skola. Den för vår studie aktuella klassen i engelska i år 8 består av 24 elever varav 12 är 
flickor och 12 är pojkar. Skola 2 ligger i en mindre stad i Mellansverige och är en 6-9-skola. 
Den för vår studie aktuella undervisningsgruppen i spanska i år 8 bestod vid tiden för 
undersökningen av 16 elever, varav 12 pojkar och 4 flickor. Inom klassen och 
undervisningsgruppen delade eleverna in sig i små grupper om två till tre elever. Efter att dessa 
skickat in sina visuella representationer, dvs. PowerPoints och Keynotes till oss, gjorde vi ett 
urval utifrån vilka vi tyckte var mest intressanta att analysera med tanke på design och innehåll. 
Vi valde sammanlagt fyra bildspel, två om Australien och två om Mexiko. Ur dessa har vi sedan 
valt att beskriva och analysera sidor, dvs. diabilder som vi uppfattade som särskilt intressanta ur 
ett designperspektiv när vi spelade upp bildspelen på våra egna datorer och som vi därför senare 
ställde frågor om under intervjuerna. Några av de elever som tillfrågades om de kunde tänka sig 
att ställa upp på en intervju ville inte delta. I och med att deltagandet var frivilligt fick vi nöja 
oss med att tre av de fyra utvalda elevgrupperna endast representerades av en eller två elever vid 
intervjutillfället, istället för av hela gruppen på tre elever.  

Förutsättningar skola 1 
På den ena skolan har eleverna i år 8, förutom lektionerna i engelska, även haft möjlighet att 
arbeta med Australienprojektet under lektionerna i Förstärkning i engelska, EPT (elevplanerad 
tid) samt Elevens val. Detta har underlättat tillgången till datorer, som annars är begränsad till 7 
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datorer. Två grupper har vissa lektioner använt sin egen iPhone för att leta fakta på Internet. En 
av eleverna hade varit med familjen till Australien under två veckor förra året och fick berätta 
för klassen om sina upplevelser. I engelskadepån hade eleverna tillgång till ett flertal läroböcker 
med fakta om Australien och vi tittade på en faktafilm om Australien via www.flod.nu. I 
klassrummet finns tillgång till Internetuppkoppling, storbildskanon och filmduk, för att vid 
redovisningarna kunna visa t.ex. en PowerPoint. Klassrummet har även mörkläggningsgardiner 
samt dimmer till lysrören i taket. 

Förutsättningar skola 2 
På den andra skolan har eleverna i årskurs 8 tre lektioner à 50 minuter per vecka i spanska. 
Projektet om Mexiko har genomförts inom ramen för denna lektionstid från och med vecka 43 
t.o.m. vecka 48, med avbrott för höstlov vecka 44 och med undantag av två lektioner med 
inriktning på spansk grammatik. När projektet om Mexiko introducerades för eleverna fick de 
se en skriftlig planering under utarbetning projicerad på lektionssalens filmduk. De allmänna 
riktlinjerna för vad projektarbetet skulle handla om var färdigskrivna, men i samråd med 
eleverna lades en tidsplan till för olika moment i arbetet och undervisningen. Den fastställda 
planeringen finns med som bilaga till denna uppsats. Arbetet med att färdigställa bildspel drog i 
viss mån över tidsramarna för projektet, vilket ledde till att redovisningen av bildspelen hölls 
först den 30 november och den 4 december 2012.  

Skolan är kommunal och deltar i kommunens 1-1-projekt, vilket innebär att alla elever i årskurs 
7-9 såväl som alla lärare förfogar över en egen bärbar dator från Apple. Eleverna i den utvalda 
gruppen har varsin MacBook Air, medan läraren har en MacBook Pro. Förutom att dessa två 
modeller skiljer sig åt i utförande finns det också vissa skillnader dem emellan när det gäller 
programvaran. Keynote är Apples eget program för att skapa multimodala bildspel, men den 
version av Keynote som är installerad på elevernas datorer innehåller vissa typsnitt som saknas 
på lärarens dator. Detta kan till viss del förändra bildspelens visuella egenskaper när läraren 
öppnar dem med sin version av programmet. Eleverna hade dock möjlighet att koppla sin egen 
dator till lektionssalens storbildskanon och kunde alltså visa sin Keynote i oförändrat skick.  

Tillförlitlighet 
Vår undersökning är av kvalitativ art och resultatet kan inte ses som allmängiltigt, utan är en 
studie av ett fåtal elevers arbeten. Synen på kunskap som multimodal är alltjämt intressant och 
bekräftas såväl av de deltagande eleverna som av vår analys av deras representationer. 
Forskning kring detta område är också relativt ny och finns ännu inte i någon större omfattning. 
Under intervjuerna kan vi inte garantera att eleverna sagt vad de egentligen tycker. De kan ha 
undanhållit oss sina egentliga åsikter och i de fall då intervjuerna skedde med fler elever 
samtidigt kan de ha påverkats av varandras åsikter. Intervjupersonerna kan också ha påverkats 
av att intervjuerna spelades in på ljudband och att vår forskarroll kan vara svår för eleverna att 
skilja från vår yrkesroll. 
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Etiska aspekter 
Vi har valt att göra en undersökning med elever som vi själva är undervisande lärare för, vilket 
medför att vi som betygsättande lärare redan står i en maktposition gentemot eleven. Detta 
ställer stora krav på oss när det gäller att klargöra skillnaden mellan vår roll som forskare 
respektive som lärare. Eleven ska våga redogöra för sina åsikter utan att vara rädd för att bli 
bedömd, annars finns risken att eleven letar efter ”de rätta svaren”, dvs. de svar eleven tror att vi 
förväntar oss. 

En fördel med att vi redan känner eleverna kan vara att de är mer avslappnade vid intervjun 
eftersom situationen inte är helt ny för dem och att de är vana att samtala om sina arbeten med 
oss.  

Innan vi intervjuade eleverna fick de med sig en blankett hem till föräldrarna, där vi beskrev 
vårt syfte med undersökningen (Se Bilaga 1, där vi avidentifierat skolorna och kommunerna 
som vi arbetar i). Där klargjorde vi också att intervjuerna skulle spelas in på ljudband, men att 
syftet med detta endast var att kunna göra en transkribering och att inga andra än vi skulle 
lyssna på inspelningen. Efter avslutad forskning kommer denna inspelning att raderas. Några av 
de elever som tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju ville inte delta. 
Målsman till var och en av de elever som då återstod att intervjua skrev under blanketten och 
gav på så sätt sitt medgivande till elevens deltagande i undersökningen. Vi har enligt 
Vetenskapsrådets etiska principer intygat muntligt och skriftligt att alla medverkande kommer 
att avidentifieras i vårt arbete och att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst 
om deltagaren så önskar. 

Materialbehandling 
För få svar på hur eleverna designar ett eget kommunikativt innehåll med hjälp av olika 
semiotiska resurser har vi analyserat diabilder ur deras PowerPoints och Keynotes som 
multimodala kompositioner, med utgångspunkt i de begrepp för multimodal analys som bl.a. 
Björkvall (2009) har redogjort för. I vår analys har vi fokuserat på de betydelsepotentialer som 
ligger i semiotiska resurser som variation i distans och perspektiv, koherens mellan bild och 
skrift, textelementens inbördes placering, visuell framskjutenhet samt resurser för avgränsning 
och sambandsskapande. Vi har tagit i beaktande att dessa semiotiska resurser fyller olika 
kommunikativa metafunktioner och att en viss resurs ibland kan fylla mer än en sådan funktion. 

Vi har valt att alltid inkludera bildspelets titelsida i vår beskrivning och analys, med tanke på att 
de semiotiska resurser som används där kan vara grundläggande för innehållet i fortsättningen 
av bildspelet. Som en introduktion till varje bildspel har vi gjort en översiktlig beskrivning i 
vilken alla diabilder presenteras kortfattat i turordning.  Anledningen till att vi först beskriver 
varje bildspel översiktligt är att de enskilda diabilder som vi valt ut för analys inte har kommit 
till för att vara isolerade visuella representationer. De är istället beståndsdelar av den 
kommunikativa helhet som varje bildspel utgör. Vi anser att det är viktigt för trovärdigheten i 
vår multimodala analys, att våra läsare får en överblick över hur bildspelen är designade i stora 
drag och därmed en uppfattning om hur de enskilda diabilderna eventuellt är kopplade till en 
generell idé om vad bildspelet som de ingår i ska förmedla, dvs. till elevernas design.  

Vi har även genomfört två intervjuer vardera där vi samtalat med våra egna elever angående 
deras bildspel. Det var två elever per grupp från projektet om Australien och en elev ur varje 
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grupp från projektet om Mexiko som deltog i intervjuerna. Till stöd hade vi åtta på förhand 
formulerade frågor (Se Bilaga 4), men vi ställde dem i varierande ordning från intervju till 
intervju och frångick många gånger den exakta skriftliga ordalydelsen. Intervjuerna tog mellan 
15 och 22 minuter i anspråk. De spelades in på ljudband/som röstmemon på iPod och 
transkriberades därefter. Våra transkriptioner av intervjuerna innebär att vi har gjort en 
transformation av det talade språket till skriftmodaliteten, varvid endast vissa av de verbala 
semiotiska resurserna kan återges. Dessa transkriptioner har vi sedan gemensamt analyserat 
genom att tillsammans läsa igenom dem och stryka under textsekvenser av relevans för våra 
forskningsfrågor. Varje forskningsfråga är i sin tur kopplad till en eller flera intervjufrågor, som 
vi strukit under och numrerat i marginalerna på transkriptionsbladen enligt den ordningsföljd 
som vi skrev dem i före intervjuernas genomförande. I flera fall frångick vi nämligen den 
förutbestämda frågeordningen under samtalets gång, och ibland återkom vi till samma fråga en 
eller flera gånger under intervjun för att få kompletterande svar av eleverna. 
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4 Resultat 

Hur eleverna har sorterat och bearbetat 
information från olika medier 
Här nedan redogör vi för hur eleverna sorterade och bearbetade information från olika medier 
enligt vad vi har funnit vid analysen av intervjutranskriptionerna. När bildspelens nummer 
anges i texten syftar det på den ordning i vilken de redovisas under nästa underrubrik i detta 
kapitel. 

Hur valde eleverna vilka bilder som skulle få vara med i bildspelen? En pojke som intervjuades 
om det bildspel om Mexiko som han och två kamrater hade skapat (Bildspel 3) uttalade sig på 
följande vis: 

Ja, valde och valde, vi liksom scrollade igenom Flickr eller Google bilder då och sen hittade vi 
bilder då, som passade och då tog vi dom. 

När han fick en följdfråga om vad som gjorde att de kände att någon bild passade och andra inte 
svarade han: 

Ja men vi hade ju så här titlar då, eller vad man ska säga.  

Detta uppfattar vi som att eleverna först bestämde vilka rubriker de skulle skriva om, och sedan 
sökte efter bilder som kunde illustrera ämnet. Flickorna som gjort bildspel 4 beskriver också att 
de började med texten och därefter placerade ut sina bilder: 

Vi har ju börjat med och lagt dit texten. Och då har det ju oftast blivit, alltså vart bilderna ska 
vara. För om man lägger, om man har börjat med texten upptill, så är det ju svårt att lägga 
bilder uppe, då lägger man dom nere och sen har vi väl försökt variera oss lite så att det ska 
bli, inte så här samma på alla. Så har vi lagt dom lite olika som vi har tyckt vart fint […] så att 
man har kunnat sett dom bra och så att dom ändå har kunnat vart ganska stora så man ser vad 
det är. Inte för små.  

Flickorna har även bearbetat bilderna när de lagts in i bildspelet, vilket framkom vid förfrågan 
om de förminskat eller förstorat bilderna: 

Ja, det har vi gjort på nästan alla för de flesta är ju ganska stora annars, dom så att dom nästan 
tar upp hela bilden så har vi bara gjort dom lite mindre eller, som på den här har vi gjort den 
lite sned. 

För att få bilderna att passa in har de rättat sig efter vilken yta de haft kvar när all text skrivits 
och därefter förändrat både storlek och lutning på bildelementen. Att eleverna anser att det är 
enkelt att ändra storleken på bilderna kan utläsas i uttrycket att de bara gjort dem mindre. När 
det gäller sorteringen av textmaterial har eleverna valt olika tillvägagångssätt. I två fall 
förklarade eleverna att de delade upp sökningen och läsningen av faktasidor på Internet så att 
gruppmedlemmarna tog ansvar för olika delar av innehållet. En av flickorna som gjorde ett 
bildspel om Australien uttryckte sig så här: 
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Vi delade upp vem som skulle skriva vad och det var lätt för vi ville ha olika. […] X ville 
skriva om det och ville jag skriva om nåt annat, så det var lätt att dela upp. Sen tyckte vi att det 
blev för kort, så då bestämde vi att vi skulle skriva lite om kultur också. Och X ville ha med 
lite basfakta, så det skrev vi i början. 

En av pojkarna som gjorde ett bildspel om Mexiko beskrev urvalsprocessen på följande sätt: 

Jo men, alla tre i gruppen delade upp sig, och läste liksom, ungefär var sitt stycke då. Du vet 
det finns olika, så här, delar. Ja. Och så läste vi igenom var sitt stycke och så om vi hittade 
någonting bra, så… i stort sett röstade vi, om vi skulle ha med det i… Keynoten. 

Under intervjun med en flicka angående bildspel 4 beskrevs urvalsprocessen när det gäller 
bilder så här: 

Alltså vi tog ju dom bilderna som vi tyckte var fina och som lockade oss, så … kanske dom 
skulle locka andra också, att vilja åka dit. […] Om det är fula bilder så kanske man inte vill 
åka dit och tycker att själva presentationen är så spännande. 

Här kan man se att de visuella teckenresurserna i presentationen anses viktiga för att skapa 
intresse hos åhörarna. Vikt läggs också vid att bildspelet ska visa de delar av landet som är av 
intresse för en turist, som ska lockas att välja just detta resmål.  

Hur flickorna gjorde sitt urval mellan olika texter framkommer av följande två citat: 

Det var […] nästan ingenting från Wikipedia. Vi tycker att det är ganska svårt att förstå det 
som står, eftersom dom använder så konstiga ord och så, men … jag tror det mesta är från … 
den här [webbsajten Tripadvisor, förf. anm.]. […] Det är där vi har hittat det mesta där har det 
stått bra och man har förstått … vad det står. 

Det var väl någon sån här sida där man, ja där folk hade skrivit så här åsikter typ, om, ja olika 
ställen dom var på i Mexiko och sen tyckt varit bra. Och så har vi kollat där vad dom har tyckt 
vart bra, och så har dom till exempel, ja sagt nån […] strand, så har vi sökt på den […] och 
sökt mer på Google då, efter, ja fakta om den stranden […]. 

Här har eleverna utgått från åsikter som turister i Mexiko uttryckt och arbetat vidare i sin 
sökning utifrån dessa synpunkter. Texter som ansetts svårlästa har valts bort till fördel för mer 
lättlästa sådana. 

Pojkarna som arbetat med bildspel 1 har kommenterat valet av det sista fotot i bildspelet på 
följande sätt: 

Den sa vi direkt måste va med. Den är ju hur kul som helst! Alltså han ser så kul ut så vi måste 
ha den på slutet i alla fall, även om han liksom inte visar nåt.  

Ja, han är ju liksom inte från Australien kanske… Om man skrattar så lär man liksom bättre… 

Här har urvalet gjorts med avsikten att åhörarna ska lära sig om Australien, trots att bilden 
saknar samband med landet. Pojkarnas åsikt att man lär sig bättre när man har kul har också 
styrt deras urval, vilket också framkom i intervjun med den pojke som arbetat med bildspel 3 
om Mexiko. De båda flickgrupperna uttryckte istället att de ville att bilderna skulle vara fina. 



 

 24 

Hur eleverna har designat sina bildspel med 
hjälp av olika semiotiska resurser  
I det här avsnittet redogör vi i skrift för de representationer som eleverna som medverkat i vår 
undersökning har skapat i form av digitala bildspel. Vår multimodala analys av olika sidor ur 
bildspelen presenteras i mittenkolumnen i tabeller ägnade åt de enskilda diabilderna. Analysen 
flankeras till vänster av en beskrivning av designen av den aktuella diabilden och till höger finns 
elevcitat med koppling till denna. Genom att på detta sätt återge relevanta yttranden av eleverna, 
möjliggör och underlättar vi en jämförelse mellan våra uppfattningar om de semiotiska 
resursernas betydelsepotentialer och hur eleverna själva uttrycker sig om intentionerna bakom 
sin design av de digitala bildspelen. I de fall det är möjligt med hänsyn till upphovsrätten till de 
bilder som eleverna laddat ner och använt i bildspelet, placerar vi in ett skärmklipp av en diabild 
ovanför den tabell där den beskrivs, analyseras och kommenteras. Vi menar att de nedanstående 
tabellerna med tre kolumner skapar goda förutsättningar för en jämförande diskussion i 
nästföljande kapitel.  
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Bildspel 1 om Australien 

Översiktlig beskrivning 

Det första visuella presentationsmaterialet vi valt att analysera är gjort av tre pojkar i Microsoft 
PowerPoint och skrivet på engelska. Under projektets gång har denna grupp drabbats av 
sjukdom, så arbetet har ofta utförts av två pojkar åt gången i olika konstellationer. Det består av 
tio sidor: en titelsida med rubrik och bild samt namn på de elever som arbetat med denna 
visuella presentation, sju sidor med skriftlig information med en bild som bakgrund, följt av en 
sida med avslutande text med ett foto som bakgrund. Slutligen finns det en sida med 
källhänvisningar med ett foto som bakgrund. Bilder är hämtade från Google. Texten på s. 2-10 
är skriven med typsnittet Arial och graden varierar mellan 18 och 36. Oftast är rubriken skriven 
i samma storlek som textelementen.  

 

Bildspel 1 om Australien 
Beskrivning av bildspelets 
första sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Titelsidan består av en 
landskapsbild med ett litet vitt 
terrängfordon i förgrunden. 
Föraren kör upp mot 
betraktaren på en bred grusväg 
omgiven av torr vegetation, 
med berg och en molnfri 
himmel vilka upptar den 
översta fjärdedelen av bildens 
yta. Titeln Australia står 
centrerad överst på sidan, med 
bokstäver som alla har olika 
färg. Titeln är skriven med 
typsnittet Arial i kursiv stil 
med storleksgraden 60. Längst 
ner i vänstra hörnet står ”By:” 
följt av elevernas namn. Varje 
namn har fått varsin färg. 
Typsnittet är även här Arial 
kursiv, men graden är 18 
punkter. 

Rubriken Australia samt 
terrängfordonet nedtill på 
bilden blir visuellt framskjutna 
genom sina kontrasterande 
färger. Trots att föraren i det 
vita fordonet är vänd mot 
betraktaren möter man inte 
förarens blick på grund av att 
denna och fordonet är 
avbildade på långt avstånd. 
Därför uppstår ingen relation 
mellan betraktaren och den 
representerade föraren. 

De olika färgerna i rubriken 
skulle kunna stå för mångfald 
av etniska grupper eller 
djurarter, medan det ensamma 
fordonet tycks ha åkt långt bort 
från civilisationen i ett kargt, 
öde landskap. 

”Ja, alltså, när man ser på TV 
och så där så är det så där de 
visar att det ser ut i Australien, 
så vi ville börja med den. Den 
är liksom typisk för just där.” 

”Ja, att det är torrt och öde och 
så och att det är långt till allt 
om man ska ta sig nånstans. 
Det gäller verkligen inte att 
komma vilse å så tanka 
ordentligt innan man ska iväg, 
för man vill verkligen inte få 
motorstopp mitt ute i 
ödemarken. Då är man typ 
körd…” 
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Bildspel 1 om Australien 

Beskrivning av bildspelets 
andra sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida två har en blå bakgrund 
som gradvis blir ljusare 
uppifrån och ner. Det finns 
tecknade berg och en bit av 
havet längst ner på sidan. En 
stor, vit kartbild av Australien 
upptar större delen av sidan 
och inuti denna finns en 
brokigt färgad kartbild av 
Europeiska kontinenten, 
Storbritannien och Irland. 
Rubriken Australia is bigger 
than Europe är högerställd, 
kursiv och skriven i gult, rosa 
och orange. Vissa 
Australiensiska städer är 
utsatta på kartan. Ett 
skriftstycke är placerat ovanför 
bergen längst ner på sidan och 
täcker kartbilden söder om 
Adelaide och Canberra. Texten 
handlar om naturtillgångar, 
ekonomi och handel samt 
arbetslöshet. 

För att minska textomfånget 
har man valt att jämföra 
storleken på Australiens 
landyta med Europas, med 
hjälp av en bild. Detta blir ofta 
tydligare än en längre 
förklaring av de geografiska 
förhållandena i textform.  

De olika textelementen 
representerar ett flertal olika 
aspekter av Australien 
ideationellt. Rubriken och 
kartbilden är multimodalt 
koherenta genom att båda 
beskriver Australiens storlek i 
förhållande till Europa. 
Färgerna i rubriken och på 
vissa av Europas länder bildar 
ett visuellt rim, som skapar 
samband. Skriften nertill på 
bilden uppvisar brist på 
koherens, både internt och i 
förhållande till de övriga 
textelementen. 

”Att det är lika stort trodde jag 
inte. Vi hitta den när vi leta 
lite. Å först hade vi en annan 
med bara karta, men den är 
bättre.” 

”Alltså… hur stort det är. Och 
alla vet ju Europa liksom å 
så… Det visar liksom nåt som 
man fattar. Att det är stort 
alltså.” 
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Bildspel 1 om Australien 

Beskrivning av bildspelets 
femte sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida fem är en bild av planeten 
jorden som landar i svart olja, 
så att oljan skvätter åt alla håll. 
Rubriken Oil & Gas är vit och 
står uppe till vänster på sidan. 
En streckad linje, något längre 
än rubriken, bildar en 
avgränsning mot den löpande 
texten. Både rubriken och 
textstycket är vita och i skrivna 
i Arial med storleksgraden 14. 
Texten handlar om Australiens 
oljeriggar och sökandet efter 
olja, som inte har gett något 
resultat ännu. 

Bilden kan tolkas som att 
eleverna vill uppmärksamma 
betraktaren på oljans negativa 
påverkan på miljön, även om 
miljöpåverkan inte nämns som 
en faktor i skrift. Där beskrivs 
Australiens jakt på 
oljefyndigheter och på så sätt 
är bilden koherent med texten 
eftersom den föreställer jorden 
och olja, men ett budskap att 
detta skulle vara negativt tycks 
ändå finnas. Jorden är också 
vänd med Afrika och Europa 
mot betraktaren och Australien 
skymtas endast till viss del. 

”Ja, alltså… olja va… är ju 
dåligt för jorden och då tyckte 
vi att den var den bästa. Den 
tar liksom över alltihop.” 

”Att man förstör jorden med 
olja, det är inge bra. Å så 
passar det till texten.” 

 
 

Bildspel 1 om Australien 
Beskrivning av bildspelets 
sjunde sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida sju är en bild på skolbarn 
som springer omkring på en 
skolgård. De barn man kan se 
ansiktet på skriker/skrattar med 
vidöppna munnar, men de 
flesta barnen ses bakifrån eller 
från sidan. Med på skolgården 
står även en kvinnlig pedagog 
med grå munkjacka och en 
visselpipa i ett band runt 
halsen. Hon är avbildad 
framifrån, men vänder huvudet 
och tittar lite åt sidan på barnen 
till vänster i bild. Alla personer 
är avbildade i helfigur. Skolan, 
några trädtoppar och en vit 
himmel syns i bakgrunden. 
Överst finns en infälld blå 
textruta. Den saknar rubrik och 
börjar med en punkt. 

Att de flesta av barnen är 
avtecknade bakifrån och inte 
tittar på betraktaren ger oss 
möjlighet att kravlöst betrakta 
människorna på bilden. Bilden 
är tagen ur ett fågelperspektiv 
på barnen, men pedagogen 
tycks befinna sig på samma 
nivå som betraktaren, vilket 
medför att barnen och 
pedagogen tillskrivs olika 
roller i maktförhållandet till 
betraktaren. Barnen ses som 
underlägsna, medan pedagogen 
ses som jämbördig med 
betraktaren. Detta avspeglas 
också i intervjun där barnen på 
bilden betecknas som 
”småungar”. 

”[Vi] ville att de [barnen] 
skulle vara glada.” 

”Ja, det är ju småungar och då 
är det ju kul på rasterna och så. 
Man kan ju… Det är de säkert i 
Australien också, de behöver ju 
inte betala nåt.” 

”Jag trodde de betalade skolan, 
men det gör de ju inte.”  
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Bildspel 1 om Australien 
Beskrivning av bildspelets 
nionde sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida nio är en ansiktsbild av ett 
rödhårigt yngre barn med rosa 
kläder alternativt en filt om 
axlarna. Barnet tittar rakt på 
betraktaren, luggen är ganska 
lång och står rakt upp, munnen 
är stängd och pannan är 
rynkad. I Arial 32 är det skrivet 
med vit text: ”I hope you 
learned something about 
Australia” överst på sidan. 

Detta foto är taget rakt 
framifrån och barnet på bilden 
ser lite bistert ut. Pannan är 
rynkad och munnen lite 
hopsnörpt. Bilden är en närbild 
där ansiktet fyller nästan hela 
ramen och barnet tittar rakt på 
betraktaren som om det ville 
tvinga betraktaren till handling. 
Texten på bilden lyder ”I hope 
you learned something about 
Australia”. Det låter som en 
artighetsfras och den avslutas 
inte med något skiljetecken, 
vilket också förmildrar denna 
önskan om lärdom. Ur ett 
multimodalt perspektiv där 
man tittar på skriftens och 
bildens gemensamma budskap 
blir texten mer ett krav på att 
betraktaren ska ha lärt sig saker 
om Australien. Bildhandlingen 
fyller här en interpersonell 
funktion, eftersom den 
förstärker språkhandlingen 
genom en kravfylld blick och 
en bister uppsyn. 

”Om man skrattar så lär man 
liksom bättre…” 

”Han tittar så kul och håret rakt 
upp” 

”Han surar nog och att… han 
ser ut såhära… passa dig 
liksom, han är så rolig.” 

”[Vi] ville sluta roligt, så att de 
skulle lära sig.” 

”Ja, alltså, de ska ju lyssna på 
det vi säger liksom.” 
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Bildspel 2 om Australien 

Översiktlig beskrivning 

En annan grupp vars digitala bildspel vi valt att analysera bestod av två flickor, som var mest 
intresserade av livsvillkoren i Australien, men de hann även beskriva lite om kulturella 
företeelser i Australien. Detta visuella presentationsmaterial är skapat i programmet Microsoft 
PowerPoint. Det består av nio sidor: en titelsida med rubrik och bild, fyra sidor med skriftlig 
information på färgglad bakgrund i kombination med flera små bilder, följt av två sidor med 
småbilder utan text. Slutligen finns det en sida med källhänvisningar samt namn på de elever 
som skapat detta presentationsmaterial. Bilder är hämtade från bildgalleriet Clipart samt från 
Google. Texten på sid 2-6 är skriven med typsnittet Arial och har graden 18, medan 
källförteckningen på sid 9 är skriven med typsnittet Arial med graden 32 punkter. Sida 1 och 2 
har en rubrik vardera, medan sidorna 3-6 har två rubriker per sida. Rubrikerna är skrivna i 
Wordart i olika grader: 18, 36, 54 eller 96, samtliga med typsnittet Arial Black. 

 

Bildspel 2 om Australien 
Beskrivning av bildspelets 
första sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Titelsidan har blå bakgrund 
och överst på sidan står 
rubriken Australia med 
regnbågsfärger, centrerat och 
aningen uppåtböjt. Den vänstra 
halvan av sidan innehåller en 
större bild på en svart 
skuggfigur hållandes den 
australiensiska flaggan. 
Personen som håller flaggan är 
avbildad i helfigur, till viss del 
bortvänd från betraktaren. Med 
raka armar håller personen upp 
flaggan, som blir större ju 
längre ifrån personen den 
kommer. På sidans vänstra del 
har tre bilder placerats under 
varandra; en bild på operahuset 
i Sydney överst, följt av en bild 
på Ayers Rock och underst på 
sidan en bild av en halv bro i 
skymningsljus. 

Personen och flaggan 
uppmärksammar oss på 
bilderna som återfinns till 
höger. Armarna och flaggan 
fungerar som en vektor i 
riktning mot dessa fotografier, 
vilket representerar en 
uppmaning att betrakta dem. 
Flaggan får också visuell 
framskjutenhet genom sin 
relativa storlek. Den fungerar 
som symbol i en konceptuell 
process där figuren som håller 
den är bärare, inte bara av en 
flagga, utan av den 
australiensiska nationaliteten. 
Blått är en färg som 
återkommer såväl i rubrikens 
mitt som i flaggan, havet och 
himlen på de tre bilderna, samt 
i sidans bakgrund. Detta bildar 
ett visuellt rim.  

”Jo, där ville vi ha nåt som alla 
känner igen och så visa hur 
flaggan ser ut. Den är ju rätt lik 
Englands flagga, så då ser de ju 
det också. Sen har vi ju pratat 
om Ayers rock och operahuset 
visste vi innan och det känner 
alla igen tror jag. Sen är det 
huvudstaden å det fattar de ju 
när vi berättar det. Sen kanske 
inte alla visste att det är 
Canberra. Alla trodde nog det 
var Sydney.” 

”[När] vi la dem (bilderna) så 
så var det ju för att inget på 
bilden skulle försvinna som va 
viktigt. Du ser att hörnet ligger 
liksom i vattnet och andra 
hörnet är ju på gräset, så det 
försvinner inget på bilden som 
var viktigt att ha kvar.” 
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Bildspel 2 om Australien 

Beskrivning av bildspelets 
tredje sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida tre i bildspelet har en rosa 
bakgrund med en svart skugga 
inkrypandes från nedre högra 
hörnet. Sidan har två rubriker 
varav den övre Environment är 
ljuslila, centrerad och dubbelt 
så stor som den undre Fishing, 
som är skriven med vit text 
som är ifylld med rosa färg och 
placerad strax under sidans 
centrum. Fem små bilder är 
placerade i hörnen på sidan. I 
övre vänstra hörnet finns en 
tecknad bild som föreställer ett 
vattentråg i trä med en skopa 
till viss del nedstoppad i 
vattnet. I övre högra hörnet 
finns en tecknad bild av vete. I 
det nedre vänstra hörnet finns 
en tecknad bild föreställande 
en flaska vitt vin med en 
framåtvänd etikett som det står 
Wine på. I nedre högra hörnet 
finns två bilder, dels ett foto av 
en fisk sedd snett framifrån, 
som med ena ögat tittar på 
betraktaren och har munnen 
öppen. Fotot visar endast 
fiskens huvud samt dess ena 
simfena. Den andra bilden är 
ett foto av en oljerigg till havs i 
solnedgången. Texten under 
rubrikerna är centrerad, men 
bara den undre har rader med 
raka ytterkanter. 

Samtliga bilder binds samman 
genom ett visuellt rim i form av 
olika toner av färgen brun, som 
återfinns på flaskans kork och 
etikett, fisken, tråget och 
skeden, vetet, samt på himlen 
bakom oljeriggen. Motiven på 
bilderna omnämns i texten, 
förutom vinflaskan. I texten 
nämns olika frukter, och 
export, men inget angående 
tillverkning av vin. Här har 
man alltså använt olika 
semiotiska modaliteter för att 
redovisa fakta.  

”Där berättar vi om miljön och 
så speciellt om fiske, det hör 
ihop båda.” 

”Australien gör sitt eget vin. 
Det är kanske inte så många 
som vet.” 

 
 
 



 

 31 

 

Bild 1: Sida 4 i bildspel 2 om Australien. Bildobjekten är hämtade från ClipArt. 

 
Bildspel 2 om Australien 

Beskrivning av bildspelets 
fjärde sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida fyra i bildspelet har en blå 
bakgrund som övergår i lila i 
ett horisontellt stråk mitt på 
sidan. Det lila stråket utgör 
ungefär en tredjedel av sidan. 
Överst är rubriken Education 
centralt placerad. Rubriken är 
skriven med turkos text som 
lutar en aning åt höger. I det 
övre vänstra hörnet finns en 
tecknad bild föreställande 
linjaler, en gradskiva och ett 
papper med vinklar och 
bokstäver på. I det övre högra 
hörnet finns i höjd med 
rubriken en tecknad svart 
akademikermössa, vars skugga 
visar att den är upplyst snett 

Den höga placeringen av 
rubriken Education är 
betydelsefull, eftersom den ger 
detta ämne en viktigare och 
mer idealiserad position än 
Economy vilket står som rubrik 
längre ner. Förhållandet mellan 
textelementen bildar ett 
meningserbjudande om att 
skolan är viktig för alla (vilket 
stöds av skriftmodaliteten), 
men att ekonomin är grunden 
för att den ska fungera bra. En 
annan möjlig tolkning är att 
man först måste skaffa sig 
utbildning för att kunna få det 
som den tecknade figuren i 
kostym tänker på: Pengar. 

”Jo, vi skrev ju t.ex. om skolan 
och då tänkte vi på vad som 
har med skolan att göra och då 
kom vi på skolbuss och så tog 
vi en bra bild på det." 

”[En] som är tydlig och som 
man enkelt fattar så här. Det 
ska synas vad det är på bilden. 
Det ska va lätt att känna igen.” 

”[Vi] ville att rubriken skulle 
synas bra, så att de fatta vad 
det skulle handla om. Sen 
berättade vi ju mer än det som 
stod, men vi sa allt det var 
skrivet i texten, så det behövde 
inte synas lika skarpt. Vi skulle 
ju ändå säga allt det.” 
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nerifrån höger. Mellan det övre 
blå och det lila stråket återfinns 
ett skriftligt textelement. Till 
vänster under texten återfinns 
en tecknad bild på en skolbuss 
som är vinklad snett uppåt 
höger. 

Rubrik två, Economy, är 
skriven med bakåtlutande text i 
gröna och gulvita skiftningar. 
På rubrikens högra sida finns 
en tecknad bild av en leende 
man med svart hår som tittar åt 
vänster. Han är porträtterad 
från huvud till axlar, har slips 
och glasögon och ovanför 
honom svävar en tankebubbla 
som innehåller en grön 
dollarsedel. Under den andra 
rubriken finns ett andra 
textelement på sidan. På 
textens högra sida finns en 
tecknad bild av en ljusgrön, 
skimrande säck, omknuten med 
ett rött band. Mitt på säcken 
finns ett gyllene dollartecken 
och framför säcken finns två 
guldmynt, varav ett är liggande 
och ett står på högkant. 

Akademikermössans ovansida 
är formad som en romb. 
Bussen har cirklar till däck 
samt rektanglar som fönster. 
Den tredje bilden innehåller ett 
antal trianglar och matematiska 
hjälpmedel. De geometriska 
formerna i de tre bilderna som 
representerar skolan, bildar 
visuella rim. 

Ytterligare ett visuellt rim finns 
i form av den gröna färgen i 
rubriken Education som kan 
kopplas till den gröna 
pengasäcken på bilden, den 
gröna dollarsedeln i 
tankebubblan och den 
avgränsade gröna färgen i 
mannens bakgrund. 

”[Politikerna] bestämmer ju 
över skolan, och eftersom alla 
skolor har så dåligt med pengar 
just nu, så passar de 
[rubrikerna] ihop.” 

”Det är ju politiker som 
bestämmer hur mycket pengar 
som ska gå till skolan, så det är 
ju inte så konstigt när de ger så 
lite pengar till skolan att det 
inte går att ha datorer till alla.” 

”Fast de har ganska låg 
arbetslöshet, så då kanske 
deras skola är rikare förstås. 
När de blir större får de ju 
betala, så det kanske är därför.” 

(Om varför rubriken lutar) 
”Det har vi inte tänkt på, men 
det var ju smart… Den dåliga 
ekonomin (SKRATT). Fast det 
stämmer ju inte riktigt på 
Australien. Där har de det ju 
ganska bra… Men man skulle 
kunna tänka på aboriginierna, 
de har det ju fortfarande dåligt 
fastän de borde vara samma nu 
egentligen.” 

”[Att] de har gratis skola visste 
vi inte” 
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Bildspel 2 om Australien 

Beskrivning av bildspelets 
femte sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Sida fem har en blå bakgrund 
med ett ljusare stråk i mitten 
som strålar ut mot de fyra 
hörnen av sidan. Sidan 
innehåller två rubriker. 
Religon, som är den övre 
rubriken – felstavad även i 
bildspelet – är skriven med 
graden 54, och den undre 
rubriken, Culture, med graden 
36. Under rubriken Religon 
ligger en text på två rader, 
medan texten under rubriken 
Culture består av fem rader. 
Den övre är skriven i turkos 
färg och lutar i ett vågmönster. 
Den undre har bokstäver fyllda 
med gula, vita och rosa 
horisontella ränder. Sidan 
innehåller fem små bilder som 
alla lutar något, fyra åt vänster 
och en åt höger. De flesta 
bilderna är tecknade, förutom 
ett foto på tre kors som står på 
en svart kulle i solnedgång, till 
vänster om den övre rubriken. 
Till höger om rubriken syns en 
synagoga, och nedanför 
synagogan, i höjd med nästa 
rubrik, finns det ett tempel, 
troligen nepalesiskt. Lite 
närmare mitten av sidan finns 
en mindre bild av Kaba med 
två minareter tillhörande 
moskén Masjid al-Haram i 
bakgrunden. Till vänster om 
rubriken Culture, på samma 
nivå som templet, finns en 
tecknad bild av Leonardo da 
Vinci framför sina verk Mona 
Lisa och Den vitruvianske 
mannen.  

Bilden på tre kors och den av 
en synagoga bildar lutar på så 
sätt att de förlänger den övre 
rubrikens vågmönster, likt en 
slingrande väg. Rubriken 
Religon framstår som en 
sambandsskapande vägsträcka 
mellan de besläktade 
religionerna kristendom och 
judendom. Att symbolerna för 
kristendom är placerade uppe 
till vänster visar vad som anses 
vara givet och samtidigt något 
idealiserat. Placeringen av 
bilden på Kaba i närheten av 
templet och synagogan kan ses 
som en design motiverad av 
historiska och geografiska 
samband mellan islam och de 
två andra religionerna. 

I texten nämns ”Christianity”, 
som på bilden symboliseras av 
tre kors. Orden ”temples” och 
”synagogues” representeras av 
bilder på sådana byggnader, 
medan ”mosques” finns 
representerade av en bild på 
Kaba i Mecka, med en del av 
moskén Masjid al-Haram i 
bakgrunden. Detta kan betyda 
att eleverna är mest förtrogna 
de religioner som symboliseras 
av de tre korsen respektive den 
islamiska helgedomen Kaba. 
Dessa religioner behöver 
därför inte representeras av 
kompletta avbildningar av 
religiösa byggnader, till 
skillnad från det för eleverna 
mer obekanta templet och 
synagogan.  

”Ja de hör ihop de också, för 
det är ju många turister som 
går till olika kyrkor för att titta 
och olika byggnader och så…” 

”[Kyrkorna] har vi ju skrivit 
om och sen valde vi den andra 
bilden med Mona-Lisa för att 
deras kultur ju inte kommer 
från dem, den kommer ju från 
Europa, för att alla invandrade 
förut och då tog man med sin 
kultur dit och den blandades 
liksom.” 
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Bildspel 2 om Australien 

Beskrivning av bildspelets 
åttonde sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll i bildspelet 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

På sida åtta finns fyra foton av  
skådespelare och dessa är 
placerade på rad längst upp på 
sidan. Under var och en av 
dessa personer återfinns två 
bilder av filmaffischer som 
skådespelarna medverkat i. 
Dessa filmaffischer lutar i ett 
oregelbundet mönster. Bilderna 
ligger mot en rosa bakgrund 
med ljus turkos färg i mitten. 

Skådespelarna på de fyra övre 
bilderna visas i närbild där de 
tittar rakt på betraktaren, vilket 
uttrycker ett krav på 
betraktarens uppmärksamhet. 
De ser dessutom vänliga ut och 
ler och de är finklädda och 
utsmyckade, vilket fångar 
betraktarens uppmärksamhet. 
Således representeras på det 
interpersonella planet ett slags 
interaktion mellan de 
representerade skådespelarna 
och betraktaren. Ingen av 
personerna på de nedre åtta 
filmaffischerna tittar direkt på 
betraktaren. De tittar åt sidan 
eller neråt, med undantag för 
Hugh Jackmans båda filmer X-
men och Wolverine, där 
betraktaren nästan påtvingas 
ögonkontakt på ett otrevligt 
sätt. Intressant i valet av filmer 
är att gruppen inte valt att 
presentera den uppenbara titeln 
Australia som direkt anknyter 
till projektets tema. Valet av 
bilder med eller utan krävande 
blickar avgör vilka bilder som 
får störst framskjutenhet.  

”Det fick inte plats [text] här 
och sen behövdes det liksom 
inte, för bilderna visar ju vad vi 
berättar. Och så tyckte vi att 
skådisarna var så kända så alla 
skulle känna igen dem ändå” 

”[Vi] tyckte det blev snyggt 
också att först visa personen 
och sen pluppa upp det de har 
gjort, så man ser vad de har 
varit med i.” 

”Nä, hade ingen aning om att 
han [Hugh Jackman] var med i 
den [filmen Australia]. Då 
hade vi kanske valt den istället, 
men de andra (filmerna) är ju 
mera kända.” 

”Vi tyckte att de [bilderna] var 
bra, för att de var tagna ganska 
nära och då syntes de 
[skådespelarna] bra och de 
andra skulle känna igen dem, 
tänkte vi.” 

”[Vi] fastnade för dem för vi 
tyckte de var bra på de här 
korten och de såg glada ut.” 
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Bildspel 3 om Mexiko 

Översiktlig beskrivning 

Den tredje av de grupper vars digitala bildspel vi här ska analysera bestod av tre pojkar, som i 
projektets början valde att söka information om problemet med droghandel och dithörande våld 
i Mexiko. Denna inriktning kommer till uttryck i vissa delar av bildspelet, men gruppen 
utvidgade under arbetets gång sitt intresseområde till att även omfatta andra mexikanska 
företeelser. Sannolikt är det därför eleverna har gett sitt bildspel titeln ”Mexico i almenheten” 
(med exakt denna stavning). Detta visuella presentationsmaterial är skapat i programmet 
Keynote, Apples motsvarighet till Microsoft PowerPoint. Det består av åtta diabilder eller sidor: 
en titelsida med rubrik och bild, fem sidor med skriftlig information på heltäckande 
bakgrundsbilder, följt av en sida med tre textstycken mot i huvudsak blank bakgrund, dock i 
kombination med två bilder i olika storlekar. Slutligen finns det en sida med en källhänvisning, 
samt en stillbild från en video på YouTube om svenska grundskoleelever som lär sig spanska 
och en länk till denna video. Alla bilder är hämtade från bildgallerier på Flickr eller Google. 
Med några få undantag har skaparna av denna Keynote använt typsnittet Gill Sans med graden 
42 punkter i textrutorna med information eller länkar. Rutorna har ingen synlig ram utan 
framträder bara om man klickar på de olika textstyckena när bildspelet är i redigeringsläge. 

 

Bildspel 3 om Mexiko 
Beskrivning av bildspelets 
första sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

På titelsidan finns det två stora 
textelement som är centrerade 
på en vit bakgrund: Rubriken 
Mexico i almenheten i typsnittet 
Blackmoor LET med textgraden 
72 punkter, och ett fotografi 
som föreställer en skrattande 
mexikan med en väldig flätad 
sombrero som det står Mexico 
på med tjocka, målade 
bokstäver i flaggans färger. Det 
är en närbild beskuren strax 
under hals och axlar. Det 
översta av mannens röda och 
gröna T-shirt syns i bildens 
nederkant. Under bildens högra 
hörn finns en finstilt text: 
”Flickr: The Kosmonaut”.  

 

Det valda typsnittet till 
rubriken är vertikalt orienterat 
med smala, höga bokstäver. 
Bokstäverna har seriffer i 
fantasifulla former, liknande 
kvistar och taggar. Typsnittets 
karaktär kan associeras till de 
mexikanska ökenlandskap med 
kaktusar som ofta visas i t.ex. 
långfilmer och reklamvideor. 
Rubrikens typsnitt kan således 
sägas representera Mexiko i 
form av en erfarenhetsbaserad 
metafor. 

Mexikanen med den väldiga 
sombreron utgör en passande 
representation av Mexiko, då 
den är landets typiska manliga 
huvudbonad. Denna fungerar 
som symbol i en konceptuell 
process, för att representera 
mannens nationalitet. Färgerna 

”[Så] hittade vi det där 
[typsnittet till rubriken, förf. 
anm.] jag tyckte att det passade 
in lite […] Mexiko-aktigt, jag 
vet inte varför jag bara […] får 
en känsla av det.” 

”[Jag] tror jag har sett i någon 
film” 

”[Vi] skulle sticka ut, Mexiko i 
allmänheten det är så //himla// 
tråkigt, vi måste ju ha Mexico i 
[all]menheten istället, förstår 
du? Vi måste liksom sticka ut.” 

”Det är ju typiskt Mexiko, 
alltså en sombrero” 

”Man kan ju liksom inte ha 
mexikaner utan en sombrero, 
och sen… står det ju Mexiko, 
lite convenient där, på… 
sombreron” 
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på hans kläder och på de 
målade bokstäverna och 
detaljerna på sombreron utgör 
en tydlig koppling till Mexiko.  

 
 

Bildspel 3 om Mexiko 
Beskrivning av bildspelets 
andra sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Rubriken Droger är skriven 
med typsnittet Gill Sans och 
den har graden 72 punkter. Det 
finns sex textrutor på den här 
diabilden. Varannan innehåller 
en mening på spanska, 
varannan en liktydig mening på 
svenska. De är indelade i tre 
textgrupper uppifrån och ner. 
Den första handlar om 
drogförsäljning till USA, den 
andra säger att ”90% av allt 
kokain som kommer in i USA 
kommer från Mexiko” och den 
tredje nämner våld mellan 
drogkartellerna i Mexiko. 
Bakgrunden är en bild på ett 
stort narkotikabeslag bevakat 
av en grupp maskerade 
militärer som bär hjälmar och 
automatvapen. De ses i profil 
på högra bildhalvan, med 
ansiktena vända mot mitten. 
Uppe till höger i nivå med 
rubriken står det ”Bild flickr: 
Mystyckpolitics” skrivet i Gill 
Sans, 12 punkter.  

 

Den stora mängden narkotika 
som ligger på hög, de tungt 
utrustade soldaterna och 
angivelsen av den höga 
procentsats som representerar 
den mexikanska andelen av allt 
kokain som förs in i USA; allt 
detta pekar på att bildspelets 
skapare vill framhäva att 
droghandel är ett tungt problem 
i Mexiko och för grannlandet i 
norr. Den skriftspråkliga 
informationen understryker 
problemets allvar, genom 
påståendet ”Det är mycket våld 
mellan olika Knarkkarteler i 
Mexico”. Således råder det 
koherens mellan bild- och 
skriftmodaliteterna. Soldaterna 
framträder inte som individer, 
utan är representerade i grupp 
som en sammansvetsad armé, 
med visuell framskjutenhet 
genom sin placering i 
förgrunden på bilden. Den 
beslagtagna narkotikans 
kontrasterande vita färg göra 
att även denna fångar 
betraktarens uppmärksamhet. 

(Elevens svar på en fråga om 
varifrån faktauppgifterna 
kommer) ”[En] sån här till 
exempel som den här... att 
nittio procent av kokainet som 
kommer in i USA kommer från 
Mexiko liksom det... kunde 
man ju inte precis, direkt, 
utantill. Så, mycket var nog 
Wikipedia.” 

(Angående vilka idéer eleverna 
hade om layout, gällande såväl 
denna som flera andra sidor i 
bildspelet) ”Jamen vi körde väl 
ganska… grundligt och liksom 
la allting i mitten och… ja, la 
en bild i bakgrunden” 
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Bildspel 3 om Mexiko 

Beskrivning av bildspelets 
tredje sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Rubriken är Mer om det 
kriminella. På den övre halvan 
av sidan finns det spansk text 
och på den nedre halvan finns 
texten översatt till svenska. All 
text är svart och löper över hela 
diabildens bredd. Den svenska 
texten lyder så här, utan 
rättelser:  

Staden Ciudad Juarez är en av 
dom mest faligaste städerna i 
världen (som inte ligger i ett 
krigsområde). 50 % av alla 
mord i Mexico äger rum här, 
trots detta så ärJuarez en dom 
snabbaste växande städerna i 
världen 

Som bakgrund har skaparna av 
bildspelet använt (en digital 
version av) en blyertsteckning 
av en mans ansikte. Han 
spärrar upp ögonen och öppnar 
munnen så att framtänderna i 
överkäken och en del av 
tungan syns. Han tycks dra upp 
axlarna och huvudet är lätt 
bakåtlutat. Detta är en ”vanlig 
närbild” (Björkvall, 2009, s. 
41), som ”visar en persons 
huvud och axlarna, eller delar 
av dem”. Man kan därmed 
uppfatta de främre, övre 
partierna av de kläder mannen 
bär: kavaj, skjorta och slips.  

Bakgrundsbilden på mannen 
med uppspärrade ögon kan i 
sig själv uttrycka antingen 
häpnad eller förskräckelse. Det 
finns både drag av hänryckning 
och rädsla i ansiktsuttrycket. 
Mannen deltar i den visuella 
representationen som reaktör i 
en reaktionsprocess, vilken kan 
sammanfattas i en mening som 
”Mannen blir rädd” eller 
”Mannen häpnar”. Här har 
skriftmodaliteten i bildspelet 
en komplementär funktion 
genom att det fenomen som 
mannen reagerar på beskrivs i 
skrift. Den potentiella deltagare 
som hans blick riktar sig mot 
befinner sig utanför själva 
bildens ram, men det skriftliga 
budskapet indikerar att det kan 
handla om kriminella individer 
eller handlingar med koppling 
till narkotikahandeln.   

Bildspelets skapare verkar ha 
använt bildmodaliteten i avsikt 
att illustrera det ohyggliga i de 
fakta som presenteras om 
staden Juárez. Närbilden på 
ansiktet med de vidöppna 
ögonen ställer ett slags krav på 
betraktaren att leva sig in i 
mannens känslor och kanske i 
hur det är att bevittna ett mord 
eller att stå öga mot öga med 
en mördare. Eleverna har 
däremot valt bort möjligheten 
att använda sig av direkta 
avbildningar av våld och död. 
Med tanke på detta och på att 
mannens ansiktsuttryck är 
mångtydigt, kan man fråga sig 

”Okej, det här är Nicolas Cage, 
i en film, okej, det är en… jag 
vet inte vilken film det är men 
det är en film och så sedan har 
den där bilden just, den där 
bilden blev jättekänd för att 
den är rolig och då valde vi 
den. […] Bara liksom, för att vi 
kunde.” 

(Som svar på frågan om det 
finns någon koppling till det 
skrivna) ”Egentligen inte. […] 
vi bara valde den… helt 
enkelt.” 
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om avsikten egentligen har 
varit att ge presentationen en 
ironisk ton, som motvikt till 
allvaret i den information som 
ges i skrift. I vår egen analys 
menar vi ändå att bild och 
skrift tillsammans förmedlar en 
förståelse av att tillståndet i 
Juárez, Mexiko, är kritiskt. 
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Bildspel 4 om Mexiko 

Översiktlig beskrivning 

Det sista bildspelet är gjort av en grupp på tre flickor som valde att söka information om olika 
sevärdheter och turistmål i Mexiko. Det är också skapat i Keynote och omfattar nio diabilder 
eller sidor. En titelsida, två sidor med allmänna fakta om landet hämtade från den spanska 
textboken för årskurs 8, därefter en sida om badstränder, två sidor om restauranger och två om 
hotell och till sist en sida med källhänvisningar. Det här bildspelet kontrasterar mot det 
föregående genom att det påminner om en turistbroschyr som uppvisar olika tilltalande sidor av 
Mexiko. Det innehåller inga närbilder på människor, och bara på en diabild finns det foton av 
personer avbildade på långt medelavstånd, som på ett foto sitter och äter på en restaurang som 
heter El Cardenal och på det andra går på gatan framför den. Bildspelet innehåller bakgrunder i 
mättade neonfärger och har skimrande effekter som ökar dess attraktionskraft. Alla bilder är 
hämtade från Internet, trots att vissa av bilderna skyddas av upphovsrätten, vilket är skälet till 
att vi inte återger dem i vår uppsats. Vilka bilder och illustrationer eleverna valt och vilka 
kriterier de haft för sitt urval är dock intressant ur ett multimodalt designteoretiskt perspektiv.  

 
Bildspel 4 om Mexiko 

Beskrivning av bildspelets 
första sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Här står rubriken México 
skriven i typsnittet Baskerville 
Italic med graden 144 punkter. 
De två första bokstäverna är 
gröna, de två i mitten är vita 
och de två sista är röda. Denna 
skuggade rubrik är placerad 
uppe till höger, med den första 
bokstaven nära den nordöstra 
gränsen av Mexikos karta som 
avtecknar sig mot en helvit 
bakgrund. Landet presenteras 
isolerat från sin geografiska 
omgivning, med gränserna 
markerade av en ljusgrå 
konturlinje. Mexikos flagga 
fyller landytan, men är 
beskuren utmed landets 
gränser. I mitten av flaggan 
finns ett emblem på vilket en 
örn med upplyfta vingar, och 
stående på en kaktus, griper en 
orm med sin näbb och sina klor 
på högerfoten. 

De tre dominerande färger som 
används på bildspelets startsida 
skapar samband mellan de två 
spatialt åtskilda textelement 
som avtecknar sig mot den vita 
bakgrunden. Färgharmonin 
mellan rubriken och flaggan 
utgör ett visuellt rim, även om 
de nyanser av grönt och rött 
som fyller bokstäverna är lite 
ljusare och varmare än de som 
syns på flaggan i Mexikos 
karta. Genom att landets form 
och flaggans färger och 
emblem utgör en enhet är 
kartan en idealiserad 
representation av Mexiko. 
Valet av en isolerad bild på 
Mexikos flagga och territorium 
i ett, vilken kompletterats med 
en visuellt harmonierande 
rubrik, är en design med olika 
betydelsepotentialer, däribland 
att Mexiko är enastående.    

(Intervjuaren frågar varför 
eleverna valt en karta med 
mönster från flaggan) ”[Ja] det 
var väl typ den bilden vi tyckte 
var finast och bäst men, det är 
väl också för att då ser man ju 
både hur själva landet är på 
kartan, alltså hur det ser ut och 
flaggan på samma gång.” 

(Intervjuaren säger längre fram 
i intervjun: ”Okej, så ni hade 
ett färgkoncept från början, 
men sen, så utvecklade ni det 
och använde andra färger 
också”, vilket eleven 
kommenterar i följande citat) 
”Mm, vi hade ju grön, vit och 
röd som basen eller vad man 
ska säga, så då gjorde vi det på 
tre [diabilder, förf. anm.] och 
sen så dom andra tog vi bara 
efter vad vi tyckte var fina 
färger och så där.”  
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Bild 2: Sida 5 i bildspel 4 om Mexiko. De här bilderna på Les Moustaches används med tillstånd av 

TripAdvisor. 

 

Bildspel 4 om Mexiko 
Beskrivning av bildspelets 
femte sida 

Multimodal analys av design 
och innehåll 

Elevcitat ur intervjun om 
projektarbetet 

Högst upp står rubriken 
Restaurantes! skriven med vita 
bokstäver och ett svart 
utropstecken. All övrig text på 
sidan är vit. Direkt under 
rubriken finns två bilder som 
föreställer matsalar i en 
restaurang som heter ”Les 
Moustaches”, vilket anges i en 
underrubrik mitt på sidan. 
Bilderna överlappas i de nedre 
hörnen av två lite mindre 
närbilder av maträtter som 
serveras på denna restaurang. 
Bilderna sitter på så sätt ihop i 
en kedja. En skuggning finns 

Närbildernas överlappning av 
bilderna från restaurangens 
interiör ger dem visuell 
framskjutenhet. I och med detta 
ges maträtterna som serveras 
större vikt än restaurangmiljön. 
Rubrikerna och bilderna blir 
också framskjutna gentemot 
bakgrunden och den löpande 
texten p.g.a. skuggningen och 
sin relativa storlek. De vita 
dukarna och det vita taket på 
matsalsbilderna bildar ett 
visuellt rim med de vita 
tallrikarna som maten på 
närbilderna är upplagd på. 

”[Vi] tänkte väl att det var 
snyggt och så gjorde vi ju lite 
annorlunda än dom andra, att 
vi inte bara la dom rakt eller så 
[angående bildernas placering, 
förf. anm.]” 

”[Det] såg väl så här lockande 
ut med maten och så, så då sa 
hon [en annan flicka i gruppen 
som gjorde bildspelet, förf. 
anm.] att vi skulle ha dom 
liksom lite större och så här, ja, 
så att man såg dom mer” 
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bakom rubrikerna och de fyra 
bilderna. Nedanför 
underrubriken finns ett 
textstycke på spanska med 
typsnitt Baskerville Normal 
med graden 24 punkter. Längst 
ner på sidan är stycket översatt 
till svenska, med samma 
typsnitt i Fet 22 punkter. 
Textstyckena skiljs åt av en 
liten vit rektangel. 
Bakgrundsfärgen övergår från 
klarrött på den övre halvan till 
en nyans av svart på den nedre.  

Detta skapar sammanhang 
mellan bilderna och texten som 
också är vit. Färgen vit har 
betydelsepotentialer som t.ex. 
ljus, renhet och stilfullhet. 
Dessutom är vitt som nämnts 
tidigare en av den mexikanska 
flaggans tre dominerande 
färger. De angenäma och 
positiva betydelsepotentialerna 
hos färgen vit förstärks och 
kompletteras av ord och fraser 
i texten: ”den perfekta 
platsen”, ”utmärkt kvalitet”, 
”bra”, ”speciellt tillfälle”, 
”trevlig”, ”njuta”, ”god”. 
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Tecken på lärande 
I samband med den analys vi gjort ovan av elevernas multimodala design av ett kommunikativt 
innehåll, har vi kunnat se tecken på lärande i det sätt på vilket de kombinerat olika semiotiska 
resurser i sina digitala bildspel. Förutom att faktauppgifter som eleverna sökt fram vanligen är 
representerade i skrift, har eleverna valt ut de bilder, färger, layouter och typsnitt som de tyckt 
varit mest lämpliga för att visa och förmedla sina kunskaper, men också för att uppnå andra 
syften på det interpersonella planet. Många gånger har betydelsepotentialerna hos form, färg och 
bilder använts på ett sofistikerat sätt av eleverna för att gestalta deras förståelse av olika 
aspekter av världen, närmare bestämt av Australien och Mexiko. Genom designen riktar de 
betraktarens uppmärksamhet på de aspekter som uppfattas som viktigast, intressantast etc., och 
på vilka samband som finns mellan dem. Vi kan dock fråga oss vilket lärande som har blivit 
resultatet av de båda processerna att bearbeta information och att multimodalt designa ett 
kommunikativt innehåll. Därför ska vi här se närmare på hur eleverna själva har uttryckt sig om 
vad de lärt sig av projektarbetena och designen av bildspel, genom att redovisa relevanta delar 
av våra intervjuer med dem. 

En av pojkarna som var med och gjorde bildspel 1 om Australien beskrev skillnaden mellan vad 
de kunde tidigare och vad de lärde sig genom projektarbetet med följande ord:  

[Vi] lärde oss massor, för vi har bara lärt oss om djur och så där innan. [Intervjuaren frågar: 
På mellanstadiet?] Ja, då var det bara kängurus och så, nu fick man reda på en massa om vad 
de gör och hur det funkar och så. 

På följdfrågan ”Har ni lärt er något annat under projektet?” svarade han att en annan elev har 
lärt honom ”hur man gör PowerPoint”, men kort därefter återkom han till sina nya kunskaper 
om landet: 

Jag tycker man kan mera om Australien nu och det är mycket som är lika, mot vad jag trodde. 
[Intervjuaren frågar: Lika?] Ja, alltså, det är lika som här, fast man inte visste det innan och 
det ligger ju så långt bort, men är ändå så lika oss liksom. Sen visste jag inget om uran och 
diamanterna heller, så det har jag lärt mig. 

Vid intervjuerna framkom att elevernas kunskap om samhällsstrukturen i landet ökat. En av 
flickorna som gjorde ett bildspel om Australien uttryckte sig så här angående en diabild med 
rubriken ”Facts”, under vilken fakta om landets yta, städer och befolkning presenteras i punkter: 

Jo, där ville vi berätta om vilka de fem största städerna var, sådär som man brukar göra med 
Stockholm, Göteborg, Malmö å så. Vi visste inte alls, så det var kul att vi hittade en lista på 
Wikipedia som sa vilka de största [städerna] var och sen hittade vi den här kartan som hade 
med alla. Sen ligger ju alla nästan vid kusten också och det borde ju spela roll för hur de lever 
där. Med export och så. Och växtlighet kanske. Bara en enda som ligger i mitten liksom. Det 
ligger ju jättenära Indonesien också… Och Nya Zeeland. 

Rubriken och textpunkterna till vänster på diabilden ackompanjeras av en infälld, kvadratisk 
karta till höger. Den visar Australien som en ljust beige landyta med en ljusblå konturlinje, 
omgiven av ett ännu ljusare blått hav. De södra delarna av Indonesien och Papua Nya Guinea 
ryms inom kartans ram, däremot inte Nya Zeeland, som den citerade flickan talar om i 
intervjun. Detta omnämnande av ett land som varken representeras i skrift- eller bildmodaliteten 
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i samband med Australien är ett tecken på lärande som står lite vid sidan av elevernas design av 
den visuella representationen. 

På en annan sida i samma bildspel, med rubriken Education (se Bild 1 i föregående avsnitt), 
börjar det första textstycket med meningen ”In Australia the schools are compulsory and costs 
nothing for the children between six and 15 years old”. Svaret på frågan “Tycker ni att ni har 
lärt er något?”, i intervjun med flickorna som skapat bildspelet, ställer utom allt tvivel att vi här 
ser tecken på lärande:  

Jo, allt som vi skrivit om var ju nästan nytt för oss och att det hade kommit fångar från 
England från början, var ju jättekonstigt […] Och att de har gratis skola visste vi inte, och sen 
namnen på alla städer och att de låg vid havet kanske vi inte visste. 

En av pojkarna som arbetat med bildspel 3 om Mexico tar i intervjun upp ett flertal saker som 
han upplever att han lärt sig under de veckor arbetet med projektet pågått.  

Alltså jag har ju lärt mig mycket mer om Mexico nu, för nu har jag ju läst… Wikipedia […] så 
jag har ju lärt mig ganska mycket… [Intervjuaren: Jaa.] om… Mexico och […] ja, national- 
allt och historia, maträtter, [Intervjuaren: Mm.] ja, kriminalitet. 

I intervjun med en flicka som arbetat med bildspel 4 om Mexico finner vi tecken på lärande då 
hon beskriver sin upplevelse av landet, vilken har förändrats genom arbetet med detta projekt. 
Flickornas bildspel är upplagt liknande en turistbroschyr och ur en turists synvinkel skulle även 
vikten av att upplevelsen av landet är positiv få stor betydelse. 

Alltså, […] jag tycker att det är finare än vad jag trodde det var, jag trodde det var… helt annat 
än vad det var, och det var ju väldigt fint där, och… ja det fanns mycket fint och fina stränder 
och så. 

Rena faktakunskaper nämndes också som svar när vi frågade vad eleverna lärt sig, t.ex. hur 
många invånare landet har, vad huvudstaden heter och så vidare.  
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5 Diskussion 

Slutsatser 
Efter att ha genomfört en studie om hur fyra mindre grupper av elever multimodalt har designat 
sin förståelse av kunskapsområden inom ämnena engelska och spanska kommer vi här att föra 
en argumentation kring vilka slutsatser som kan dras av de ovan redovisade resultaten. Först och 
främst ska vi diskutera i vilken utsträckning vi uppnått undersökningens syfte och fått svar på de 
tre forskningsfrågorna. Utifrån vår analys av elevernas visuella texter kan vi se hur de uppvisar 
förmåga att göra kompetenta val i sin design av ett kommunikativt innehåll. Vid en jämförelse 
mellan de fyra bildspelens titelsidor blir det tydligt att eleverna har använt varierande semiotiska 
resurser för att skapa ideationella representationer av de två länder de sökt information om. Det 
är elevernas erfarenheter, intressen och vad de uppfattar som typiskt för det aktuella landet som 
har varit vägledande i valet och kompositionen av de semiotiska resurserna. Den grupp pojkar 
som skapade bildspel 1 om Australien valde ut en landskapsbild med ett ensamt terrängfordon 
på en grusväg för att representera landet, därför att de menade att detta motsvarade den typiska 
bilden av Australien i TV. Bilden av den ensamma bilföraren på väg genom det torra landskapet 
i kombination med rubriken Australien skriven med bokstäver i olika färger är ett exempel på 
teckenskapande där en komplex betydelsepotential kommuniceras. När vi betraktar hur de två 
flickor som gjort bildspel 2 valt att representera Australien ser vi att helt andra semiotiska 
resurser har använts, vilka i lika hög grad fungerar som representation av typiska aspekter av 
landet. Där spelar flaggan som nationell symbol en viktig roll, och den är inordnad 
i ett omgivande färgspektrum av blåa nyanser som bildar ett sambandsskapande visuellt rim. I 
designen av bildspel 3 om Mexiko har eleverna valt att representera det typiskt mexikanska i 
form av ett foto av en man i sombrero, på vilken det står Mexiko med tjocka, målade bokstäver i 
flaggans färger. Man kan säga att det valda fotografiet i sig är multimodalt, eftersom den 
symboliskt viktiga huvudbonaden på bilden också har inslag av de semiotiska modaliteterna 
skrift och färg. Samtidigt har eleverna använt typsnitt som en semiotisk resurs, för att uttrycka 
något ”Mexiko-aktigt”, vilket var ett exempel på en erfarenhetsbaserad metafor. I bildspel 4 om 
Mexiko, skapat av tre flickor i år 8, utnyttjades särskilt färgmodaliteten för två huvudsakliga 
syften: att göra en tydlig representation av Mexiko baserad på flaggans färger och att göra 
presentationen tilltalande för betraktaren, som en broschyr vars ändamål är att locka turister till 
en viss plats i världen. De diabilder vi analyserat uppvisar alla ett multimodalt sätt att 
kommunicera om olika aspekter på de länder som projekten handlade om, och ofta om sådana 
aspekter som för eleverna innebar nya kunskaper som de funnit i sin bearbetning av 
information. I detta sammanhang måste vi framhålla betydelsen av att eleverna haft tillgång till 
det enorma informationsflödet på Internet, inklusive olika slag av semiotiska resurser som kan 
laddas ner och användas i digitala bildspel och i andra sammanhang. Eleverna har haft stor 
frihet att söka information och skapa representationer utifrån sina egna intressen i förhållande 
till Australien respektive Mexiko. De har funnit både sådant som är annorlunda och sådant som 
känns igen. 
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Men eleverna har inte nöjt sig med att presentera fakta eller göra jämförelser. De har även 
använt semiotiska resurser som t.ex. de avbildade personernas blickar för att påverka 
betraktaren av diabilderna, vilket innebär att den interpersonella metafunktionen har 
representerats. Vi har också sett hur den textuella funktionen har åstadkommits multimodalt, 
genom att färg och bild, layout och skrift bildat en mer eller mindre koherent helhet. 

Betydelse 
När vi jämför de resultat som framkommit i vår studie med den tidigare forskning som vi tittat 
på, ser vi att deltagarna i Leijons studie utnyttjar många olika resurser i sitt meningsskapande 
arbete, vilket vi även sett att elevgrupperna i vår studie gjorde i sin design av multimodala 
representationer.  

I Lindstrands avhandling framkommer att vissa aspekter av elevernas filmprodukter på 
ideationell nivå representeras multimodalt, vilket stämmer väl överens med vad vi i vår analys 
dragit för slutsats gällande elevernas multimodala representationer. 

Kjällander har dragit slutsatsen att elevernas intressen styr hur arbetet utvecklas och att de 
använder olika teckensystem och medier för att designa sina representationer samt att de då 
engagerar sig i multimodala meningserbjudanden. I detta fall menar vi att vår 
undersökningsmetod inte har kunnat ge oss en lika ingående bild av hur eleverna engagerat sig i 
de meningserbjudanden som de mött i sin sökning efter information. En framtida studie med 
syfte att studera elevers arbete med bildspel om andra länder inom skolans språkundervisning 
skulle förslagsvis kunna genomföras med videoinspelning som metod för materialinsamling till 
analysen. 

Reflektioner om forskningsprocessen 
På grund av att vi genomfört vår undersökning i direkt anslutning till vår vanliga pedagogiska 
yrkesarena har forskningsprocessen och resultaten påverkats konkret av hur vi förhållit oss till 
elevernas design i lärande, t.ex. i fråga om hur mycket vi har försökt att eller undvikit att styra 
elevernas val av inriktning, stoff och bildmaterial.  

Att genomföra detta projekt har varit spännande och utmanande, både vad gäller att sätta sig in i 
det multimodala designperspektivet, vilket var nytt för oss båda, och när det gäller att som 
undervisande lärare parallellt gå in i rollen som forskare och samtidigt bredda vår syn på hur 
eleverna kan visa tecken på lärande. Tidsramen som vi satt upp för eleverna att färdigställa sina 
representationer har till viss del begränsat elevgrupperna, samtidigt anser vi den vara realistisk i 
förhållande till hur vi tidigare planerat och genomfört liknande arbetsprojekt. Hade de getts mer 
tid till att studera olika källor och sammanställa olika teckenresurser kanske ännu fler tecken på 
lärande hade kunnat upptäckas. Även skolornas olika stora tillgång till datorer kan ha haft 
betydelse för resultatet. Den skolan som saknar en klassuppsättning av datorer har till viss del 
kunnat kompensera detta med en ökad mängd lektioner per vecka (Elevplanerad tid, Elevens val 
samt språkförstärkning) då eleverna kunnat arbeta med projektet och i mån av plats haft tillgång 
till datasalarna.  

Vårt val av metod i form av analys av elevernas representationer samt intervjuer har naturligt 
haft en stor påverkan på de resultat som framkommit under projektet. Vår studie är av kvalitativ 
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art där elever i år 8 på två skolor deltagit, vilket medför att våra resultat inte kan ses som 
generella för elever i år 8, utan bör betraktas som gällande för just dessa fyra elevgrupper under 
just dessa två projektarbeten. Att komplettera analysen med intervjuer har gett oss möjlighet att 
få svar på frågor som uppstått under analysarbetet och även att få ta del av elevernas egna tankar 
om urvalsprocessen och hur de tänkt kring sitt arbete. Det finns en risk att intressanta aspekter 
på hur eleverna designat de digitala bildspelen glömts bort då intervjun genomförts efter 
slutförandet av projektet. Vi tycker dock att eleverna beskrivit de delar som vi var intresserade 
av för vår analys, så att vi fått en djupare förståelse för deras multimodala design och arbetet 
kring deras representationer. Vid intervjuerna använde vi oss av ljudinspelningar och dessa kan 
också ha haft en påverkan på resultatet i och med att alla kanske inte kände sig lika bekväma 
med att det som sades spelades in, och därför hämmades i sitt sätt att besvara intervjufrågorna. 
Genom att ställa relevanta följdfrågor då vi inte tyckt oss få så utförliga svar, tror vi oss ändå ha 
lockat eleverna att tala fritt omkring sina upplevelser och några elever uttryckte också att de inte 
hade tänkt så mycket på att rösterna spelades in.  

Även om transkriberingarna av intervjuerna var tidskrävande så underlättade de vårt arbete med 
analysen, till exempel när det gällde att hitta likheter och skillnader mellan elevgruppernas svar 
samt att vi lättare kunde läsa delar av intervjusvaren flera gånger. Vi formulerade och ställde 
öppna frågor som var relevanta för vårt syfte, för att lyfta fram elevernas egna tankar om sina 
representationer och trots att vi klargjort en tydlig distinktion mellan vår bedömande roll som 
lärare och vår roll som forskare har säkert vår närvaro påverkat de resultat som studien visar. 
Dels är eleverna vana att diskutera skolarbeten enskilt med oss, vilket kan ha bidragit till att 
intervjusituationen kändes mer avslappnad än om någon för eleverna obekant person hade utfört 
dem. Å andra sidan kan vår dubbla roll vid studien haft en inverkan på elevernas svar genom att 
de velat ge oss de rätta svaren, eller det svar de tror att vi förväntade oss. En annan aspekt under 
intervjusituationen som kan ha haft inverkan var vårt sätt att ställa frågorna, vårt tonfall och 
kroppsspråk. Genom dessa teckenresurser kan vi omedvetet ha påverkat eleverna att svara på ett 
visst sätt. 

Att vi varit undervisande lärare inom denna studie har även haft stora fördelar, eftersom vi 
själva kunnat styra lektionsinnehåll och tidsramar, samt kunnat följa elevgruppernas 
arbetsprocess inom detta projekt. Om vi hade använt oss av videoinspelningar under lektionerna 
hade vi även kunnat fånga och analysera design i lärande under projektets gång, istället för att 
endast analysera deras färdiga representationer. Då hade kanske mer nyanserade bakomliggande 
tankar framkommit gällande deras användning av multimodala teckenresurser. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två språklärare med anställning på två olika skolor, som deltar i en lärarutbildning vid 

Stockholms universitet. Nu under höstterminen 2012 skriver vi en uppsats i didaktik som avslutning 

på hela utbildningen. 

 

I syfte att undersöka hur elever gestaltar och uttrycker kunskaper med hjälp av olika 

kommunikationsformer, t.ex. text och bild, vill vi under vecka 51 genomföra ett par intervjuer i 

mindre grupper, där de får berätta mer om det digitala bildspel som de har skapat inom ramen för ett 

grupparbete i antingen engelska eller spanska. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna 

analysera vad eleverna har sagt. Alla medverkande kommer att avidentifieras i vår uppsats och 

deltagandet i undersökningen är frivilligt. Ljudinspelningen kommer efter att uppsatsen är 

färdigskriven att raderas. 

 

Intervjuerna är inte relaterade till vår betygssättning av elevernas kunskaper och kommer endast att 

användas av oss i egenskap av studenter. 

 

Lilianne Björk, lärare i engelska, Skolans och Kommunens namn 

E-postadress och telefonnummer till arbetet 

 

Josef Samuelsson, lärare i spanska, Skolans och Kommunens namn 

E-postadress och telefonnummer till arbetet 

 

Om du godkänner att ditt barn deltar i vår undersökning ber vi dig underteckna här nedan:  

 

Underskrift målsman _______________________________________________________ 

 

Datum ________________________ 
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Bilaga 2           Planering av projektarbete om Australien 
Klassen delas in i mindre grupper som själva väljer vilken fokus gruppen ska ha när det gäller 
faktainhämtning samt vilken redovisningsform gruppen tänker använda för att presentera sitt 
arbete för resten av klassen.  

Syftet är att du ska få kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i ett engelsktalande land; Australien. Samtidigt kommer ni att få lära er 
engelska ord och fraser som beskriver landets geografi, samhälle och historia på ett 
översiktligt sätt. Era kunskaper ska redovisas genom ett skriftligt presentationsmaterial 
tillsammans med en muntlig framställning. 

Ordförklaringar: 

• Livsvillkor betyder de omständigheter som människor lever under, t.ex. deras 
bostäder, ekonomi, medellivslängd och rätt till utbildning. 

• Samhällsfrågor: De har också med livsvillkoren att göra, men handlar även om politik, 
miljö och arbetsmarknad. 

• Kulturella företeelser är musik, litteratur, teater, film, sport och olika konstarter. 

Vecka 45 

Klassen delas in i grupper utifrån eget intresse för olika arbetsområden. Vi skriver/diskuterar 
vad du redan kan inom området och vilken ny kunskap du önskar tillägna dig. 

Grupperna letar relevant fakta från olika medier och påbörjar arbetet med att sammanställa till 
en egen text. Vi utgår från texter i olika engelska läroböcker och kompletterar dessa med egna 
sökningar på internet, samt från film. 

Vecka 46 

Vi fortsätter med sammanställningen och gör ev kompletteringar i faktainhämtningen om så 
är relevant. 

Vecka 47 

Gruppen skriver rent sin presentation på det sätt de valt (t.ex. plansch, power point el.dyl). 

Vecka 48 

Redovisningar. Den skriftliga presentationen kompletteras av en muntlig, som ska utföras på 
engelska. Eftersom ni är två eller tre som samarbetar i varje grupp turas ni om att berätta, så 
att alla i gruppen får lika mycket att redovisa.  
 
Klassen får efteråt chans att ställa frågor till gruppen. 



 

 51 

Bilaga 3             Planering av projektarbete om Mexiko 
México  
Uttal: Me’hickå 

 
Syftet med det här projektet är att ni ska få kunskaper om livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i ett av de största länderna i världen 
med spansktalande befolkning. Samtidigt ska ni få lära er spanska ord och 
fraser som beskriver landets geografi, samhälle och historia på ett översiktligt 
sätt. Era kunskaper ska redovisas genom presentationer i Keynote eller något 
likvärdigt visuellt presentationsmaterial tillsammans med en muntlig 
framställning. Den muntliga framställningen kan göras som en röstinspelning i 
Keynote. 
 
Ordförklaringar: 
• Livsvillkor betyder de omständigheter som människor lever under, t.ex. deras 

bostäder, ekonomi, medellivslängd och rätt till utbildning. 
• Samhällsfrågor: De har också med livsvillkoren att göra, men handlar även om 

politik, miljö och arbetsmarknad. 
• Kulturella företeelser är musik, litteratur, teater, film, sport och olika konstarter. 
 
Vecka 43 
Ni läser texterna i kapitel 3 och förenklar dem genom att ta bort ord, fraser eller 
meningar som inte är absolut nödvändiga för att informationen ska bli 
sammanhängande och tillräcklig. ALLA GRUPPERS BILDSPEL ska innehålla fakta 
ur ¡VALE! 8 Textboken, i form av förenklingar av texterna 1, 2 och 6 på sidorna 10-
11. Text 3, 4 eller 5 får också användas i bildspelet beroende på varje grupps 
intresseområde. Ni ska sedan komplettera och uppdatera bokens fakta med egna 
sökningar på Internet. 
 
Vecka 45-47 
Det praktiska arbetet med bildspelet fortsätter och vi tittar på film om Mexiko. 
Dessutom blir det ett par grammatikgenomgångar. 
 
Vecka 48 
Redovisningar. Den muntliga presentationen ska vara på både spanska och 
svenska. Eftersom ni är två eller tre som samarbetar i varje grupp kan ni turas om 
att berätta på spanska och svenska. På det sättet visar ni att ni har förstått det som 
ni har skrivit i presentationen och ser till att era åhörare också förstår allt. 
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Bilaga 4  

 

Intervjufrågor 

 

- Berätta om hur ni valde ut de bilder som ni använt. (varför valde ni bort andra bilder?) 

- Vad vill ni berätta med era bilder? 

- Hur tänkte ni när det gäller layout med bild och text? 

- Hur kom ni fram till vilka färger och typsnitt ni skulle använda? 

- Hur valde ni ut textmaterialet till bildspelet? 

- Hur bearbetade ni texten? 

- Vilka nya kunskaper tycker du att har fått om (Australien, Mexiko)? 

- Har du lärt dig något annat av det här projektarbetet? 

 


