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Περίληψη: Η επιλογή ερευνητικής µεθόδου συνιστά πρωταρχικό µέληµα και
καθοριστικό παράγοντα κάθε ερευνητικής προσπάθειας, εφόσον η µεθοδολογία είναι
αυτή που καθορίζει την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας, την εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων, αλλά και τη µελλοντική εφαρµοσιµότητα των ευρηµάτων. Οι
µεθοδολογικές επιλογές του παρελθόντος και οι σύγχρονες επιταγές στο χώρο της
επιστήµης και της εκπαίδευσης απαιτούν µεθόδους ευέλικτες και ευσυνδύαστες, µε
στόχο την πληρέστερη επίτευξη των ερευνητικών στόχων. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να καταδείξει τις δυνατότητες που ανακύπτουν στην ανίχνευση της
ιδεολογίας των σχολικών εγχειριδίων από τη µείξη της Ποιοτικής Ανάλυσης
Περιεχοµένου, της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της Γραµµατικής του Οπτικού
Κειµένου. Τα παραδείγµατα που παρατίθενται προέρχονται από τα σχολικά
εγχειρίδια για το γλωσσικό µάθηµα της Γ΄ ∆ηµοτικού, «Τα απίθανα µολύβια», τα
οποία εισήχθησαν στην ελληνική εκπαίδευση τον Σεπτέµβριο του 2006.
Λέξεις κλειδιά: Ποιοτική Ανάλυση Περιεχοµένου, Κριτική Ανάλυση Λόγου,
Γραµµατική Οπτικού Κειµένου, µείξη ερευνητικών µεθόδων, ανίχνευση ιδεολογίας,
σχολικά εγχειρίδια.

Εισαγωγή:
Η εξασφάλιση απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήµατα και η εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων αναφορικά µε το εκάστοτε υπό διερεύνηση θέµα συνιστούν βασικό
ζητούµενο κάθε ερευνητικής προσπάθειας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την σοφή
και σαφή επιλογή εκείνης (ή εκείνων) της ερευνητικής µεθόδου, η οποία θα
καθορίσει την ερευνητική πορεία και κατά συνέπεια το εύρος, την ποιότητα και την
µελλοντική εφαρµοσιµότητα των ευρηµάτων.
Και ενώ εκ πρώτης όψεως η διασύνδεση δεδοµένων, σκοπού και ζητουµένων
φαίνεται να προδιαγράφει το είδος της ερευνητικής µεθόδου, στην πράξη ο
καθορισµός και η επιλογή της αποδεικνύεται διαδικασία σαφώς πιο περίπλοκη. Το
σύνολο και ο τύπος των ερευνών που έχουν προηγηθεί αφενός και η αναγκαιότητα στο πλαίσιο µιας σύγχρονης θεώρησης - για σφαιρική και διεπιστηµονική
προσέγγιση των ερευνουµένων αφετέρου καθιστούν εξαιρετικά απαιτητική τη
διαδικασία διαµόρφωσης του ερευνητικού εργαλείου. Η «µεθοδολογική προϊστορία»
πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται υπόψη, αλλά και τα ερευνητικά δεδοµένα
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πρέπει να συνδυάζονται και να συνδέονται µε τις ποικίλες όψεις της σύγχρονης
επιστηµολογίας και ζωής.
Εντός ενός τέτοιου πλαισίου προβληµατισµού, η επιλογή ερευνητικής
µεθοδολογίας για την ανίχνευση της ιδεολογίας σε σχολικά εγχειρίδια αποτελεί
πραγµατικό σκόπελο. Η µέχρι πρότινος αξιοποίηση µιας δεδοµένης κατηγορίας
µεθοδολογιών (Ανάλυση Περιεχοµένου) στον χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας είναι
εξαιρετικά δεσµευτική. Από την άλλη, η εφαρµογή καθαρά ποιοτικών µεθόδων στη
σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική έρευνα (Κριτική Ανάλυση Λόγου) παρουσιάζεται
ιδιαίτερα επιτακτική. Ως λογικό επακόλουθο µιας τέτοιας κατάστασης προκύπτει η
αναγκαιότητα της µείξης ερευνητικών µεθόδων. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα
πρέπει να ανιχνευθούν και να αξιοποιηθούν συνδυαστικά, µε απώτερο σκοπό τόσο
την πληρέστερη διερεύνηση των ζητουµένων όσο και τη διασύνδεσή τους µε τη
σύγχρονη πραγµατικότητα.
Ακολούθως παρουσιάζονται τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά των αµιγών
ερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται κατά βάση για την ανίχνευση και
ανάλυση της ιδεολογίας, καθώς επίσης και το σκεπτικό βάσει του οποίου
διαµορφώθηκε η ερευνητική µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκεκριµένη
θεµατική στα γλωσσικά εγχειρίδια της Γ΄ ∆ηµοτικού.

Προβληµατισµοί γύρω από την ανάπτυξη της Ερευνητικής Μεθοδολογίας
α) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας & προηγούµενων ερευνών
Πρώτο βήµα για την ανάπτυξη της ερευνητικής µεθοδολογίας υπήρξε η
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στον τοµέα της έρευνας των σχολικών
εγχειριδίων, µε στόχο αφενός να διαπιστωθεί το ακριβές αντικείµενο µελέτης και το
θεµατικό εύρος που καλυπτόταν, αφετέρου η µέθοδος που προτιµήθηκε για τη
διεξαγωγή της έρευνας.
Στις έρευνες, λοιπόν, που είχαν προηγηθεί ( πρβ. σηµειώσεις στο τέλος της
εργασίας) και στις οποίες διερευνούνταν η εθνική ταυτότητα – ετερότητα, η
θρησκευτική ταυτότητα, η παιδική ηλικία, ο ρόλος της γυναίκας –στερεότυπα των
δύο φύλων, η µέθοδος που κρίθηκε πιο πρόσφορη από τους ερευνητές ήταν η
Ανάλυση Περιεχοµένου και µάλιστα στην ποσοτική εκδοχή της. Η έκταση του
εξεταζόµενου υλικού (π.χ. βιβλία όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού) και ο
περιορισµός των προς διερεύνηση εννοιών σε µία ή το πολύ δύο, προϋπέθετε µία
µέθοδο που θα εξασφάλιζε την ποσοτικοποίηση των πολυάριθµων δεδοµένων και την
κατηγοριοποίηση των εννοιών.
β)Αξιολόγηση προγενέστερων µεθοδολογικών επιλογών
Η υιοθέτηση, όµως, της Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου δε θα µπορούσε
να θεωρηθεί ιδιαίτερα πρόσφορη για τα σηµερινά δεδοµένα. Βασικό µεθοδολογικό
εργαλείο της αποτελούσε -και αποτελεί- ένα απλοϊκό σύστηµα κατηγοριών, το οποίο
προκύπτει βάσει του περιεχοµένου µε απλή καταµέτρηση λέξεων ή αναφορών και
συµπληρώνεται από ένα απλούστερο σύστηµα αξιολόγησης, που στηρίζεται στην
καταµέτρηση αναφορών ανά κατηγορία, τη σχέση µεταξύ συχνότητας αναφορών και
περιεχοµένου και το σχολιασµό της ποσοστιαίας υπεροχής µιας διερευνούµενης
έννοιας σε σύγκριση µε άλλες (Bryman, 1992, Neuman, 1997, Kohlbacher, 2006). Η
επιφανειακή, συνεπώς, θεώρηση του υπό εξέταση υλικού οδηγούσε σε µία
«απλουστευτική και διαστρεβλωτική ποσοτικοποίηση» και αναιρούσε τη δυνατότητα
αναδόµησης των συµφραζοµένων των κειµένων και ανάδειξης των πολλαπλών
δυνατοτήτων ερµηνείας των δεδοµένων (Kracauer, 1952).
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Πλησιέστερη µεθοδολογικά επιλογή ήταν η Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχοµένου, εξέλιξη της Ποσοτικής Ανάλυσης, η οποία, διατηρώντας τα θετικά
στοιχεία της ποσοτικής έρευνας, έδινε µεγαλύτερη βαρύτητα στην εις βάθος
διερεύνηση του υλικού αναπτύσσοντας ένα σύνολο τεχνικών για συστηµατική
ανάλυση των κειµένων. ∆ιατηρούσε, δηλαδή, τα πλεονεκτήµατα της ποσοτικής
ανάλυσης, προχωρώντας, όµως, και στην περαιτέρω ποιοτική – ερµηνευτική
αξιοποίησή τους (Mayring, 2000a). Όπως ορίζει ο ίδιος ο εισηγητής της, Ph.
Mayring, τη µέθοδό του, πρόκειται για «µία εµπειρική προσέγγιση, µεθοδολογικά
ελεγχόµενη ανάλυση κειµένων µέσα στα επικοινωνιακά τους συµφραζόµενα,
σύµφωνα µε κανόνες και βήµατα, χωρίς απόλυτη ποσοτικοποίηση» (Mayring,
2000b). Με άλλα λόγια, στην Ποιοτική Ανάλυση Περιεχοµένου αφετηρία αποτελεί το
ίδιο το υλικό - για το οποίο αρχικά συλλέγονται όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες δηµιουργείται ένα σύστηµα κατηγοριών που προέρχονται από το κείµενο και στη
συνέχεια αυτό ερµηνεύεται σύµφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα.
Και σε αυτή την περίπτωση, όµως, η ερευνητική µεθοδολογία δεν φαινόταν
ικανοποιητικά επαρκής. Λαµβάνοντας υπόψη τις βασικές παραδοχές στο χώρο της
ιδεολογίας, στόχος µας δεν θα έπρεπε να είναι η ανάλυση µόνο των εµφανών
ιδεολογικών µηνυµάτων, αλλά κυρίως των λανθανόντων, εφόσον ιδεολογικά φορτία
υπάρχουν όχι µόνο σε αυτά που λέγονται, αλλά κυρίως σε αυτά που δε λέγονται και
αποσιωπούνται ή σε αυτά που έχουν ήδη ειπωθεί αλλού και θεωρούνται δεδοµένα
(Fairclough, 1995). Η αναγκαιότητα, λοιπόν, µιας µεθόδου που θα κάλυπτε και το
συγκεκριµένο πεδίο ιδεολογικής ανάλυσης έστρεψε το ενδιαφέρον µας προς την
Κριτική Ανάλυση Λόγου, τη µέθοδο που χρησιµοποιείται κατεξοχήν σε
κοινωνιογλωσσολογικό πλαίσιο για την ανίχνευση της ιδεολογίας, αλλά µέχρι
πρότινος εκτός εκπαιδευτικών συµφραζοµένων.
γ) Εξέταση σύγχρονων µεθοδολογικών προτάσεων
Η Κριτική Ανάλυση Λόγου διαφοροποιείται καταρχήν από την Ανάλυση
Περιεχοµένου ως καθαρά ποιοτική µέθοδος. Εξετάζει τη γλώσσα ως κοινωνικό
σηµειωτικό σύστηµα (Halliday, 1978) και ως µέσο κοινωνικής πρακτικής
(Fairclough, 1989: 20). Στόχος της είναι να ξεδιπλώσει τα ιδεολογικά στηρίγµατα της
οµιλίας, τα οποία έχουν γίνει τόσο φυσικά µε το πέρασµα του χρόνου, ώστε αρχίζουν
να θεωρούνται κοινά, αποδεκτά και φυσικά χαρακτηριστικά της οµιλίας µας (Teo,
2000: 11). Νοείται ως µελέτη της οργάνωσης της γλώσσας πάνω και πέρα από την
πρόταση (Stubbs, 1983), εξετάζοντας τις ιδεολογίες και την πραγµατικότητα που
αναπτύσσονται και διαιωνίζονται µέσα από κάθε συγκεκριµένη γλωσσική χρήση.
Η Κριτική Ανάλυση Λόγου διαφοροποιείται ασφαλώς και ως προς τη
µεθοδολογία. ∆εν περιορίζεται στη µελέτη των µικρότερων µορφηµάτων της
γλώσσας, όπως τα φωνήµατα, τα µορφήµατα, οι λέξεις και η σύνταξή τους, αλλά ως
«υπεργλωσσική» και «µεταγλωσσική» µέθοδος ασχολείται µε τα συµφραζόµενα του
λόγου ή τη σηµασία που κρύβεται πίσω από τη γραµµατική και συντακτική δοµή και
έχει τη δύναµη να ανιχνεύει το µήνυµα πίσω από το κείµενο, επειδή ακριβώς µελετά
µέρη της γλώσσας, όπως αυτά ρέουν µαζί (Tannen, 2008).
Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, ανέκυπτε το δίληµµα µεταξύ µιας
ποσοτικά κλίνουσας µεθόδου, της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου, και µιας
καθαρά ποιοτικής µεθόδου, της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Το ζητούµενο, συνεπώς,
ήταν να εντοπιστούν τα σηµεία σύγκλισης των δύο µεθόδων βάσει των οποίων θα
µπορούσαν να συνδυαστούν. Ωστόσο, βρισκόταν σε εκκρεµότητα ακόµη µία
ιδιαζόντως σηµαντική παράµετρος της ερευνητικής προσπάθειας: η ιδεολογική
ανάλυση της εικονογράφησης.
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δ) Μεθοδολογία για την ιδεολογική ανάλυση της εικονογράφησης
Μέχρι πρόσφατα οι ερευνητικές προσπάθειες στον τοµέα των σχολικών
εγχειριδίων αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά στην ανάλυση των κειµένων του λόγου,
ενώ η εικόνα θεωρούνταν να παίζει δευτερεύοντα διακοσµητικό ή συµπληρωµατικό
ρόλο. Όµως, οι κοινωνικο – πολιτισµικές αλλαγές απέφεραν αλλαγές και στο
επικοινωνιακό τοπίο, οδηγώντας σε αντικατάσταση ή ενίσχυση του λόγου µε εικόνες
(Silvers, 2004) και σε υποσκελισµό της γλώσσας από τον οπτικό σηµειωτικό τρόπο
(Kress, 2000:165). Σήµερα, στο πλαίσιο της πολυτροπικότητας, τα κείµενα τείνουν να
αντιµετωπίζονται συλλογικά και όχι αποσπασµατικά και εκτός από τα
νοήµατα/µηνύµατα/φορτία που φέρουν µεµονωµένα οι διάφοροι σηµειωτικοί τρόποι και που µπορεί να είναι από συγκλίνοντα, συµπληρωµατικά έως και εκ διαµέτρου
αντιφατικά – εξετάζεται η αποτελεσµατικότητά τους ως συνόλων. Αυτή η νέα
αναγκαιότητα υπαγόρευε µία διαφορετικού τύπου ανάλυση του υπό διερεύνηση
υλικού.
Για την ανάλυση της εικονογράφησης πρόσφορη θεωρήθηκε η Γραµµατική
του Οπτικού Κειµένου, όπως είναι διαµορφωµένη από τους Kress & Van Leewen και
συµπληρωµένη από τους Baldry & Thibault. Η Γραµµατική του Οπτικού Κειµένου
αφορά στους τρόπους µε τους οποίους αρθρώνεται και τοποθετείται σε ένα «κείµενο»
µία οπτική παράσταση. Χρησιµοποιείται στην ανάλυση της εικόνας, καθώς και στην
εξέταση της σχέσης εικονογραφικής και λεκτικής επικοινωνίας. Κατ’ αναλογία µε τη
θεωρία του γλωσσολόγου M. Halliday, εξετάζει τρεις «µεταλειτουργίες»: α) την
αναπαραστατική µεταλειτουργία (ideational metafunction), β) τη διαπροσωπική
(interpersonal) και γ) την κειµενική µεταλειτουργία (textual metafunction) (Kress &
Van Leeuwen, 1996: 119 -158). Όπως είναι εµφανές πρόκειται για µέθοδο ποιοτική
και υπ’ αυτή την έννοια ως προς το µεθοδολογικό ποιόν συγκλίνει µε την Κριτική
Ανάλυση Λόγου.
ε) Σύνοψη παραµέτρων διαµόρφωσης ερευνητικής µεθοδολογίας
∆ιαµορφώθηκε, κατά συνέπεια, ένα πλέγµα διληµµάτων ως προς την επιλογή
της µεθόδου και τη διαµόρφωση του ερευνητικού εργαλείου. Βάσει των δεδοµένων
έγινε προφανής η αναγκαιότητα µείξης ερευνητικών µεθόδων, εφόσον υπήρχαν
περισσότερες της µίας µέθοδοι για την ανάλυση του λόγου - οι οποίες αφορούσαν σε
µη αλληλεπικαλυπτόµενες πτυχές της ανάλυσης - εφόσον εξετάζονταν δύο
διαφορετικά σηµειωτικά συστήµατα, που εκ των πραγµάτων απαιτούσαν
διαφορετικού τύπου ανάλυση, και φυσικά εφόσον αυτοί οι δύο σηµειωτικοί τρόποι
έπρεπε να αξιολογηθούν και συλλογικά, προκειµένου να εξαχθούν καθολικά
αποτελέσµατα.
Στη διαµόρφωση της ερευνητικής µεθοδολογίας έπρεπε να ληφθεί υπόψη και
η ιδιαιτερότητα του υλικού των εγχειριδίων γλωσσικής αγωγής: επρόκειτο για
κείµενα µικρά σχετικά σε έκταση, εκπαιδευτικής φύσης, κείµενα αυθεντικά, αλλά και
λογοτεχνικά. Επιπλέον, ενώ οι συνθήκες διαµόρφωσης και το ιδεολογικό πλαίσιο των
εγχειριδίων φαινόταν να είναι απόλυτα σαφές και εκ των προτέρων καθορισµένο από
τον κρατικό µηχανισµό (οδηγίες προς συγγραφείς, προδιαγραφές διαµόρφωσης
υλικού)– κατά συνέπεια µια ποσοτική µέθοδος θα κάλυπτε επαρκώς τις απαιτήσεις
προσδιορισµού του ιδεολογικού φορτίου των βιβλίων – έπρεπε να συνυπολογιστεί η
διαφοροποίηση που συχνά υπάρχει µεταξύ θεωρητικών προθέσεων και πρακτικής
εφαρµογής. Με άλλα λόγια, δεν αρκούσε απλά να εντοπιστεί µία αναφορά ή µια ιδέα,
αλλά έπρεπε να κριθεί αν αυτή ανάγεται στην επίσηµα προκαθορισµένη στοχοθεσία ή
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αν και κατά πόσο αποκλίνει και φυσικά, στην περίπτωση αυτή, σε ποια κατεύθυνση
οδηγεί.
Στόχος, λοιπόν, υπήρξε η ανάπτυξη µιας ερευνητικής µεθοδολογίας, η οποία
συνδυάζοντας τα οφέλη των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών µεθόδων θα
µπορούσε να συµβάλλει στην πληρέστερη διερεύνηση και διεξοδικότερη ανίχνευση
της ιδεολογίας των σχολικών εγχειριδίων. Οι ποιοτικά προσανατολισµένες µέθοδοι
παρείχαν τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων που ενδεχοµένως θα διέφευγαν των
ανιχνευτικών δυνατοτήτων της αυστηρής ποσοτικοποίησης επηρεάζοντας έτσι το υπό
µελέτη φαινόµενο. Η ερευνητική µέθοδος που απαιτούνταν συνιστούσε ουσιαστικά
συνδυασµό της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου, της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου
και της Γραµµατικής του Οπτικού Κειµένου, µεθόδων που χρησιµοποιούνταν
χωριστά στον τοµέα της έρευνας του σχολικού βιβλίου και που η συνδυαστική
αξιοποίησή τους ελαχιστοποιούσε τα µειονεκτήµατα της διακριτής εφαρµογή τους.
Σε ό,τι αφορά το συνδυασµό ΠΑΠ και ΚΑΛ ας σηµειωθεί πως πρόκειται για
µεθόδους ευέλικτες που µπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά - συµπληρωµατικά
σε άλλα είδη ανάλυσης. Η χρήση της ΠΑΠ µπορεί να είναι λειτουργική υπό την
έννοια του ότι δε βάζει τελεία ή δεν βάζει την τελευταία λέξη. Αντίθετα, οδηγεί σε
συγκρίσιµα και αξιοποιήσιµα δεδοµένα εξασφαλίζοντας ένα στατικό, εξαντλητικό
περιγραφικό φάσµα θεµάτων που διευκολύνει εις βάθος αναλύσεις συγκεκριµένων
κειµένων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργεί ένα υλικό που µπορεί να εξυπηρετεί την
κριτική ή την ενίσχυση της ιδεολογίας σε κοινωνικό και υποκειµενικό επίπεδο.
Μάλιστα, η ΚΑΛ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει τα είδη της ΠΑΠ
(Wilbraham, 1995). Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο σηµαντικότερος εισηγητής της
ΚΑΛ, ο Norman Fairclough (1995: 18), «η ΚΑΛ δεν µπορεί από µόνη της να κρίνει
την αλήθεια µιας πρότασης, αλλά είναι απλώς µια µέθοδος που χρησιµοποιείται σε
ευρύτερα κριτικά πρότζεκτ». Αυτό που χρειάζεται στην ΠΑΠ είναι µία οξεία, κριτική
επιχειρηµατολογία και η σύνδεση των ευρηµάτων µε το κοινωνικό πλαίσιο που τα
παρήγαγε. Η ΠΑΠ µπορεί να ενισχυθεί µε κριτική σύγκριση από την ΚΑΛ
(Wilbraham, 1995).
Έτσι, ενώ µία ποσοτική-ποιοτική µέθοδος, όπως η Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχοµένου, εγκλωβίζεται και περιορίζεται στο επίσηµα καθορισµένο πλαίσιο του
υλικού που διερευνά, µια καθαρά ποιοτική µέθοδος, όπως η Κριτική Ανάλυση
Λόγου, υπερβαίνει αυτούς του περιορισµούς και µπορεί να αναχθεί µέσω των
κειµένων στην πρώτη αρχή των ιδεών ακολουθώντας τα ίχνη που αποτυπώνονται σε
κάθε γλωσσική επικοινωνία, δεδοµένου του ότι κάθε επικοινωνιακή πρακτική, κάθε
κείµενο, δε συνιστά απλά λέξεις σε χαρτί, αλλά συγκεκριµένες τοποθετήσεις
(ιδεολογικές) εντός κοινωνικών πλαισίων (Huckin, 2006) και περιλαµβάνει τρόπους
ύπαρξης στον κόσµο που σηµατοδοτούν συγκεκριµένες και αναγνωρίσιµες
κοινωνικές ταυτότητες (Gee, 1990).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σκεπτικό της συναρµολόγησης των µεθόδων,
καθώς και η πρόβλεψη που υπήρξε για την αποσόβηση τυχόν δυσχερειών κατά την
ενοποίηση των ευρηµάτων.

∆ιαµόρφωση ερευνητικού εργαλείου
Η µείξη διαφορετικών µεθόδων συµπεριλήφθηκε στην πρόβλεψη του
ερευνητικού σχεδιασµού, εφόσον υπήρχε η πεποίθηση ότι η κάθε επιµέρους µέθοδος
εξασφάλιζε πληροφορίες που αφορούσαν σε διαφορετικές πτυχές της διερευνούµενης
έννοιας, η σύνθεση των οποίων θα οδηγούσε σε µία ολοκληρωµένη εικόνα της υπό
µελέτη πραγµατικότητας, στη σύνθεση του πάζλ.
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Το πλαίσιο των υπό εξέταση θεµάτων φάνταζε ιδιαιτέρως ευρύ, δεδοµένων
των τεράστιων προεκτάσεων που µπορούσε να έχει η ανάλυση του λόγου, της
εικόνας και ακόµη περισσότερο ένας συνδυασµός των δύο σηµειωτικών τρόπων.
Προβληµατισµό, βέβαια, προκαλούσε ο τρόπος της µείξης των µεθόδων και η
αποτελεσµατικότητα που θα µπορούσε να επιτευχθεί αναφορικά µε την σύνθεση των
δεδοµένων της ανάλυσης.

Συναρµολόγηση ερευνητικών µεθόδων
Από πρακτικής άποψης ανέκυπτε το εξής ζήτηµα: η Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχοµένου (στο εξής ΠΑΠ) παρείχε ένα σαφές, ξεκάθαρο και µεταξύ ερευνητών
µεθοδολογικά σταθερό εργαλείο, ενώ η Κριτική Ανάλυση Λόγου (στο εξής ΚΑΛ) και
η Γραµµατική του Οπτικού Κειµένου µπορούσαν να εφαρµοστούν µε µεγάλα
περιθώρια ελευθερίας από πλευράς των ερευνητών. Εκ των πραγµάτων, συνεπώς, το
πλέγµα για την ανάλυση θα το εξασφάλιζε η ΠΑΠ και τη διαµόρφωση των θεµατικών
κατηγοριών και την εις βάθος ανάλυση του υλικού η ΚΑΛ και η Γραµµατική του
Οπτικού Κειµένου.
Συγκεκριµένα, από τα ιεραρχικά δοµηµένα στάδια της ΠΑΠ (Μπονίδης, 2004:
100), εφαρµόστηκαν αµιγώς εκείνα που αφορούσαν στον καθορισµό του υλικού
(εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας Γ΄ ∆ηµοτικού, «Τα απίθανα µολύβια», τόµοι α΄,
β΄, γ΄ ), στην ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό διαµορφώθηκε
(οδηγίες προς συγγραφείς, προδιαγραφές διαµόρφωσης νέου εκπαιδευτικού υλικού),
στα τυπικά χαρακτηριστικά του, (είδος κειµένων: αυθεντικά/«πλαστά»,
πεζά/ποιητικά, σύγχρονα/προγενέστερα, προέλευση: βιβλία, εφηµερίδες, διαδίκτυο),
στην κατεύθυνση της ανάλυσης (καθορισµός ποµπού, κοινωνικού πλαισίου και
οµάδας αποδοχής) και στη διαµόρφωση των ερωτηµάτων βάσει του θεωρητικού
πλαισίου. Ας σηµειωθεί πως τα συγκεκριµένα βήµατα συνιστούν σηµεία εφαρµογής
και των άλλων δύο µεθόδων, µε τη διαφορά πως επαφίεται στις προτεραιότητες του
ερευνητή η σειρά, η έκταση και ο βαθµός εφαρµογής τους.
Η οριοθέτηση του θεωρητικού πλαισίου της ανάλυσης οδήγησε σε αυτό καθ’
αυτό το υλικό. Αρχικά, λοιπόν, ορίστηκαν οι ιδεολογικές συντεταγµένες οι οποίες θα
κατηύθυναν και θα καθόριζαν την πορεία της έρευνας. Στην προκειµένη περίπτωση
επρόκειτο για την ιδέα της κοινωνίας, της πατρίδας και της θρησκείας. Επόµενο βήµα
θα ήταν και ο ορισµός των θεµατικών υποκατηγοριών κάθε ιδεολογικής
συντεταγµένης, στις οποίες θα κατατάσσονταν τα διάφορα παραθέµατα, όπως
κανονικά συµβαίνει στην περίπτωση της αποκλειστικής εφαρµογής της ΠΑΠ. Στο
πλαίσιο, όµως, της µείξης των µεθόδων, από αυτό το σηµείο και στο εξής η
διαµόρφωση του ερευνητικού εργαλείου και η ανάλυση του υλικού υπήρξε µία
διαδικασία παράλληλη, παλίνδροµη και ταυτόχρονη. Ειδικότερα, οι θεµατικές
κατηγορίες, βάσει των οποίων λειτουργεί η ΠΑΠ διαµορφώθηκαν σταδιακά σύµφωνα
µε τις πτυχές της ιδεολογικής ανάλυσης που ανέδυε η ΚΑΛ και η Γραµµατική του
Οπτικού Κειµένου. Έτσι οι διάφορες κατηγορίες δεν προκαθορίστηκαν, αλλά
ορίζονταν διαδοχικά, καθώς προχωρούσε η µελέτη του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο
µπορεί να θεωρηθεί πως αφενός περιορίστηκε το ενδεχόµενο της
«προκατειληµµένης» αντιµετώπισης του υλικού αφετέρου επιτεύχθηκε η εις βάθος
διερεύνησή του, αφού κάθε πιθανή πτυχή των διερευνώµενων θεµατικών
ανιχνεύτηκε, ταξινοµήθηκε και αξιολογήθηκε διαµορφώνοντας τις κατηγορίες της
ανάλυσης.
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Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί µία µεθοδολογική πρακτική που
εφαρµόστηκε στο πλαίσιο της συναρµολόγησης των ερευνητικών µεθόδων. Σε ό,τι
αφορά την ανάλυση του λόγου, ως µονάδα καταγραφής ορίστηκε το «θέµα», η
έκταση του οποίου µπορεί να κυµαινόταν από µία λέξη έως και αρκετές περιόδους.
Αυτή η διακύµανση οφειλόταν στο γεγονός του ότι σε πολλές περιπτώσεις για την
ανάλυση και ένταξη ενός «λόγου» σε µία θεµατική κατηγορία απαιτούνταν
µεγαλύτερο µέρος κειµένου, ώστε να γίνει εµφανές το ιδεολογικό φορτίο του.
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις ένα ίδιο θέµα εντασσόταν σε διαφορετικές
θεµατικές κατηγορίες, κάτι που για την ΠΑΠ θα συνιστούσε µεθοδολογικό ατόπηµα.
Αυτό, όµως, συνέβη µόνο στο βαθµό που κάθε φορά σχολιαζόταν διαφορετικό µέρος
ή διαφορετική πτυχή του θέµατος και για λόγους κατανόησης θεωρήθηκε σκόπιµο να
µην κατακερµατιστεί το κείµενο, ώστε να µην εντάσσεται σε κάθε κατηγορία ένα
µικρό µέρος λόγου χωρίς νόηµα. Το ίδιο συνέβη και µε την ανάλυση της
εικονογράφησης: µία εικονιστική απεικόνιση µπορούσε να ενταχθεί σε διαφορετικές
θεµατικές κατηγορίες στο βαθµό που εµπεριείχε περισσότερα του ενός ιδεολογικά
µηνύµατα. Αυτή η δυνατότητα αποκτούσε ιδιαίτερη αξία τη στιγµή που η
εικονογράφηση µπορούσε να φέρει πληροφορίες που υπήρχαν ή απουσίαζαν από το
λεκτικό κείµενο ή να ενσωµατώνει πρόσθετα στοιχεία ενισχύοντας την αυτονοµία
του εικονιστικού µέρους του κειµένου και φυσικά επηρεάζοντας τη σύνολη ιδεολογία
του υλικού.
Με το συνδυασµό αυτών των τριών ερευνητικών µεθόδων τέθηκε ένα όριο
στην απεριόριστη και ανεξέλεγκτη ανάλυση του υλικού, στην οποία αναµφίβολα θα
οδηγούσαν οι ποιοτικές µέθοδοι, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν συγκεντρωτικά
αποτελέσµατα που επέτρεψαν τη διαµόρφωση µιας σαφούς εικόνας για την
ιδεολογική ταυτότητα των εγχειριδίων. Επιπλέον, η ερµηνεία δεδοµένων στην
κατεύθυνση των βασικών ερωτηµάτων κατέστη διαδικασία ευκολότερη, τη στιγµή
που το µεγαλύτερο µέρος της διασύνδεσης των ευρηµάτων µε τις θεωρητικές
παραδοχές είχε επιτευχθεί ήδη µε την ανάλυση του υλικού.
Ακολούθως παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα από τα σχολικά
εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας της Γ΄ ∆ηµοτικού «Τα απίθανα µολύβια», που
καθιστούν περισσότερο εµφανή την αποτελεσµατικότητα της µείξης των ερευνητικών
µεθόδων, και καταδεικνύουν εναργέστερα τη χρησιµότητα της συνδυαστικής
αξιοποίησής τους.

Παραδείγµατα εφαρµογής µείξης µεθόδων
Οι αναφορές / παραποµπές στα ερευνώµενα χωρία γίνονται µε τη χρήση
αλφαριθµητικού προτύπου (π.χ. Α36), του οποίου το κεφαλαίο γράµµα αντιστοιχεί σε
τεύχος του σχολικού εγχειριδίου και το νούµερο στον αριθµό της σελίδας του
αντίστοιχου τεύχους στην οποία αυτές απαντώνται.
Το απόσπασµα Β46 [«Το Σάββατο ήµουν µε πυρετό στο κρεβάτι. ∆ε λέω, το να
αρρωσταίνεις έχει και τα καλά του. Πάνε κι έρχονται στο κρεβάτι σου. Να τα διπλά
µαξιλάρια. Να και οι πορτοκαλάδες. Σήµερα ούτε πονοκέφαλος, ούτε πυρετός. Η µαµά
ανακουφίστηκε. Ο πατέρας έγραψε σηµείωµα για να καθίσω µέσα στα διαλείµµατα
αύριο»] αποτελεί ένα δείγµα πολλαπλής ιδεολογικής σηµατοδότησης. Χάρη στη
συναρµολόγηση των ερευνητικών µεθόδων εξασφαλίστηκε η δυνατότητα της
καταχώρησής του σε διαφορετικές θεµατικές κατηγορίες και κατά συνέπεια η
πληρέστερη διερεύνηση του ιδεολογικού φορτίου του.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το συγκεκριµένο απόσπασµα φανερώνει
ταυτόχρονα περισσότερα του ενός δεδοµένα: ως προς το είδος της οικογένειας
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αντιπροσωπεύει τη διγονεϊκή µορφή, παρουσιάζει, όµως, και το ρόλο της µητέρας
(Να τα διπλά µαξιλάρια. Να και οι πορτοκαλάδες), το ρόλο του πατέρα (Ο πατέρας
έγραψε σηµείωµα για να καθίσω µέσα στα διαλείµµατα αύριο), αλλά και το ρόλο των
παιδιών (∆ε λέω, το να αρρωσταίνεις έχει και τα καλά του. Πάνε κι έρχονται στο
κρεβάτι σου). Παράλληλα, φανερώνει γνωρίσµατα του χαρακτήρα των γυναικών (Η
µαµά ανακουφίστηκε), ενώ διαπιστώνεται µία διάσταση στον τρόπο αντιµετώπισης
των καταστάσεων ανάµεσα στους δύο γονείς: η µητέρα φροντίζει µε αφοσίωση –
όπως γίνεται αντιληπτό από τη χρήση του εµφατικού «να» στη φράση «Να τα διπλά
µαξιλάρια. Να και οι πορτοκαλάδες» - για την ανάρρωση του παιδιού, ενώ το γεγονός
ότι ο πατέρας γράφει το σηµείωµα για το σχολείο δείχνει τον πατρικό λόγο να έχει
µεγαλύτερη ισχύ και εγκυρότητα απ’ ό,τι θα είχε ίσως της µητέρας. Επιπλέον, η
χρήση του ρήµατος «ανακουφίστηκε» δείχνει πως η µητέρα είχε εκδηλώσει έντονα
την ανησυχία της, ενώ αντίθετα δε γίνεται κανένα τέτοιου είδους σχόλιο για τον
πατέρα (Davis, 1982, Κραβαρίτου, 1996), Τα παιδιά εµφανίζονται ανενεργά στο
πλαίσιο της οικογένειας και περιορίζονται στο να απολαµβάνουν τις γονεϊκές
φροντίδες.
Τα συγκεκριµένα θέµατα υπάγονται κανονικά σε µια θεµατική κατηγορία που
αφορά στην οικογένεια και αυτή µε τη σειρά της στην ευρύτερη θεµατική κατηγορία
της κοινωνίας. Προβλήµατα, ωστόσο, δηµιουργούνται από το γεγονός της πολλαπλής
ιδεολογικής σηµατοδότησης των αποσπασµάτων. Αν εφαρµοζόταν µεµονωµένα η
ΠΑΠ, θα έπρεπε να αποφασιστεί σε ποια υποκατηγορία της «οικογένειας» θα
ενταχθούν αποκλειστικά, καθώς – σύµφωνα µε της µεθοδολογικές αρχές της - ένα
θέµα µπορεί να υπαχθεί σε µία και µόνο µία κατηγορία (είδος οικογένειας, ρόλος
µητέρας, ρόλος πατέρα, ρόλος παιδιών, χαρακτήρας γυναικών, χαρακτήρας ανδρών),
κάτι που θα απαιτούσε και τον τµηµατικό κατακερµατισµό του κειµένου. Όµως, η
παράλληλη χρησιµοποίηση της ΚΑΛ, εκτός του ότι επιτρέπει τη διεξοδική ανάλυση
κάθε πτυχής του κειµένου, επιτρέπει και την ένταξη του ίδιου αποσπάσµατος σε
διαφορετική θεµατική κατηγορία, εφόσον, βέβαια, σε κάθε περίπτωση στηρίζεται
επαρκώς ο λόγος που δικαιολογεί αυτή την ένταξή.
Ένα άλλο παράδειγµα που σχετίζεται µε τον πατρικό ρόλο είναι το επόµενο:
«Στη µέση του δέσποζε µε τη θεόρατη κορµοστασιά του το µεγαλύτερο πεύκο που έχετε
δει. Τέσσερις φορές ψηλότερο από τη στέγη του σπιτιού, µ΄ απλωµένα τα χοντρά κλαδιά
του σαν οµπρέλα. Ήταν το καµάρι της γειτονιάς. Αµέσως, στο µεγάλο πρώτο κλαδί του,
κρέµασε µε γερές αλυσίδες ο πατέρας µου την κούνια», Α40. Σύµφωνα µε το
απόσπασµα, ο πατέρας αναλαµβάνει τις εξωτερικές δραστηριότητες και γενικά ό,τι
σχετίζεται µε τη σιγουριά και την ασφάλεια, ακόµη και στο παιχνίδι των παιδιών. Η
αντοχή και η δύναµη εµφανίζονται σαν ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τυπικά τον
πατέρα ως στηρίγµατος της οικογένειας (Μπουρντιέ, 1996). Αυτός αναλαµβάνει να
στερεώσει την κούνια, όχι σε ένα οποιοδήποτε δέντρο, αλλά σε ένα θεόρατο πεύκο,
το καµάρι της γειτονιάς, και µάλιστα στο µεγάλο πρώτο κλαδί και «αµέσως». Το
επίθετο «πρώτο» µπορεί να αναφέρεται στην έννοια της σειράς, είναι δηλαδή το πιο
προσιτό για το στερέωµα της κούνιας, ενέχει, ωστόσο, και την έννοια της ποιότητας,
όπου η λέξη πρώτο συνεπάγεται το καλύτερο. Η επιλογή των λέξεων και η εικόνα
που περιγράφεται προκαλούν νοερά αντιστοιχία δέντρου-πατέρα, η εικόνα της
οµπρέλας που σχηµατίζεται µε τα κλαδιά παραπέµπει στην έννοια της προστασίας, τα
κλαδιά που είναι χοντρά στην έννοια της ασφάλειας. Άλλωστε, η φράση γερές
αλυσίδες, εκτός από την έµφαση που δίνει στην εξασφάλιση της σιγουριάς από τη
µεριά του πατέρα, µπορεί συντακτικά να εκληφθεί ως σχήµα υπαλλαγής και η χρήση
της φράσης «γερές αλυσίδες» να σηµαίνει γερός πατέρας. Επιπλέον, η έκφραση
ενθουσιασµού και θαυµασµού που εκδηλώνεται στα λόγια του παιδιού: «το
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µεγαλύτερο πεύκο που έχετε δει», δεν περιορίζεται µόνο στις ιδιότητες του δέντρου,
αλλά επεκτείνεται και στις ενέργειες του πατέρα, εφόσον αυτές σχετίζονται µε το
δέντρο. Τέλος, αν ληφθεί υπόψη πως η οικογένεια του παιδιού έχει µόλις µετακοµίσει
σε καινούργιο σπίτι [όπως γίνεται γνωστό από τα δεδοµένα της αφήγησης],
διαπιστώνεται – από τη χρήση του επιρρήµατος «αµέσως»- πως η πρώτη ασχολία του
πατέρα (ίσως και η µοναδική;) είναι να κρεµάσει την κούνια των παιδιών και όχι να
βοηθήσει στην τακτοποίηση του σπιτιού, που αφήνεται να εννοηθεί ότι την έχει
αναλάβει κάποιος άλλος, µάλλον η µητέρα.
Στο Β43, παρουσιάζονται κάρτες γενεθλίων, αγοριών και κοριτσιών. Στην
προκειµένη περίπτωση οι δύο σηµειωτικοί τρόποι λειτουργούν συµπληρωµατικά στη
διαµόρφωση της ιδεολογίας σε ό,τι αφορά το σεξισµό στο λόγο και στις επιλογές των
δύο φύλων. Συγκεκριµένα στο Β43 διαβάζουµε: «Προς το φίλο µου Κώστα. Θα χαρώ
πολύ να σε δω στο πάρτι για την ονοµαστική µου εορτή που θα γίνει την Παρασκευή
στις 30 Νοεµβρίου και ώρα 7µµ. Μένω στην οδό Κύπρου 16, Αλσούπολη. Το τηλέφωνό
µου είναι 2104235488. Σε περιµένω µε χαρά! Ο φίλος σου, Αντρέας», « Αγαπητέ φίλε
Κώστα, Σε περιµένω στη γιορτή που θα κάνω για τα γενέθλιά µου την Κυριακή στις 19
Οκτωβρίου και ώρα 6:30 το απόγευµα. Η διεύθυνση µου είναι: Σωκίων 98, Αλσούπολη
και το τηλέφωνό µου:2104234567. Θα περάσουµε φανταστικά! Η φίλη σου Βάσια»,
«Μελίνα, τα γενέθλιά µου πλησιάζουν. Το Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου γίνοµαι 9 ετών και σε
περιµένω στη γιορτή που θα κάνω στις 7µµ. Έλα να διασκεδάσουµε τρελά. Το σπίτι µου
είναι: Σίφνου 95, Αλσούπολη. Η φίλη σου, Μαργαρίτα».
Ο λόγος στην αγορίστικη κάρτα παρουσιάζεται πιο συγκρατηµένος και
σοβαρός σε σύγκριση µε το λόγο των κοριτσιών, που εµφανίζεται πιο άµεσος,
ενθουσιώδης και αυθόρµητος: η προσφώνηση συνοδεύεται από το ουσιαστικό
«φίλος» στην πρόσκληση του Αντρέα, ενώ από το επίθετο «αγαπητός» στην
πρόσκληση της Βάσιας. Τα κορίτσια καλούν τους φίλους τους στη γιορτή µέσα από
ένα αίτηµα – δήλωση («σε περιµένω στη γιορτή µου»), που καθιστά δεδοµένη τη
συµµετοχή των προσκεκληµένων, σε αντιδιαστολή µε το σαφώς πιο συγκρατηµένο
«Θα χαρώ πολύ να σε δω στο πάρτι…», που συνιστά απλά αίτηµα. Εντύπωση,
προκαλεί η επιλογή της λέξης «εορτή» από τον Αντρέα , που είναι τύπος της
καθαρεύουσας και προσδίδει µια χροιά επισηµότητας και απόστασης µεταξύ
γράφοντος και αποδέκτη. Ακόµη, οι κοριτσίστικες κάρτες κλείνουν µε την υπόσχεση
για φανταστική διασκέδαση: «θα περάσουµε φανταστικά, έλα να διασκεδάσουµε
τρελά», ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην κάρτα του Αντρέα.
Ο σεξιστικός λόγος των καρτών ενισχύεται και επιβεβαιώνεται και από τα
ευρήµατα της ανάλυσης της συνοδευτικής εικονογράφησης. Πέρα από τις
στερεότυπες χρωµατικές επιλογές του γαλάζιου και ροζ χρώµατος για την αγορίστικη
και τις κοριτσίστικες κάρτες αντίστοιχα, εµπρόθετες φαίνεται να είναι και οι
διακοσµητικές επιλογές που υπάρχουν και οι οποίες παραπέµπουν σε σεξιστικά
στερεότυπα. Στις κοριτσίστικες προσκλήσεις υπάρχει διάκοσµος από µπαλονάκια,
καρδούλες και κοριτσάκια µε µακριά, λιτά µαλλιά, ενώ στην αγορίστικη υπάρχει ένα
λιονταράκι: βασιλιάς ζώων, σύµβολο δύναµης και εξουσίας. Τα σκίτσα
καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της σελίδας αποτελώντας τη βασική πηγή των
πληροφοριών, ενώ επειδή βρίσκονται κάτω από το συνοδευτικό κείµενο, ασκούν
ιδεολογικά τον κύριο ρόλο.
Το απόσπασµα Α32/33 είναι µία περίπτωση κατά την οποία η οπτική
απεικόνιση καθορίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κειµένου, καθώς φέρει
πληροφορίες που απουσιάζουν από το λεκτικό κείµενο. Το κείµενο αφορά στα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες. Η ανάγνωση του ποιήµατος Α32/33 («Η Αργυρώ γελάει, η
Αργυρώ τραγουδάει. Η Αργυρώ στα χέρια του µπαµπά πετάει, Η Αργυρώ κάνει κούνια
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και χαµογελάει. Η Αργυρώ είναι καλή, η Αργυρώ είναι πονηρή, η Αργυρώ είναι
χαρούµενη, η Αργυρώ είναι λυπηµένη. Η Αργυρώ χορεύει, η Αργυρώ ιππεύει. Η Αργυρώ
στη θάλασσα κοίτα πως κολυµπάει, Η Αργυρώ στα βράχια κρύβεται και µας γελάει. Η
Αργυρώ κρύβεται, η πονηρή! Η Αργυρώ φανερώνεται µε δυνατή φωνή. Η Αργυρώ είναι
άγρια και θυµωµένη. Η Αργυρώ είναι περήφανη και ευχαριστηµένη. Η Αργυρώ
τσαλαβουτάει, η Αργυρώ στριφογυρνάει. Η Αργυρώ από το αυτοκίνητο µας χαιρετάει .
Η Αργυρώ µες στο µουσείο βόλτα πάει. Η Αργυρώ λύνει σωστά την άσκηση, η Αργυρώ
τη λύνει λάθος. Η Αργυρώ νιώθει αδύναµη και κλαίει, η Αργυρώ νιώθει δυνατή και
τίποτα δε λέει, […] Η Αργυρώ µε πινέλα χαίρεται να ζωγραφίζει κι ύστερα τις
ζωγραφιές πετά ή τις χαρίζει. Η Αργυρώ το σκοτάδι νιώθει γύρω της και το φοβάται,
αγκαλιές θέλει για να ζεσταθεί και παραµύθια για να κοιµηθεί. Αυτή είναι η Αργυρώ:
ένα παιδάκι σαν εµένα, ένα παιδάκι σαν κι εσένα») το µόνο που επιτρέπει στους
αναγνώστες να συµπεράνουν για τη µικρή πρωταγωνίστρια του κειµένου είναι ότι
πρόκειται για «ένα παιδάκι σαν εµένα, ένα παιδάκι σαν κι εσένα». Το στοιχείο που
δηλώνει ότι πρόκειται για άτοµο µε ειδικές ανάγκες είναι η συνοδευτική
εικονογράφηση.
Με την καταιγιστική παράθεση των δραστηριοτήτων (γελάει, τραγουδάει,
κάνει κούνια, χορεύει, ιππεύει, κολυµπάει, κρύβεται, στριφογυρνάει, ζωγραφίζει),
των στοιχείων του χαρακτήρα της (είναι καλή, πονηρή, χαρούµενη, λυπηµένη, άγρια,
θυµωµένη, περήφανη, ευχαριστηµένη), των δυνατοτήτων και των αναγκών της (λύνει
σωστά την άσκηση, τη λύνει λάθος, αγκαλιές θέλει για να ζεσταθεί και παραµύθια για
να κοιµηθεί) και την καταφατική και αναντίρρητη θέση : «Αυτή είναι η Αργυρώ: ένα
παιδάκι σαν εµένα, ένα παιδάκι σαν κι εσένα», γίνεται προσπάθεια να
υπερπροβληθούν και να υπερτονιστούν τα κοινά στοιχεία που έχουν παιδιά µε και
χωρίς ιδιαιτερότητες και έτσι επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η προσέγγιση, η αποδοχή
και η αλληλοκατανόηση των δύο πλευρών. Απουσιάζουν πλήρως τυχόν αναφορές
στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή σε κάποιες
ιδιαιτερότητές τους, µε αποτέλεσµα η εικόνα που διαµορφώνεται για αυτά να είναι
ελλειπτική.
Μέσα από την παρουσίαση ενός κοριτσιού σε αναπηρικό αµαξίδιο
επιδιώκεται η γνωριµία µε τα ΑΜΕΑ. Στην απεικόνιση Α27 η τοποθέτηση αυτού του
κοριτσιού γίνεται µπροστά από τα υπόλοιπα παιδιά και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
δηµιουργείται η οπτική εντύπωση πως περιβάλλεται από αυτά και πως δεν είναι
απλώς ένα ακόµη µέλος της παρέας. Στην Α32/2, µε στόχο πιθανότατα την προβολή
της φυσιολογικής και αυτονόητης δραστηριότητας της ζωγραφικής ή της σταδιακής
εµφάνισης του προβλήµατος της αναπηρίας, δίνεται απλώς µια υπόνοια της
κατάστασης µε την απεικόνιση του πάνω µέρους του αµαξιδίου. Τέλος, στην Α33/3
το κοριτσάκι παρουσιάζεται εντελώς µόνο του µε ελαφρά κλίση του αναπηρικού
καροτσιού, ώστε αυτό να φαίνεται µε προοπτική. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί σε
όλες τις απεικονίσεις το ζεστό χαµόγελο και το έξυπνο βλέµµα που κατευθύνεται µε
αρκετή ζωντάνια και παιγνιώδη διάθεση προς τον παρατηρητή. Το «αίτηµα» για
προσοχή και αποδοχή της εικόνας που προβάλλεται είναι έντονο. Αν απουσίαζε η
εικονογράφηση και αν δεν εφαρµοζόταν µία µεικτή ερευνητική µεθοδολογία, τα
συµπεράσµατα για την ιδεολογία του κειµένου θα ήταν απολύτως διαφορετικά.

Συµπεράσµατα - Συζήτηση
Από την ενδεικτική παράθεση των παραπάνω παραδειγµάτων καθίσταται
σαφές πως ο συνδυασµός της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου, της Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου και της Γραµµατικής του Οπτικού Κειµένου οδηγεί σε
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ασφαλέστερο και πληρέστερο προσδιορισµό του ιδεολογικού φορτίου των σχολικών
εγχειριδίων απ’ ό,τι θα πετύχαινε η διακριτή εφαρµογή των τριών µεθόδων. Οι
µέθοδοι αυτές λειτουργούν συµπληρωµατικά η µία της άλλης και σε αρκετές
περιπτώσεις ως δικλείδα ασφαλείας ανάµεσα στα δύο άκρα της υπεραπλουστευτικής
γενίκευσης και της υπέρµετρης γλωσσικής ανάλυσης, προς τα οποία ενδέχεται να
τείνει η καθεµία χωριστά. Η εφαρµογή µόνο της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου
θα σήµαινε περιορισµό της ερµηνείας των κειµενικών στοιχείων, ενώ πολλά
ιδεολογικά δεδοµένα θα ήταν µη ανιχνεύσιµα, µε αποτέλεσµα να χάνονται
σηµαντικές πληροφορίες στη φάση της ποσοτικοποίησης των ευρηµάτων. Από την
άλλη, η µεµονωµένη εφαρµογή της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της Γραµµατικής
του Οπτικού Κειµένου θα οδηγούσε σε έναν αχανή ερµηνευτικό σχολιασµό, που θα
εµπόδιζε την απόκτηση µιας ξεκάθαρης και αντιπροσωπευτικής - καθολικής εικόνας
της ιδεολογίας των βιβλίων.
Βεβαίως, δεν παραγνωρίζεται το γεγονός πως η προτεινόµενη µεθοδολογική
µείξη ενέχει κινδύνους και θέτει κάποιους περιορισµούς υπό την έννοια του ότι,
ειδικά στο σηµείο που αφορά στην εφαρµογή της ΚΑΛ, η αποτελεσµατικότητά της
στην πράξη εξαρτάται από τη γλωσσική και επικοινωνιακή «ευαισθησία» του
ερευνητή να εντοπίζει και να ανιχνεύει ιδεολογικά φορτισµένα γλωσσικά
µορφώµατα και από το βαθµό της ανάλυσης στον οποίο αποφασίζει να προχωρήσει.
Αυτό ακριβώς είναι και το σηµείο στο οποίο ενδέχεται να παρατηρηθεί ελαφρά
απόκλιση µεταξύ των ερευνητών, ωστόσο, η ΠΑΠ καθορίζοντας αυστηρά τις
θεµατικές κατηγορίες βάσει του περιεχοµένου του υπό διερεύνηση υλικού, αποτρέπει
την τελική διαφοροποίηση των ευρηµάτων. ∆εν πρέπει, ωστόσο, να παραβλεφθεί και
η θετική πλευρά, ότι δηλαδή η δυνατότητα ανάλυσης στις περιπτώσεις αποσιώπησης,
γλωσσικής εκλεκτικότητας ή παραποίησης, σε διαφορετικά επίπεδα και σε
διαφορετικό βάθος µπορεί να χρησιµοποιείται από τους ερευνητές ανάλογα µε τις
ανάγκες και τους ερευνητικούς στόχους τους.
Η χρησιµότητα µιας µεθόδου που µπορεί να ανιχνεύει και να συστηµατοποιεί
στοιχεία ιδεολογίας είναι εξαιρετικής σηµασίας για το σύνολο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δεδοµένου του ότι µέσω της επεξεργασίας του ίδιου του εκπαιδευτικού
υλικού, δηλαδή µη αυθαίρετων γλωσσικών επιλογών, που ανάγονται σε
συγκεκριµένες κοινωνικές διαδικασίες και ιδεολογικά πρότυπα (Dellinger, 1995),
πετυχαίνει να προσδιορίσει το είδος των ανθρώπων και των πολιτών που επιδιώκεται
να διαµορφωθεί. Είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα σηµαντικό όχι µόνο για τους ερευνητές εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους απλούς εκπαιδευτικούς, να διαθέτουν ένα
πρακτικό εργαλείο που θα τους επιτρέπει να ανιχνεύουν και να συνειδητοποιούν το
είδος και την ποιότητα των ιδεών των οποίων γίνονται µεταδότες και που θα τους
δίνει τη δυνατότητα, στο βαθµό που είναι εφικτό - ανάλογα µε την εκπαιδευτική
βαθµίδα στην οποία υπηρετούν - να ευαισθητοποιούν και να «υποψιάζουν» τους
αποδέκτες – µαθητές, ώστε οι τελευταίοι να γίνονται διαρκώς περισσότερο ικανοί
στην αποκρυπτογράφηση των ιδεολογικών µηνυµάτων όχι µόνο στο ελεγχόµενο
περιβάλλον του σχολείου, αλλά πολύ περισσότερο στην κοινωνία ως ενεργοί και
ενσυνείδητοι πολίτες. Η ανακάλυψη του γιατί υπάρχει και γιατί συµβαίνει κάτι, η
αµφισβήτηση αυτού που λαµβάνεται ως δεδοµένο, ο εντοπισµός των συµφερόντων
που υπηρετούνται, αλλά και εκείνων που υπονοµεύονται, είναι ουσιώδη γνωρίσµατα
του κριτικού γραµµατισµού (Baynham, 2002) κάτι που θα πρέπει να είναι επιτακτικό
ζητούµενο µια σύγχρονης και αποτελεσµατικής εκπαίδευσης.
[Σηµειώσεις: Μ. Γεωργίου- Νίλσεν (1980). Η οικογένεια στα αναγνωστικά του δηµοτικού. Αθήνα:
Κέδρος, Ν.Χ. Άχλης (1983) Οι γειτονικοί µας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι στα σχολικά βιβλία Ιστορίας
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Γυµνασίου και Λυκείου. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, ∆. Μακρυνιώτη (1986) Η
παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834 -1919. Αθήνα: ∆ωδώνη, Ευαγ. Κανταρτζή (1992) Η
εικόνα της γυναίκας στα αναγνωστικά βιβλία του ∆ηµοτικού: διαχρονική έρευνα από το 1954 µέχρι
σήµερα. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Μ.Γ. ∆ηµάση (1996). Τα ελληνόγλωσσα
αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου της Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική
ταυτότητα των Ελληνοπαίδων. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Ξωχέλης et al.
(2000) Η εικόνα του «άλλου» / γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών. Πρακτικά διεθνούς
Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 16 – 18 Οκτωβρίου 1998. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος ∆άρδανος, Η. Μήλλας
(2001). Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Σχολικά βιβλία, Ιστοριογραφία, λογοτεχνία και εθνικά
στερεότυπα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.]
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Abstract: Although the trace of ideology in school textbooks has been for
many years a common research field, nowadays raises new interest through the scope
of Multimodality. School texts are multimodal texts in need of a multi-method; a
method providing the ability to trace, analyze and systematize the ideological
messages of each mode and still combine them, leading to overall results and
conclusions. The article proposes a combined use of Qualitative Content Analysis,
Critical Discourse Analysis and Grammar of Optical Design in order to trace the
ideology in language textbooks. Taking as an example the language textbook for the
third Grade of the Greek Primary School - «Ta apithana molivia» - the article seeks to
reveal and analyse the latent ideology of the books.
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