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Arbetet inleds med en teoridel där några olika definitioner av text ligger till grund för resonemang om vilka faktorer 
som kan ha medverkat till en vidgning av begreppet. Härvid tas även andra viktiga uttryck som har en relation till det 
vidgade textbegreppet, såsom hypertext, multimedia och intermedialitet, upp. Vidare undersöks empiriskt hur 
begreppet tolkas, retoriskt och praktiskt, av några lärare i gymnasieskolan. Slutligen diskuteras och jämförs de 
refererade forskarnas teorier med de empiriska data som framkommit. 
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textbegrepp skulle människor bättre kunna handskas med det textflöde de möter i samhället.   
 
This work is about the expanded conception of text and takes off in the use of this expression in the high school 
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related to the expanded conception of text, as hypertext, multimedia and intermediality, are brought up. Further, is 
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in the High School. Finally, covered scientist’s theories are discussed and compared with the concluded empiric data.  
The study shows however, that the expanded conception of text in the curriculum has not become a conception for the 
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understood and worked with an expanded conception of text in mind, people would better handle the text flow they 
meet in the society in the future.   
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1. Inledning 

Läroplanen har under lärarutbildningen varit en ständig följeslagare, 

kanske inte alltid fysiskt närvarande, men den har i de flesta kurser 

funnits med i bakhuvudet och mer påtagligt tagits fram och rådfrågats i 

vissa kurser.  

Då jag har gått den så kallade nya lärarutbildningen, som sjösattes 

2001, samma år som jag började, har jag haft stor frihet i mina 

inriktningsval, alltså i val av de ämnen jag senare skall undervisa i. Förr 

var det standard för gymnasielärare med ämneskombinationer såsom 

svenska/engelska eller matematik/fysik/kemi, vilket innebar att lärare 

sällan överskred gränser mellan till exempel naturvetenskapliga ämnen 

och språk. En av nyheterna i den förändrade utbildningen var en större 

frihet att välja inriktningar, vilket för många blivande lärare har lett till 

insikten att det framtida yrkeslivet säkerligen blir intressantare om man 

väljer ovanligare kombinationer. 

Själv har jag valt svenska och datavetenskap. Detta innebär att jag 

kommer att arbeta i kurser såsom Svenska A-C, Webbdesign, Layout, 

Rörlig bild och kanske Kreativt skrivande. Mina val har jag gjort utifrån 

intresse, inte strategiskt eller marknadsanpassat, men vid en 

genomläsning av läroplanen i höstas slogs jag av att den 

sammanhållande länken faktiskt finns beskriven i denna skrift, 

nämligen i uttrycket ”det vidgade textbegreppet”. Jag är inte 

svensklärare eller datalärare utan jag är lärare i det vidgade 

textbegreppet! 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med detta arbete är att utifrån litteratur och empiri närmare 

undersöka uttrycket det vidgade textbegreppet, för att få en uppfattning 

om vad som kan förstås under det.  Därför tittar jag först på vad ett antal 

forskare sagt i ämnet och sedan ställer jag läroplanens begrepp i relation 

till några lärares bild.   
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1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

1. I betraktandet av några olika definitioner av text vill jag se vilka 

faktorer som har medverkat till en vidgning av begreppet. 

2. Hur förhåller sig andra uttryck, såsom hypertext, multimedia och 

intermedialitet, till det vidgade textbegreppet? 

3. Hur skrivs begreppet fram i läroplanen och hur tolkas det i praktiken, 

retoriskt och praktiskt? 

1.3 Metod och genomförande 

Jag har valt att göra en litteraturstudie kombinerat med en empirisk 

undersökning, för att i möjligaste mån kunna finna svar på mina 

frågeställningar. Redan tidigt, i sökandet efter lämplig litteratur, visade 

det sig att det vidgade textbegreppet måste brytas ned i mindre delar för 

att finna sökträffar. Det var nödvändigt att söka på ordet text, i olika 

kombinationer samt ord såsom media, bild, film och skola. Jag fick snart 

klart för mig att förvånansvärt lite har skrivits om begreppet trots att det 

använts i läroplanen, vilket naturligtvis gjorde det extra intressant att 

undersöka hur väl begreppet hade fått fotfäste i verkligheten skolan. 

Litteraturstudien fick byggas av mindre byggklossar men syftet är att 

de olika källorna skall ge läsaren en bild av det vidgade textbegreppet 

som helhet, i form av den förståelse jag försökt snickra ihop. 

Forskningen, som mitt källmaterial hämtats från, relaterar inte alltid till 

skolan, men jag har försökt att göra kopplingar till den empiriska studien 

i min slutdiskussion, så att resultatet skall vara relevant för skolan 

eftersom mitt avstamp ju togs i läroplanen. 

Min empiriska undersökning valde jag att göra som en kvalitativ 

studie med intervjuer av fem gymnasielärare. Lärarna arbetar alla på 

samma skola och tillfrågades via e-post om de var villiga att deltaga. 

Min förfrågan skickade jag till alla lärare på skolan som undervisar i 

HYPERTEXT: 

Hypertextualitet är en 
egenskap hos verk som 
karakteriseras av brott 
mot den horisontellt 
linjära sekvensen, där en 
länk eller en fotnot leder 
läsaren till en annan 
textdel, inom eller utom 
huvudtexten. 

 

MULTIMEDIA: 

Multimedier, multimedia, 
medier som använder 
flera uttrycksformer, 
oftast ljud och bild. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Multimedia 

Hämtat: 10/1 2007, 15:47 

 

INTERMEDIALITET: 

Intermedialitet syftar på 
relationer mellan olika 
medier och handlar om 
hur olika medier förhåller 
sig till och ibland går in i 
varandra. Det kan här röra 
sig om tekniska 
kopplingar – hur t.ex. 
telefonen och radions 
utveckling hängde 
samman kring sekelskiftet 
1900, eller hur 
telekommunikationer och 
datorer växer samman 
hundra år senare. 
Intermedialitet kan också 
handla om innehållsliga 
överföringar mellan olika 
medier – hur romanen 
blir följetong i tidningen 
och såpopera i radio och 
TV, hur teatern flyttar in 
på vita duken och blir 
stumfilm etc. 

Källa: 
http://www.tema.liu.se/p
ub/jsp/polopoly.jsp?d=94
09&a=63916 

Hämtat: 10/1 2007, 15:55 
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svenska och bildrelaterade ämnen och urvalet av de fem skedde helt 

enkelt genom att de deklarerade sig beredda att medverka. Jag är mycket 

nöjd med att ha fått medverkande från både lingvistiskt och visuellt 

orienterade lärare, då det ger en mångsidigare syn på mina 

frågeställningar.  

Bryman1 redogör för den samhällsvetenskapliga forskningens kriterier 

reliabilitet, replikation och validitet. När det gäller reliabilitet, alltså 

mina resultats tillförlitlighet, så kan antas att, eftersom de baserar på en 

kvalitativ undersökning och på ett mycket litet material, de är 

vägledande men inte stabila eller allmänt giltiga. Eftersom ämnet är 

intressant för skolans utveckling i samklang med samhället och öppnar 

upp för oändliga, fantastiska möjligheter inom den framtida 

pedagogiken, är det väl värt att bättre förankra det vidgade textbegreppet 

i de aktiva lärarnas tankar och handlingar, då det oundvikligen kommer 

att ställa nya krav på dem i framtiden.  

 Detta kan en bredare och djupare undersökning inleda, men 

naturligtvis kan man inte förvänta sig att en sådan forskning skulle 

replikera mina resultat även om huvuddrag säkerligen skulle upprepas. I 

bedömningen av min undersöknings validitet kan konstateras att vissa på 

validiteten inverkande faktorer tagits mer hänsyn till än andra. Positivt är 

att intervjuerna skedde i en för intervjupersonerna invand miljö, att 

metoden intervju valdes så att i frågorna förekommande oklara begrepp 

alltid kunde förklaras eller omformuleras, vilket verkar för en god 

begrepps- och ekologisk validitet. Något negativ kan den externa 

validiteten anses vara då undersökningsmaterialet både är litet och även 

kan misstänkas vara ickerepresentativt. Detta för att alla intervjupersoner 

hämtats från en skola och för att inget ytterligare urval skett av de 

frivilliga; därtill var gruppen helt enkelt för liten. Därför är det inte alls 

säkert att resultaten från min studie kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten.  

                                                      

1 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. s. 43. 
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Eftersom jag var intresserad av att pejla hur ett begrepp formats, hur 

det förhåller sig till andra begrepp och hur det tolkas i praktiken var det 

självklart att använda mig av kvalitativa metoder där: ”tonvikten oftare 

ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data”2. Det 

finns många steg i metoden där data har förståtts, tolkats och formulerats 

av mig. Troligen skulle resultatet kunnat se annorlunda ut om aspekter 

såsom tidpunkter och urval varit ett annat och skall därför endast ses 

som ett underlag för vidare diskussioner i ämnet, innan ytterligare 

skolrelaterad forskning kan bilda teori, som bas för framtidens skola.  

En kritik mot mitt arbetssätt kan vara ordningen som det utfördes i. 

Jag började med att skriva frågorna och genomföra intervjuerna utan att 

ha skrivit mig igenom litteraturen. Så här i efterhand tänker jag att jag 

kanske skulle ha formulerat frågorna annorlunda om jag hade varit bättre 

påläst. Det är dock inte säkert att jag ändå skulle ha varit förberedd på 

det dåliga fotfäste som mitt begrepp faktiskt fått i skolan, eftersom den 

litteratur jag läst inte alltid skrivits av skolans män och kvinnor. Under 

intervjuerna kunde jag fastställa att det vidgade textbegreppet inte var så 

väletablerat hos lärarna, som jag utgått ifrån.  

Jag har infogat textrutor med ordförklaringar, i vissa fall direktcitat, 

hämtade från främst Internet, Nationalencyklopedien och Svenska 

akademiens ordlista. Om källangivelse saknas i rutan så indikerar det att 

förklaringen är ett utdrag ur denna text.   

Alla lärares citat, som förekommer utskrivna i mitt arbete, har försetts 

med fotnot som hänvisar till dagen för intervjutillfället. Detta gäller dock 

inte Miranda, vars intervjudatum tyvärr har fallit bort i hanteringen. 

Istället är noterat att intervjun skedde i maj 2006, vilket är så exakt som 

jag kan erinra mig. 

                                                      

2
 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. s. 249. 
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2. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av två delar. Den första delen, som omfattas av 

kapitel 3, består av en litteraturgenomgång, som är en 

begreppsdiskussion runt det vidgade textbegreppet och visar hur 

litteraturen ser på de olika begrepp, till exempel hypertextualitet, 

intermedialitet och multimodalitet, som förekommer i en vidgad textsyn. 

Denna del inleds med några olika definitioner av begreppet text, ger 

vidare en inblick i hur mediers utveckling har inverkat på den förändrade 

synen, tittar på ungdomars textsyn och avslutas med en sammanfattning. 

För att öka läsarens förståelse är uppsatsens första del förstärkt med 

de ovan nämnda ordförklaringarna. De är placerade i rutor i en breddad 

högermarginal, i närheten av ordets förekomst i huvudtexten. Denna 

grafiska framställning förkortar dessutom brödtextens radlängd, vilket 

allmänt underlättar läsningen.  

Den läsare som önskar en mer summarisk teorigenomgång 

tillsammans med min sammanfattande reflektion kan gå direkt till sidan 

40. 

Den andra delen, i kapitel 4 till 5, består av empiri och visar hur några 

lärare resonerar kring arbetet med text i skolan. Denna del inleds med 

hur det vidgade textbegreppet syns i styrdokumenten och avslutas med 

en jämförande diskussion av teori och praktik.   
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3. Litteraturgenomgång 

Det finns olika sätt att se på text. Begreppet har genom historien 

förändrats och vidgats. Olika teoretiska skolor har utvecklats och tagit 

sig an frågan ur en mängd olika perspektiv. I följande kapitel redogör jag 

för hur synen på textforskning utvecklats och hur text behandlas som 

tecken, det vidgade textbegreppet (text, bild och visuella medier) ur ett 

kommunikativt perspektiv, texters föränderlighet och upplösning samt 

synen på det skrivna ordet och frågan om vem som äger texten. Det 

handlar om texters skapare och medskapare samt om förhållandet mellan 

författare, text och läsare. 

Avslutningsvis ger jag exempel på ett teoretiskt perspektiv på hur 

mediearbete kan se ut i skolan, i efterdyningarna av en vidgad syn på 

text. 

3.1 Olika definitioner av begreppet text 

3.1.1 Härledning av ordet text 

Enligt Nationalencyklopedins artikel om text, författad av Bengt Sigurd, 

härstammar det svenska ordet text från latinets te’xtus, som betyder 

vävnad, flätverk, av te’xo ”väva” och definieras som ett: ”språkligt 

yttrande, vanligen skrivet eller tryckt, ibland även muntligt. Inom språk- 

och litteraturvetenskapen är textens exakta ordalydelse av väsentlig 

vikt.”3.  

3.1.2 Texten som aktivt verktyg i samhället 

Per Ledin4 tar i sitt resonemang om texter och textslag ett avstamp i vår 

vardagliga textförståelse och fastställer att ett vanligt sätt att se på text är 

som ett fysiskt objekt som bär på ett innehåll, alltså en sträng av ord på 

ett visst underlag som vi via läsning tar till oss. Ledin menar dock att 

detta är en väldigt snäv tolkning av begreppet text och leder därför sin 

läsare genom en historisk bakgrund, som gradvis vidgar vyerna genom 

                                                      

3 Nationalencyklopedin, band 18, sidan 202. 

4 Ledin, Per, Texter och textslag: en teoretisk diskussion. 
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att ta faktorer i beaktande från vilka lekmannen normalt bortser.  

Ledin tar inledningsvis upp den lingvistiska forskningens utveckling, 

vilken ursprungligen ägnade sig åt satser och meningar men som på 

1960-talet började intressera sig för den större enheten, texten. Ledin 

beskriver hur man studerade textbindning, alltså hur kohesion och 

koherens medverkar till att göra texten till en sammanhängande helhet. 

Kohesion skall då förstås som de språkliga element, till exempel 

anaforiska pronomen och konnektiver, som antingen syftar tillbaka på 

något redan nämnt eller som markerar logiska relationer, såsom motsats 

eller slutsats. Koherens, däremot, är underliggande logiska samband i 

texten, alltså saker som läsaren förstår ”mellan raderna”. Ledin noterar 

att den tidiga textlingvistiken även fastställde att vissa texter kan sakna 

kohesiva formella markörer, men ändå vara koherenta och exemplifierar 

med platsannonsen, som ofta enbart binds samman genom läsarens 

kunskap om dess uppbyggnad. Denna insikt liksom en vidare önskan att 

förstå och förklara vilka faktorer som medverkade till att språkbrukaren 

urskilde text, menar Ledin, gjorde att forskningsintresset förflyttades 

från texten som språklig produkt till texten som kognitiv process, alltså 

hur läsaren/lyssnaren genom sina kunskaper om världen kan processa 

uttryck och därmed förstå texten.  

Ledin går vidare till diskursanalysens synpunkter på text, vilka 

handlar om fenomen ovanför meningsgränsen. Här ses istället 

språkanvändning som en social handling och kan ges det formelartiga 

uttrycket ”diskurs = text + situation”. Ledin menar att en konsekvens av 

detta är att alla texter i samhället i princip blir lika intressanta eftersom 

de alla har något att säga om människan som social varelse.  

Ledin konstaterar att det textlingvistiska intresset för sekventialitet 

och diskursanalysens utgångspunkt i den sociala interaktionen ledde 

vidare i försök att inringa begreppet text genom att fastställa var texten 

börjar och var den slutar. Ledin hänvisar här till Mikhail Bakhtins 

dialogiska språkteori, som lyfter fram yttrandet som en grundläggande 

enhet i språkanvändningen, istället för traditionellt frasen och satsen. 

Detta yttrande, som både kan avse muntlig och skriftlig kommunikation, 

LINGVISTIK: 

I ämnet lingvistik får man 
kunskaper om det 
mänskliga språket som 
allmänt fenomen; hur 
språk är uppbyggda, 
likheter och skillnader 
mellan olika språk, vad 
som skiljer talljud från 
andra mänskliga läten, 
hur man förstår och själv 
producerar språk, hur 
barn tillägnar sig sitt 
modersmål. Lingvistik 
handlar alltså både om det 
mänskliga språket och de 
mänskliga språken: man 
får lära sig hur språk 
fungerar. 

Källa: 
http://www.ling.su.se/lin
gvistik/amnet/amnet.html 

Hämtat: 10/1 2007, 15:23 

KOHESION: 

Kohesion är de språkliga 
element som binder ihop 
texten till en samman-
hängande helhet, antingen 
genom att syfta tillbaka på 
något redan nämnt eller 
genom att markera logiska 
relationer, såsom motsats 
eller slutsats.  

 

KOHERENS: 

Koherens är 
underliggande logiska 
samband i texten, alltså 
saker som läsaren förstår 
”mellan raderna”.  
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kan avgränsas dels genom talarbyte och dels genom sin finalitet, alltså 

det som gör att läsaren/lyssnaren uppfattar yttrandet som avslutat, vilket 

förutsätter en kulturkompetens om hur en viss typ av text börjar, 

fortsätter och slutar enligt normen.  

Ledin skriver vidare att man inom semiotiken (teckenläran) länge 

ifrågasatt vardagsförståelsens och olika vetenskapsgrenars utgångspunkt, 

där text förutsätts vara ett skriftspråkligt fenomen och menar istället att 

ett budskap kan överföras genom olika teckensystem, till exempel skrift, 

tal, gester och bild. Ledin citerar två framstående forskare, Günther 

Kress och Leo van Leeuwen, som myntat begreppet multimodalitet. 

Detta innebär att ett talat budskap åtföljs av en komplex ”sidotext”; av 

ljud, rytm, intonation, ansiktsuttryck, gester och attityd medan ett skrivet 

budskap beror av layout, alltså av textens grafiska framställning, ett 

samarbete mellan textblock, bilder och andra element. Ledin tydliggör 

att begreppet multimodalitet är omfattande genom att räkna upp olika 

semiotiska system som skriften måste samsas med, nämligen materialet 

och tekniken som används, bokstävernas form, interpunktionen, grafiska 

arrangemang, förpackningsformatet samt bilder och illustrationer. Allt 

detta är meningsbärande och förenas i layouten. Exakt hur de olika 

modaliteterna samverkar framställs, enligt Ledin, i Kress’ och van 

Leeuwens visuella grammatik, en teori som söker systematisera, 

ifrågasätta och problematisera huruvida en text kan vara en kombination 

av skriftspråk, grafiska och visuella element samt tar upp skillnaden 

mellan ord och meningars självklara linearitet och bilders mindre 

självklara rörelseriktning.  

Efter att ha beaktat även vilka slags texter det finns, formulerar Ledin 

avslutningsvis en mer inträngande definition av begreppet text:   

 En text är en multimodal produkt av social interaktion. En text kännetecknas dels av 

att en person söker en reaktion hos någon annan, dels av att den har finalitet, dvs. 

utgör en avgränsad helhet som fyller en kommunikativ funktion. Eftersom texter, 

liksom annat socialt beteende, är normerande, blir finaliteten konventionellt 

bestämd. Inte alla meddelanden som produceras kommer att få textstatus. 

SEMIOTIK: 

Semiotik (av grekiska 
semeion: tecken) är läran 
som studerar tecken eller 
teckensystem. Det mest 
uppenbara, och också det 
konventionella, 
tillämpningsområdet är 
talat och skrivet språk, 
men till skillnad från 
semantiken, kan ett 
teckensystem här också 
uppfattas mycket brett 
och inkludera bilder, 
trafiksignaler, brottning. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Semiotik 

Hämtat: 10/1 2007, 15:43 
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3.1.3 Kommunikationen i texten 

Med Gunther Kress och Theo van Leeuwens Reading Images: The 

Grammar of Visual Design kom 1996 ett sätt att förstå det visuella. 

Deras idé var att läsa bilder som “text” och de övertog metaforiskt ordet 

grammatik, även i studiet av det visuella. I denna kontext är inte 

grammatiken regler för korrekt användning av ett språk, utan snarare ett 

antal socialt konstruerade resurser för förståelse av bilders innebörd. En 

sådan grammatik eller ett nytt ämne ”Bildläsning”, argumenterar Kress 

och van Leeuwen, borde läras ut i skolan så att elever kan medverka till 

att det semiotiska landskapet ändras. De anser också att visuell design, 

liksom språk och alla semiotiska former, är socialt konstruerade, vilket 

gör deras arbete väldigt användbart för lärare som försöker utveckla 

elevers läs- och skrivförmåga. De påpekar dock att inte alla relationer 

som kan förstås lingvistiskt även kan förstås visuellt och tvärt om, 

snarare är det så, säger de, att varje kultur har ett sortiment av generella 

möjliga relationer som inte är knutna till en bestämd semiotisk metod, 

medan annat enbart kan förstås visuellt eller enbart lingvistiskt. 

I Kress och van Leeuwens system kallas objekt eller element i bilder 

konsekvent för representerade deltagare. De påpekar att det finna olika 

typer av deltagare i semiotiska akter, interaktiva och representerade. De 

interaktiva är de som tar del i kommunikationen, alltså de som talar och 

lyssnar, skriver och läser eller gör bilder respektive tittar på dem. De 

representerade deltagarna är de som utgör kommunikationens 

ämnesstoff, alltså människor, platser, saker och abstraktioner som 

representeras i talet, skriften eller bilden. Ibland, säger Kress och van 

Leeuwen kan det vara svårt eller meningslöst att identifiera alla 

deltagare, det kan handla om detaljer som i språkdräkt förlorar sin 

relevans, men i bilder är värda ”tusen ord”. Inledningsvis identifierar 

Kress och van Leeuwen två processer som meningsskapande i bilder. 

Det gäller dels konceptuella processer, som representerar deltagare i mer 

generaliserade termer, i deras mer eller mindre stabila och tidlösa essens, 

och dels framställande processer, som har att göra med händelser och 

därför fungerar berättande. Kännetecknande för ett narrativt visuellt 

METAFOR: 

Metafor, ett bildligt 
uttryckssätt där ett 
begrepp tillfälligt byts ut 
mot ett begrepp som 
liknar det ursprungliga. 
Likheten är beroende av 
sammanhanget och 
metaforer fungerar därför 
endast då lyssnaren har 
tillgång till 
sammanhanget. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Metafor 

Hämtat: 10/1 2007, 16:08 
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”påstående” är förekomsten av en vektor (riktningsgivare); narrativa 

strukturer har alltid en vektor medan föreställande (konceptuella) 

strukturer aldrig har det. I bilder formeras dessa vektorer av skildrande 

element, ofta utefter diagonala linjer, och kan bestå av kroppar, lemmar 

eller verktyg i aktion.  

Kress och van Leeuwen beskriver två former av konceptuella processer; 

de attributiva och de symboliska suggestiva. I den attributiva 

konceptuella processen skapas mening genom framhävande av en 

representerad deltagare i en bild med två deltagare, vilket kan ske genom 

storleksskillnad, färgval, ljushet eller placering i kompositionen, någon 

konventionell association som kan finnas i de symboliska värdena i en 

speciell kultur eller som drar till sig läsarens fokus genom sina gester 

såsom pekande eller linjer. I den symboliska suggestiva konceptuella 

processen finns det bara en deltagare, som kallas bäraren, och 

kännetecknas av symboliska attribut såsom ett stark framträdande, att 

den pekas på genom ickeaktiverande gester, att den ser ut som om den 

inte hörde dit eller den är av en typ som konventionellt associeras med 

symboliska värden. 

Kress och van Leeuwen förklarar att medan de statiska konceptuella 

processerna är det som i språk formuleras med prepositioner medan det 

dynamiska, som i språk realiseras genom ord av kategorin verb, 

realiseras visuellt genom element som formellt kan definieras som 

vektorer i framställande processer.  Av de framställande processerna 

identifierar Kress och van Leeuwen två typer, nämligen agerande och 

reagerande.  

Agerande processer, fortsätter Kress och van Leeuwen, är sådana i vilka 

en händelse skapar en relation mellan representerade deltagare. Om 

bilden bara har en deltagare, som då kan kallas aktören, har händelsen en 

ickeomsättande struktur, eftersom den inte har något mål. Men i det fall 

då en bild har två deltagare beskriver Kress och van Leeuwen den ene 

som aktören och den andre som målet. Aktören är deltagaren från vilken 

NARRATIV: 

Narrativ, efter latinet, 
betyder berättande, 
förtäljande och är i 
språkbruket vanligen 
adjektiv.  

Källa: 
http://www.aftonbladet.s
e/kultur/7.94/del1.html 

Hämtat: 10/1 2007, 16:14 
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händelsen utgår medan deltagaren, mot vilken händelsen är riktad eller 

syftad på, är målet. En sådan struktur beskriver de som omsättande. 

När en vektor som skapar en relation mellan två eller fler deltagare 

utgörs endast av till exempel en blick, beskriver Kress och van Leeuwen 

processen som ickeomsättande. Deltagarna i en sådan struktur kallas 

reaktorer, istället för aktörer, och fenomen istället för mål. 

Vetenskapliga, byråkratiska och även utredande texter har sin 

huvudsakliga betydelsebärare i substantivet och inte i verbet. Tendensen 

är istället, säger Kress och van Leeuwen, att verben substantiviseras och 

att texten binds samman med en liten grupp logiska sammankopplare 

såsom: är, har, leder till, orsakar, genererar och utvecklas till. Men 

liksom i många naturalistiska bilder handlar berättelser om människor 

eller animerade varelser och vad de gör och därför är mycket mer 

mening lagda i verb än i de flesta ickeberättande formerna av skrivande. 

Kress och van Leeuwen föreslår vidare, att interpersonell mening i 

visuella texter skall kunna identifieras när det finns en relation mellan 

åskådare och bild. Ett antal aspekter på interaktiv mening är nödvändiga, 

säger de, för beskrivningen av en sådan interaktion, nämligen stämning, 

perspektiv, social distans, ljussättning, färg och modalitet. 

Stämning låter sig identifieras när visuella bilder läses genom ett 

intensivt betraktande, i beaktande av koderna erbjudanden och 

fordringar, beskriver Kress och van Leeuwen. Om en deltagare i en bild 

tittar intensivt på bildens betraktare, alltså etablerar en direktkontakt, 

kallar de denna visuella gestaltningsform en fordran. Detta för att den 

explicit känns vid åskådaren; bildens upphovsman önskar påverka 

åskådaren att på något sätt gå in i en imaginär relation med den 

representerade deltagaren. Ytterligare påverkan kan uppnås, menar Kress 

och van Leeuwen, genom den representerade deltagarens kroppsspråk 

och attityd. Om bilden är en reklambild så utmanas målgruppen att ta 

efter den avbildade deltagaren, vilket naturligtvis innebär att inhandla 

den annonserade produkten. 

INTERPERSONELL: 

Om du är interpersonellt 
begåvad har du lätt att bli 
varse andras 
sinnesstämningar, 
temperament, motivation 
och avsikter, du 
kommunicerar effektivt 
både verbalt och icke-
verbalt, du kan samarbeta 
i grupp, du kan leva dig in 
i en annan människas 
situation och förstå andra 
människors synsätt, du är 
en god lyssnare och du 
kan skapa samhörighet 
bland människor. 

Källa: 
https://www.virtuaaliylio
pisto.fi/?node=iq_tutor_s
uhteet_sve&PHPSESSID=
65cece13d4d495e2b5d7ae
d2d4b4e476 

Hämtat: 10/1 2007, 16:28 
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Perspektivets betydelse vid läsning av visuella bilder, både i förhållande 

till vertikala och horisontella vinklar, fastställer om åskådaren är 

positionerad för att anta en subjektiv eller objektiv åsikt, framhåller 

Kress och van Leeuwen.  

Subjektiva bilder är sådana där allting är arrangerat för åskådarna, som 

positionerar dem för att anta en särskild attityd i förhållande till en bild. 

Sådana bilder tenderar mot det naturalistiska, i motsats till det 

symboliska. Den vertikala vinkeln bestämmer hur kraftrelationen 

mellan åskådaren och bilden ser ut, beskriver Kress och van Leeuwen. 

Om den representerade deltagaren, antingen objekt eller människa, är 

avbildad från en hög vinkel, alltså ses ovanifrån, är de interaktiva 

deltagarna, alltså både skaparen av bilden och dess åskådare, i en 

kraftposition, menar de. Däremot, en låg vinkel ger de representerade 

deltagarna en kraftfull relation till de interaktiva deltagarna, eftersom de 

ses nedifrån. Om vinkeln är rakt på, alltså på ögonhöjd, säger Kress och 

van Leeuwen, är det ingen kraftskillnad involverad och perspektivet är 

jämlikt. 

Den sociala distansen beror av åskådarens placering i förhållande till de 

representerade figurerna i visuella bilder, konstaterar Kress och van 

Leeuwen och menar att placeringen gör så att åskådaren reagerar med 

varierande grad av förtrolighet och deras respons kommer att vara 

resultatet av så kallad inramning. Denna avkodning låter avläsaren 

åskådaren komma nära bildens deltagare i fantasin; kanske se dem som 

vänner eller inta ett mer distanserat förhållningssätt, så att de ses såsom 

främmande ”andra”, beskriver Kress och van Leeuwen.  

En närbild på den representerades ansikte eller huvud innebär ett intimt 

avstånd medan en bild där huvud och axlar syns kategoriseras av Kress 

och van Leeuwen som ett nära personligt avstånd. En figur som visas 

från midjan och upp visar ett större personligt avstånd. Om en 

representerad figur visas i helfigur kallar de det ett nära socialt avstånd 

medan om bilden är så beskuren att den visar en hel grupp av folk, blir 

det ett större socialt avstånd. De varierande graderna av vad som i 

filmiska termer kallas närbild (close-up), kan sägas vara de personliga 
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relationernas sfär. Det som kan beskrivas som mellanbild (medium 

shots) representerar de sociala förbindelsernas rike och avståndsbilder 

(long shots) representerar ett större socialt avstånd (public relations), 

konkluderar Kress och van Leeuwen. 

Fotografier är beroende av ljus. Sättet som visuella bilder i tryckt reklam 

är ljussatta tenderar att inte vara naturligt, alltså fotografierna är inte 

tagna i dagsljus, säger Kress och van Leeuwen. Även om ljussättningen 

verkar vara naturlig, antas det i analys ändå vara resultat av en 

belysningseffekt, som använts för att uppnå denna effekt, varnar de. 

I tryckt annonsering, liksom på bio, är ljussättningen liksom en kod, där 

graden av ljusstyrka och ljuskällans riktning, skall indikera mening för 

åskådaren, framhåller de. Kress och van Leeuwen berättar att skuggor 

kan antyda att något om en karaktär döljs för åskådaren medan ljust ljus 

däremot kan föreslå en känsla av hopp. När ljuset riktas mot en del av en 

bild, kan det markera något som viktigt, ge en dramatisk känsla, medan 

mjukare ljus kan skapa en romantisk känsla. 

När det gäller ljussättningsmetoder, fortsätter Kress och van Leeuwen, är 

ljuset normalt sammansatt av belysning av tre typer, nämligen kodljus 

[mitt uttryck; tolkning av engelskans ”key light”], fyllnadsljus och 

bakgrundsljus. Kodljuset är den huvudsakliga ljuskällan och riktas mot 

subjektet, vanligtvis från 45 graders vinkel uppifrån och till en sida av 

kameran. Det är ett hårt direkt ljus, av klar eller matt typ, som producerar 

skarpt definierade skuggor. Fyllnadsljuset, som är ett mjukt eller indirekt 

ljus, som “fyller i” skuggorna som formas av kodljuset medan 

bakgrundsljuset belyser subjektet bakifrån, vanligtvis för att differentiera 

det från bakgrunden, beskriver de. 

Färgen, som är den fjärde aspekten i Kress och van Leeuwens system för 

interaktion, kan beroende på hur det används representera olika 

stämningar och känslor i en visuell bild. Den symboliska mening som de 

binder till särskilda färger kan variera beroende på kontext och därför 

kan rött betyda passion i en bild medan det i en annan bild antyder fara 

eller indikera både passion och fara i en tredje bild. Kress och van 

MÄTTNAD: 

Man kan dela upp ljusets 
färgegenskaper i två 
begrepp nyans och 
mättnad. En färgs nyans 
är beroende av vilken 
våglängd av ljus som är 
dominant. Däremot så 
bestäms mättnaden av hur 
ren en färg är d.v.s. hur 
smalt våglängdsområdet 
är. 

Källa: 
http://bildochfoto.se/200
6/12/16/vad-ar-farg-
nyans-och-mattnad/ 

Hämtat: 10/1 2007, 16:40 
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Leeuwen påpekar att färg även kan beskrivas i termer av ton och 

mättnad, där tonen är graden av ljus eller mörker i ett färgat område 

medan mättnaden är graden av renhet i en färg. 

Kress och van Leeuwen anger några av de vanligaste symboliska 

associationerna för färger i västerländsk kultur såsom:  

Blått: fred, lugn, sanning, värdighet, kraft, melankoli, kyla och tyngd. 

Blått anses vara terapeutiskt. 

Gult: glädje och glättighet. Gult kan även beteckna fara, förfall och 

sjukdom. 

Rött: värme, viktighet, passion, hetta, blod, spänning, fara och 

fientlighet. Använd som accentfärg, kan rött främja förväntningar och 

snabba beslut. 

Grönt: tillväxt, fertilitet, hälsa, glädje, växtlighet och pengar. Grönt 

betecknar liv, nyväxt, energi och tro. 

Grått: kylighet avskildhet, blekhet och avsaknad av intensitet. 

Lila/purpur: rikedom, kunglighet, förfining och intelligens. Lila och 

purpur är även kärlekens och passionens färger. 

Svart: död, uppror, styrka och ondska. Svart associeras med det 

övernaturliga men kan också antyda inre styrka och beslutsamhet liksom 

styrka och formalitet. 

Vitt: renhet, kyskhet och renlighet. 

Svart och vitt: nostalgi, allvarlighet, sanning och objektivitet. 

Brunt: trovärdighet, stabilitet och neutralitet. 

Orange: värme och stark personlighet. Orange associeras med höst och 

har en bred dragningskraft. 

Modalitet används för att beskriva den grad av “trovärdighet” som 

manifesteras i en visuell text, säger Kress och van Leeuwen. 

Utgångspunkten för modalitetsbedömning i bilder är ett färgfotografi, 

MODALITET: 

Modalitet kommer av 
latinets modus, som 
betyder sätt eller regel 
(engelskans mode). 
Modalitet är måttet på 
eller slaget av anslutning 
till kända regler. 
Begreppet förekommer 
inom många vetenskaper.  

Inom logiken handlar 
modalitet om en utsagas 
(en sats, ett omdömes) 
sannhet eller sannolikhet. 
En utsaga kan vara 
nödvändigt sann (jag är 
jag), den kan vara möjlig 
(jag är fattig), den kan 
vara omöjligt sann (jag är 
inte jag).  

I mänskligt språk (se 
lingvistik) uttrycks 
modalitet med bland 
annat med modala 
hjälpverb.  

Inom musiken betyder 
modus den tonskala eller 
regel för tonernas följd 
efter varandra. 
Västerländsk musik och 
indisk raga är två olika 
modus.  

Källa: 
http://susning.nu/Modali
tet 

Hämtat: 10/1 2007, 16:48 
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taget av en god fotograf i naturligt solljus, med ett 35-millimeters 

objektiv. Med dessa förutsättningar, som i den västerländska kulturen 

har en bred acceptans, uppfyllda kommer bilden i naturalistisk mening 

att vara så nära verkligheten en bild kan komma, framhåller Kress och 

van Leeuwen. Användandet av färg, textur, ljus och skugga i ett sådant 

fotografi ger det hög modalitet; alltså en hög grad av 

verklighetstrogenhet eller trovärdighet. Andra faktorer som inverkar på 

modaliteten inkluderar idealisering, dekontextualisering, alltså byte av 

kontext, liksom perspektivförändring. Modalitet förekommer i grader 

från låg, vilket innebär att bilden är overklig och inte trovärdig, till hög, 

där bilden verkar både verklig och trovärdig, konstaterar Kress och van 

Leeuwen. 

När det gäller layout och kompositionens meningsskapande har Kress 

och van Leeuwen identifierat ett antal koder som opererar i en bilds 

layout för att producera mening och skapa textuell koherens, alltså 

sammanhang. Deras koder är påtaglighet, läsväg, vektorer, 

kompositionsaxlar samt centrumlinjer och marginaler. 

Den första koden, påtaglighet, som handlar om elements visuella vikt i 

en bild, är ett resultat av interaktion mellan sådana saker som storlek, 

fokus, färg och avstånd, påpekar Kress och van Leeuwen. Elements 

placering i bilden är också signifikant och vanligtvis, tillägger de, verkar 

det tyngre som är placerat uppe eller till vänster i en bild. 

Kress och van Leeuwen visar i sitt arbete att läsvägen, den andra koden, 

väljs genom en bilds påtagliga element. Den börjar vid det mest 

påtagliga elementet och flyttar därefter till andra mindre påtagliga 

element.  

Den tredje koden som opererar i en bild, vektorer, leder läsaren från ett 

element till ett annat, fortsätter Kress och van Leeuwen. Vektorer är 

linjer, synliga eller skapade av sådana saker som blickar, pekande fingrar 

eller utsträckta armar, ha formen av ett objekt hållet i en bestämd 

riktning eller frambuktningar av olika typer, konstaterar de.  

Figur 1:                                      
Gustav II Adolfs pekande finger 
blir till en vektor i bilden. Även om 
man inte ser vad han pekar på, så 
är det känt att han säger: ”Här 
skall staden (Göteborg) ligga!” 
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De vertikala och horisontella kompositionsaxlarna i en visuell bild är 

Kress och van Leeuwens fjärde kod för meningsskapande i layout. Den 

vertikala axeln skapar en struktur som de kallar given eller ny. Den 

vänstra sidan kallas den givna och element som placeras här är kända 

eller förstådda av betraktaren, vilket gör dessa element till en 

utgångspunkt för meddelandet. Den högra sidan, däremot, är ny, och 

bildelement som placeras här är representationer av det som ännu inte är 

känt och är därför avgörande för om meddelandet skall gå fram, säger 

Kress och van Leeuwen.  

Bilder kan också arrangeras utefter centrumlinjer och marginaler. Deras 

femte och sista layoutkod, innebär att bildens mitt innehåller 

informationens kärna, medan marginalen är underordnad eller 

stödjande. Det är vanligt att den annonserade produkten eller dess 

logotyp dyker upp i mitten av en annons, som en visuell sufflös, 

påpekar de. Detta layoutknep säger åskådaren att produkten kan köpas 

och att den medför de värden, kvaliteter eller den livsstil som visas, 

tillsammans med produkten. 

Kress och van Leeuwen konkluderar med att framhålla att deras 

grammatik för visuell design mycket väl kan bli en resurs för analys i 

klassrummet. Då fokus ligger på användande av specifika koder, 

härledda från denna grammatik, kan den mycket väl användas av 

lekmän och därmed är den viktiga vägen från teori till praktik gången.  

3.1.4 Processen i texten 

Istället för att fråga sig vad en text är, ställer Mats Dahlström5 

konventionerna på ända och undrar istället när en text är, i sin strävan 

att, som han skriver: ”pejla spännvidden i begreppet genom att 

analysera en utvald definition i ljuset av digitala medier”. Dahlström 

använder sig därvidlag av Du Rietz definition, formulerad 1996: 

 En text, är just själva sekvensen i ett sekvent verk. 

                                                      

5 Dahlström, Mats. När är en text?  
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och menar att den är intressant eftersom den: ”söker beakta simplicitet, 

generalitet och flermedialitet, samtidigt som dess knappa exakthet är 

tilltalande.”. Dahlström inleder sitt resonemang med att konstatera att 

den till skillnad från många andra definitioner frigjort sig från 

materialitetsaspekten, genom att Du Rietz använt sig av begreppet 

”sekventa verk” (som stammar från Lessings essä Laokoon), vilket 

innebär att de: ”är tillgängliga enbart som abstrakta sekvenser i tiden och 

inte föreligger som konkreta, materiellt gripbara föremål”6. Detta, menar 

Dahlström, är särskilt intressant i en informationsvärld, där konstarter 

smälter samman multimedialt och där den binära representationsformen 

blivit en gemensam plattform.  

Dahlström resonerar dock därefter kring en brist, nämligen hur man 

bör förstå sekventiell, och klarställer att en del hypertextverk faller 

utanför definitionen om man därmed menar en enda lång sekvens. 

Hypertextualitet är en egenskap hos verk som karakteriseras av brott mot 

den horisontellt linjära sekvensen, där en länk eller en fotnot leder 

läsaren till en annan textdel, inom eller utom huvudtexten. Dahlström 

påpekar dock att denna typ av flersekventialitet kan vara skenbar, då 

man kan förlägga den sekventiella aspekten till läsaren och dennes 

verksamhet, genom att varje läsare följer en sekventiell linje, sin egen 

läsordning, genom ett verk.  

Dahlström går vidare genom att exkludera pappersburna hypertexter 

och påpekar att i digital miljö processas alla medietyper, såsom text, 

bild, ljud och video, i en seriell uppsättning ettor och nollor. Han menar 

att eftersom den digitala bildens grund är en sekventiell text av ettor och 

nollor får detta den intressanta konsekvensen att den också kan 

manipuleras som en text; då varje bit enskilt kan förändras kan hela 

bilden successivt omskapas till en annan. Eftersom allt är text i den 

digitala världen, konstaterar Dahlström att ett problem med Du Rietz 

definition är att den saknar information om vad som serieras i själva 

sekvensen; är det ord, pauser eller tecken?  

                                                      

6 Du Rietz, 1996, i Mats Dahlström, s. 59. 

BINÄR: 

Binär, tvåvärd, avser en 
egenskap som endast kan 
ha två möjliga värden; 
ja/nej, på/av eller 1/0, till 
exempel. 

I elektroniska kretsar låter 
man oftast två olika 
spänningsnivåer 
representera de binära 
siffrorna 1 och 0, eftersom 
konstruktionen blir 
enklare med endast två 
lägen att särskilja, och 
aritmetiken enklare att 
hantera. Att talen som 
hanteras blir längre (än 
motsvarande decimala tal) 
kompenseras av 
snabbheten i de 
elektroniska 
beräkningarna. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Bin%C3%A4r 
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I vilket fall inkluderas inte den information om typografi, färg, 

teckenstorlek, typsnitt, som ingår i en digital texts kodning, html däri. 

Dessa bibliografiska koder befinner sig här på samma detaljnivå som de 

lingvistiska, alltså de teckensekvenser som skall representera den 

traditionellt karakteriserade texten. Dahlström visar hur man, när det 

gäller digital text, måste skilja på presentationsformen som syns på 

skärmen, den syntaktiska och uppmärkta lagringsform som ligger till 

grund för denna presentationsform samt det vanligen fördolda lager av 

binära signaler som bär upp dessa former, alltså en tydlig sedimentering i 

tre lager av begreppet text. Han frågar sig om detta är separata texter 

eller versioner av samma text: ”Var finns nu texten?”, och menar att den 

semantiska skillnaden mellan de olika lagren kan göras än större genom 

att delar av den på skärmen synliga texten lagras på andra datorer och 

servrar och inte har skapats av en upphovsman vid ett tillfälle, vilket 

ställer den för textdefinitioner vanliga intentionsaspekten på sin spets.  

Dahlström menar även att en välformulerad textdefinition måste ta 

hänsyn till den potentiella flersekventialitet som är beroende av de 

vägval och den input som görs av respektive textanvändare, eller läsare 

av en digital hypertext. Dahlström konstaterar härvidlag att det 

internationellt finns debattörer, till exempel Aarseth, som talar för en 

synergisk definitionsmodell, där en text: ”kan vara något som tillfälligt 

uppstår i spelet mellan flera variabler, t.ex. författare, medium, tecken 

och läsare”. Dahlström sammanfattar med att påtala hur den ökade 

spännvidden i begreppets dimension måste resultera i att skillnaden 

mellan notationssystem, såsom lagring, syntax och presentation, alltid 

klart måste framgå; alltså när det är en text.   

3.2 Medier genom tiderna 

3.2.1 Historisk översikt 

Svante Hallgren7 ger i sin text Medier genom tiderna en historisk 

översikt av kanaler för informationsförmedling och sätt att lagra olika 

                                                      

7
 Hallgren, Svante. Medier genom tiderna. 

SYNERGISK: 

Samverkan mellan två 
faktorer som påverkar en 
process så att den 
sammanlagda verkan av 
faktorerna blir större än 
summan av de enskilda 
verkningarna.  

Källa: 
www.ruffy.se/forum/viewt
opic.php?t=95&sid=ce433
30016fadf03c960bff45c7b
6a87 

Hämtat: 10/1 2007, 16:40 
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typer av signaler, alltså information. Han inleder med vad Sokrates 

hade att säga om det skrivna språkets potentiella faror, nämligen att om 

människan skall väcka sin hågkomst, utifrån, medelst tecken, inte 

inifrån, genom sig själv, kommer hon att bli glömsk eftersom minnet 

inte längre odlas. Bokstäverna leder således inte till någon sann visdom 

enligt Sokrates, skriver Hallgren, utan är ett medel för konsten att erinra 

sig och inplanterar lärdomshögfärd i lärjungarna.  

Hallgren framhåller fortsättningsvis att den mänskliga 

memoreringsförmågan försämrades ytterligare med tryckkonsten, då 

informationen inte bara kunde lagras, utan även mångfaldigas och 

spridas. ”Då förföll konsten att memorera så att vi idag inte vet mer om 

den än vad vi kan slå upp i tryckta källor och läsa oss till”, säger han. 

Hallgren skiljer mellan det artificiella minnet, alltså det upptränade, 

och det naturliga minnet, som är medfött och menar att den mänskliga 

hjärnan med rätt träning kan vara ett förträffligt lagringsmedium med 

direktaccess till stora mängder data. Han förklarar vidare att 

anledningen till att det mänskliga minnet konkurrerades ut, var att 

inmatningsproceduren vid lagring i hjärnan kräver både noggrann 

struktur och tid, trots goda memoreringstekniker.  

Hallgren går vidare till att beskriva hur skrivkonsten inte bara 

revolutionerade arkivfunktionen utan även övertog det muntliga 

budskapets roll vid överföring av information över längre sträckor. Det 

bärbara lagringsmediet var lertavla, papyrusrulle och pergament och 

överföringshastigheten var lika med löparens, hästens eller 

segelfartygets. Med de följande teknikgenombrotten: 

papperstillverkning och tryckkonst, blev skriften ett lättreproducerbart 

massminne, säger Hallgren, och fortsätter med att påpeka att tryckets 

utomordentliga förmåga att lagra intellektuella abstraktioner i språklig 

form ofta har lett till en övertro på det tryckta ordet som överbringare 

av kunskap, erfarenheter och emotioner. Hallgren konstaterar att det 

budskap som bokens tryckta tecken innehåller ibland, speciellt inom 

teaterkonsten, måste kompletteras med andra signalsystem, nämligen 

när det gäller kroppsspråk, diktion och inlevelse. Han påpekar att även 

DIKTION: 

Framställningssätt, 
framsägning, uttal, 
föredrag 

Källa: SAO 1981 
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om vi bevarar de enskilda bokstavstecknen har vi inga garantier för att 

det informationsinnehåll, som de från början symboliserade, finns kvar 

över tid.   

Sedan gick utvecklingen över optiska telegrafer, vars begränsning var 

den mänskliga synförmågan, och senare elektriska telegrafer, vars 

signaler visserligen överfördes med ljusets hastighet men bara 

producerades så snabbt som telegrafistens skicklighet tillät. Nästa 

uppfinning, i första halvan av 1800-talet, var kameran, berättar 

Hallgren. Fotokonsten innebar början på den optiska 

informationslagringen och följdes i slutet av det seklet av fonografen, 

som innebar att den mänskliga rösten för första gången kunde lagras. 

Hallgren konstaterar att människorna, med barnslig förtjusning, tog till 

sig all den nya kommunikationstekniken och fortsatte att förfina den. 

Fotokonsten, som man först inte trott kunde ljuga: ”lärde sig sprattla 

med benen” och blev till film. Filmen och radion tillsammans blev till 

televisionen. Med teve, radio, massproducerade tidningar och böcker 

ljöd nu ett alltmer ökande informationsbrus, som Hallgren återigen låter 

Sokrates uttala sig om: ”då människor nu uppsnappa allt möjligt utan 

undervisande ledning skola de inbilla sig vara mångkunniga, ehuru de i 

själva verket mestadels äro okunniga, och de skola bli odrägliga att 

umgås med, sedan de blivit självkloka istället för kloka”. 

Skrivkonsten förföll under 1900-talets talrika teknikgenombrott. 

Hallgren räknar upp elektronrör, transistor, chips med VLSI från den 

elektroniska sfären liksom holografi, laser och fiberteknik från den 

optiska och optoelektriska vilka medfört, konstaterar han, att datorerna 

får allt högre prestanda. Hallgren påpekar att en gemensam nämnare för 

den nya generationen lagringsmedier är att de förmår lagra andra 

signaler än text digitalt, vilket möjliggör ekonomisk och interaktiv 

datahantering i stora databaser. Det tillsammans med mycket stora 

kommersiellt tillgängliga massminnen, till låga kostnader, och ISDN-

konceptet som medger bildöverföring via telenätet för utvecklingen 

vidare, konstaterar Hallgren, och menar att alla våras datorers 

lagerkapacitet idag omfattar gigabytes, eftersom de alltmer 

OPTISK: 

Syn-, ljus-;  

Källa: SAO 1981 

När Hallgren talar om 
optisk telegraf menar han 
ett sätt att kommunicera 
synligt över avstånd, t.ex. 
genom röksignaler. 

 

VLSI: 

Very-large-scale 
integration (VLSI) är 
processen där integrerade 
strömkretsar skapas 
genom kombination av 
tusentals 
transistorbaserade kretsar 
i ett enda chip. VLSI 
infördes på 1970-talet när 
komplexa halvledar- och 
kommunikations-
teknologier utvecklades. 

De första halvledarchipsen 
hade en transistor 
vardera. Påföljande 
framsteg adderade fler 
och fler transistorer och 
som en konsekvens kunde 
fler individuella 
funktioner eller system 
integreras med tiden. 
Mikroprocessorn är en 
VLSI-apparat. 

Källa: 
http://en.wikipedia.org/w
iki/Very-large-
scale_integration 

Hämtat: 10/1 2007, 17:32 
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sofistikerade program vi använder kräver stora mängder 

minnesutrymme. 

Hallgren frågar om denna utveckling har gjort mänskligheten mer 

begåvad men konstaterar att förutom att hjälpa människor att optimalt 

utnyttja sin inneboende kreativitet, har den inte medfört någon höjning 

av kreativitetens kvalitet, även om den har givit den tillverkande 

människan bättre prestanda så är det inte helt klart vad den bistått den 

tänkande människan med. Han påpekar att datoriseringens första 

decennier visserligen medförde ökad hastighet men inte ökad kvalitet 

av rutiner men att verkliga förändringar i människors sätt att tänka och 

arbeta först kommit i och med hypertexten, vars förutsättning är ökad 

CPU- och extern minneskapacitet. I en hypertexttillämpning skall det 

vara möjligt både att enkelt få fördjupad information och att följa 

slingrande associationsbanor, vilket poängterar Hallgren, för första 

gången låter skriften opponera Sokrates påstående att den inte kan ge 

klarare besked; ”utan blott upprepa ett och detsamma”. Ännu bättre 

svar hade han kunnat får om han utnyttjade en bra applikation av AI, 

artificiell intelligens, men efter alla debatter om ’dator och själ’ drar 

Hallgren slutsatsen att de relevanta frågorna varken är tekniska eller 

matematiska, utan etiska, och att den mest elementära insikten är att vi, 

eftersom vi inte har några metoder att ge datorer visdom, inte bör ge 

datorer uppgifter som kräver visdom. Trots detta, fortsätter Hallgren, 

står det utom varje tvivel att interaktionen mellan dator och människa 

kommer att utvecklas vidare. Vi kan bara gissa och oroa oss för vår 

förmåga att medvetet styra dess påverkan på människorna, säger han 

och tillägger att: ”redan idag är ju arbetssituationen för många av oss 

sådan att ett strömavbrott upplevs som nästan ekvivalent med en 

hjärnblödning”.  

Det skrivna ordet har, något förvånande, konstaterar Hallgren, fått en 

renässans genom elektroniska brevlådor8 och det talade ordet frodas 

genom att antalet mobiltelefoner har gjort tillgängligheten universell. 

                                                      

8 Då Hallgrens artikel är skriven 1990, fanns ännu inte SMS, vilket idag är ännu en faktor. 

CPU: 

En CPU (Central Processing 
Unit), även 
centralprocessor eller 
processor, är enheten som 
exekverar program i en 
dator genom att hämta 
maskininstruktioner och 
utföra begärda operationer 
som beräkningar och 
datahantering. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wik
i/CPU 

Hämtat: 11/1 2007, 11:16 

 

HOLOGRAFI: 

Holografi är en metod för 
att åstadkomma 
tredimensionella 
avbildningar. Ordet 
hologram har sitt ursprung 
i de grekiska orden holos, 
som betyder fullständig och 
gram som betyder budskap. 
Ett hologram är ett medium 
som innehåller all den 
information som krävs för 
att vid belysning av rätt 
ljuskälla återskapa en 
tredimensionell bild, som 
inte besitter de 
begränsningar man finner 
hos ett vanligt fotografi. 
Liksom ett fotografi är ett 
hologram en registrering av 
ljus på en ljuskänslig film, 
men skillnaderna är 
uppenbara. Ett hologram i 
sig har ingen som helst 
likhet med det objekt man 
önskat avbilda, vilket ett 
fotografi, som vi alla vet, 
har. Istället kan det, om det 
belyses med rätt ljus, böja 
ljuset så att en bild skapas. 
Bilden är i regel också 
tredimensionell, till 
skillnad från de 
tvådimensionella 
fotografierna. 

Källa: 
http://www.f.kth.se/~f98-
jsp/holo/Index.html 

Hämtat: 11/1 2007, 11:13 
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Dessutom tar datorerna vid i människornas globala samtal och 

kommunicerar med varandra. En fara är dock, varnar Hallgren, att 

kommunikationens standardisering gör vårt släktled, inte bara till det 

mest välinformerade utan även det mest likriktade. När utvecklingen 

piskar oss vidare mot multimediala system, som är dyra att framställa 

och kräver stora marknader för att bära sig, så står vi inför en akut risk 

att kvävas av likriktad professionell infotainment. Våra barn växer upp 

i en kvalitetsgranskad och politiskt likriktad värld, där allas 

interaktivitet ger samma standardiserade svar på samma 

knapptryckningar, en uniformitet närmast att uppfatta som intellektuell 

miljöförstöring, avslutar Hallgren.  

3.2.2 Reception av text 

Johan Elmfeldt som skriver om förändrade vetenskapliga domäner för 

texten, människan och maskinen, inleder med att konstatera att 

litteraturvetenskaplig forskning och teoribildning bygger på 

tankefigurer som utgår från läsning av handskrifter och tryckta verk.  

Han frågar sig vilken betydelse den materiella eller rent av immateriella 

manifestationen av en text har ur textteoretisk synvinkel; om 

receptionen är olika beroende om texten läses är tryckt eller framträder 

på skärm; hur läsandet och skrivandet beror av verktyget och om 

tänkandet påverkas av programvaror som används i processen. Som 

exempel framför han hur klippandet och klistrandet har förändrat 

textarbetet; hur det inte längre spelar någon roll var i en text 

användaren befinner sig.  

Elmfeldt går vidare med att beskriva så kallade epistemologiska 

maskiner, ett begrepp myntat av den fenomenologiske filosofen Don 

Idhe, maskiner som inte behöver vara mekaniska och används som 

matriser eller metaforer i människans strävan att försöka förstå 

relationen till världen. En modern epistemologisk maskin är camera 

obscura, i vilken världen projiceras i form av en upp- och nervänd bild 

och stora tänkare har, sedan dess beskrivning redan på 1000-talet, 

använt sig av denna maskin som bild säger Elmfeldt, när de formulerat 

tankar om människans perceptiva förmåga och hennes inre 

AI: 

Artificiell intelligens, AI, 
skapad intelligens. Även 
namnet på den vetenskap 
som strävar efter att förstå 
och bygga intelligenta 
system. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wik
i/AI 

Hämtat: 11/1 2007, 11:25 

 

ISDN: 

ISDN står för Integrated 
Services Digital Network 
och är namnet på en 
standard för digital telefoni 
som togs fram under 1980-
talet. Det fina med ISDN är 
att det motsvarar det äldre 
analoga telefonnätet och 
kan byggas på samma 
koppartrådar som detta. 

Varje abonnentlinje 
innehåller två talkanaler 
och en signaleringskanal. 
Att installera ISDN blir 
därför som att få två 
telefonlinjer hem, utan att 
någon ny koppartråd 
behöver dras. När 
talkanalerna används för 
telefoni klarar den 4 kHz 
bandbredd, vilket är 
detsamma som vanligt 
telefonljud. När de i stället 
används för dataöverföring 
klarar de 64 kbps, vilket är 
snabbare än något modem. 
Om båda talkanalerna 
används för datatrafik blir 
överföringshastigheten 128 
kbps. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wik
i/ISDN 

Hämtat: 11/1 2007, 11:20 
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representationer av den yttre verkligheten. Det är via denna analogi, 

som tanken om det moderna subjektet växer fram, men denna 

föreställning om subjektet, som sammanhållet och passivt 

registrerande, ifrågasattes senare av poststrukturalismen. Elmfeldt 

föreslår andra epistemologiska maskiner, såsom dataspelande, e-

postande samt produktion och reception av hypertextuell reception, för 

det postmoderna tillståndet och fortsätter:  

alla möjligheter till identitetsspel och delaktighet i textbaserade och/eller 

datormedierade världar kan resultera i fantasier om alltmer avancerade 

epistemologiska maskiner. Relationen mellan människa och maskin 

framstår som symmetrisk och resultatet blir fantasin om androiden eller 

snarare cyborgen, den cybernetiska organism som är den oupplösliga 

föreningen av människa och maskin, av organiskt och artificiellt liv.9.  

Elmfeldt påpekar att Idhe på frågan om var den levande kroppen tar 

vägen, i skepsis mot alla tidigare föreställningar, svarar att i nya 

estetiska och kommunikativa praktiker upphävs den levande kroppens 

betydelse, och att man i forskning och teoribildning om nya media, 

datormedierad kommunikation och estetik, ofta talar om maskiner. En 

ofta refererad källa inom detta kunskapsfält är Félix Guattari, som 

medger att vi i första hand tänker på maskiner som sammanfogade av 

olika materiella komponenter men att maskiner i en vidgad mening 

kännetecknas av: ”heterogenitet, där det mekaniska, det 

informationsteknologiska, det betydelsebärande/semiotiska, det 

mänskligt organiska och psykologiska, de sociala och historiska 

förhållandena sammanfaller och divergerar på en och samma gång i 

ständig rörelse”, säger Elmfeldt. I det maskinbegrepp, som Guattari 

talar om, kan maskiner reproducera sig själva i ständigt rekursiva 

loopar; en oöversiktlig heterogen mängd faktorer verkar vid ett och 

samma tillfälle och därför kan inte maskinens funktioner reduceras till 

kausala förlopp, till dialektik eller binära oppositioner. De ingår hela 

tiden i nya sammanhang, är fundamentalt heterogena och har 

oöverskådliga, ständigt föränderliga nätverk och utväxter, vilket 

                                                      

9
 Elmfeldt, Johan. Texten, människan och maskinen: så förändras vetenskapliga domäner. 

EPISTEMOLOGI: 

(av grek. episte’me 
’kunskap’, ’vetande’ och 
efterleden -logi’a ’-lära’, 
av lo’gos ’ord’), detsamma 
som kunskapsteori. 

Källa: 
Nationalencyklopedin, 
band 5, s. 554.  

 

ANDROID & CYBORG: 

Android, en robot som är 
gjord för att efterlikna 
människan. Vissa anser 
att androider per 
definition är en mekanisk 
skapelse med mänskligt 
yttre, andra att 
definitionen förutsätter 
organisk konstruktion. 

En cyborg eller 
cybernetisk organism är 
en varelse som består av 
såväl biologisk vävnad 
som maskindelar. En 
människa med konstgjort 
hjärta, pacemaker, är ett 
exempel på en cyborg. 

Mer avancerade cyborger 
skildras inom den science 
fiction-skola som kallas 
cyberpunk. 

Källor: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Android 

http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Cyborg 

Hämtade: 11/1 2007, 
12:09 
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innebär att maskinerna får sin funktion när olika sammanhang 

sammanflödar vid knutpunkter, konstaterar Elmfeldt. Han jämför 

Guattaris allomfattande maskinbegrepp med både moderna datorer och 

andra begrepp, lika tömda på innehåll, som ibland begreppen text och 

diskurs tenderar att bli och citerar Derrida: ”det finns inget utanför 

texten”.  

Elmfeldt diskuterar William Gibson, det av honom myntade begreppet 

cyberspace och hur det slog igenom i akademierna, den litterära världen 

och i kulturindustrin. Gibson blev stilbildande för en hel genre: 

cyberpunk i litteratur, film och dataspel, vilket ledde vidare till Donna 

Haraways tankar om cyborgen, som en könsöverskridande kategori 

betecknande eroderade gränser mellan kropp och maskin, medan Jenny 

Wolmark pekade på att de av Gibson och Haraway skapade metaforerna 

bygger på att vi lever i en teknokultur som utmanar alla invanda 

föreställningar om tid och rum; människa och maskin; jag själv och den 

andre; man och kvinna, berättar Elmfeldt. Han konstaterar att dessa 

forskare försöker, genom bland annat interaktion i textbaserade virtuella 

gemenskaper och akademisk reflektion, att diskutera vad det kan tänkas 

innebära att vara människa och könsvarelse, att ingå i teknokulturens alla 

maskiner och att producera text. Elmfeldt framhåller dock, att när 

textbegreppet relateras till digitaliseringen, är det främst två problem 

angående definitionen av det konstnärliga verket som hamnar i fokus, 

nämligen förhållandet mellan original och kopia samt estetiska 

konsekvenser av praktiker för textproduktion. Elmfeldt refererar vidare 

till Espen J. Aarseths intresse för de olika former av fiktion och 

medagerande som möjliggörs av tryckta respektive digitala medier och 

det i Aarseths avhandling förekommande uttrycket ’the textual machine’, 

en treenighet bestående av människa, tecken och medium. Enligt Aarseth 

blir texten en maskin som bara kan realiseras när alla dess komponenter 

aktiveras och blir till en: ”symbios av det tolkande subjektet, den form 

av materialitet texten har beroende på medium, tryckt eller digitalt, och 

de teckensystem som möjliggörs av det aktuella mediet”, säger Elmfeldt. 

HETEROGEN: 

heterogen = olikartad  

KAUSAL: 

kausala = orsaksbundna 

DIALEKTIK: 

Dialektik (grek. dialektike, 
av dialegein, "plocka isär", 
egentl. "samtalskonst", jfr 
retorik), filos., ett 
regelmässigt logiskt 
förfarande, varvid satser 
utvecklas till begrepp och 
dessa i tänkandet sätts i 
motsats mot andra. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Rekursiv 

Hämtad: 11/1 2007, 12:24 

REKURSIV LOOP: 

Rekursion handlar om 
saker som gör något mot 
sig själva till exempel en 
subrutin i ett 
datorprogram som 
anropar sig själv, en 
domstol som dömer sig 
själv, en webbsida som via 
en länk refererar till sig 
själv eller en matematisk 
funktion som är 
definierad genom en 
referens till sig själv. 

En rekursiv loop är alltså 
en loop som går runt i 
oändlighet. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Rekursiv 

Hämtad: 11/1 2007, 12:19 
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Litteraturvetaren N. Katherine Hayles både föregår och för den 

diskussion vidare, som Aarseths avhandling är en del av, menar 

Elmfeldt. Han konstaterar att med Hayles har litteraturvetenskapen 

kommit till en punkt, då inte bara tryckta texter utan även ’digitalt 

födda’ texter måste ingå i forskning och teoribildning. Hayles har 

kritiserat tanken på ett symmetriskt förhållande mellan kropp, maskin 

och text och har även försökt att utveckla en typologi för mediespecifik 

analys av elektroniska hypertexter och, framhåller Elmfeldt, en central 

poäng med hennes typologi är att lingvistikens opposition mellan 

frånvaro och närvaro ersätts med begreppen slumpmässighet och 

mönster, vilket gör att litteraturteori och informationsteori fusioneras i 

hennes arbete. Elmfeldt går vidare med att beskriva Hayles uttalande 

om hur skrivande eller textproduktion med hjälp av datorn 

kännetecknas av nya typer av strategier för betecknande och för läsning; 

att vi genom nya medier har hamnat i en situation där vi ser framväxten 

av olika konvergerande och hybridiserande texter och att texten därför 

inte längre enbart är en produkt eller ett stabilt objekt, utan snarare en 

ständigt föränderlig process när den framställs och lagras i digitala 

nätverk. Elmfeldt fastslår att texten inte längre existerar som en sluten 

enhet utan snarare är ett kluster av texter utan fasta gränser. Hayles 

talar, säger han, om en elektronisk multimodal hypertextualitet, 

bestående av texter, bilder och ljud.  

Elmfeldt kommer slutligen in på elektronisk publicering av 

skönlitterära texter och vad som avses med ett verk, något som 

Svedjedal och Gunder har intresserat sig för. De menar, säger han, att i 

den postmoderna samtidskulturen kan inte längre verks ursprungliga 

primat hävdas. Elmfeldt hänvisar vidare till Bolter och Grusin, som dels 

beskrivit hur förhållandet mellan den tryckta berättelsen och det 

datormedierade hyperverket kännetecknas av remediering, alltså att 

olika medier och estetiska uttrycksformer bygger på och ersätter 

varandra oupphörligen och dels att det för nya medier inte längre går att 

göra någon åtskillnad mellan författare, bildkonstnär och tekniker.  

Men, avslutar Elmfeldt, dessa förändrade tekniska och estetiska villkor 

behöver inte betyda att den realistiska berättelsen eller den aristoteliska 

KLUSTER: 

 

 

CYBERSPACE: 

Telerymd subst. ~en ~er 
ORDLED: [tele--rymd-en] 
cyberspace [saj´berspejs] 
cyberrymd [saj´berrymd] 

Tänkt elektronisk rymd för 
datorkommunikation och 
informations-överföring. En 
simulerad verklighet skapad 
med datorutrustning 

HISTORIA: sedan 1991; av 
engelskans cyberspace med 
samma betydelse. 

Telerymden är den plats där 
dina pengar som du har 
insatta på banken befinner 
sig. Det är platsen där ett 
telefonsamtal äger rum och 
det är den rymd som TV-
programmen färdas genom 
på väg till din mottagare. Det 
är en elektronisk värld av 
information som egentligen 
bara existerar därför att 
människor kommit överens 
om att den finns och 
fungerar. 

Fysiskt består den av kablar, 
radiovågor, ljuspulser och 
stora datorer med enorma 
elektroniska minnen. Den är 
en fysisk företeelse i den 
"verkliga" världen som vi 
med lite god vilja kan 
uppfatta som ett eget 
universum. Det är en värld 
där människan är Gud och 
har skapat allt. Den är något 
av en religion. Nästan alla 
människor "tror" på 
telerymden. Annars skulle de 
inte gå till bankomaten för 
att ta ut pengar. Hela vårt 
västerländska ekonomiska 
system finns i telerymden. 

Telerymden har funnits 
sedan den 10 mars 1876 då 
den "uppfanns" av Alexander 
Graham Bell. Utan 
elektricitet finns inte 
telerymden. Vår civilisation 
är redan beroende av 
telerymden; om telerymden 
försvann skulle all ekonomi 
kollapsa och hela västvärlden 
gå under. 

För att "ta sig in" i 
telerymden använder man 
informationsteknik. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/
Cyberspace 

Hämtad: 11/1 2007, 12:34 
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poetiken har spelat ut sin roll. Stödd på Marie-Laure Ryan, menar han, 

att även om hypertextfiktion i sin nuvarande form bara intresserar en 

begränsad krets, kommer den i kombination med olika grader av 

interaktivitet att ifrågasätta de konventioner som styr det linjära 

berättandet. 

3.3 Traditionell text och hypertext  

3.3.1 Hypertext 

Ola Larsmos artikel, Hypertext – litteraturen lyfter från pappret, 

diskuterar begreppet hypertext och den offentlighet som hypertexten har 

att verka i. Larsmo inleder med en beskrivning av hur den offentlighet, 

det samhälleliga rum där en politisk och kulturell debatt förs, har 

utvecklats sedan tryckfrihetsrevolutionen på 1700-talet: nya radikala 

idéer tillsammans med tekniska innovationer skapade en kulturell 

apparat, med press, dagsrecension, moderna romaner, bokförlag, litterära 

tidskrifter och en läsande allmänhet, som vi känner igen än idag. 

Samtidigt utvecklades även så kallade ”grindvakter”, de instanser som 

avgör vad som är god smak och vad som gallras bort. Men, påpekar 

Larsmo, hela denna apparat gungar idag på grund av att World Wide 

Web ännu inte funnit en form, utan där kan alla, ”med tillräckligt 

datorkunnande och något på hjärtat” nå en miljardpublik. Larsmo frågar 

sig hur man hittar det intressanta utan det gamla, måhända fördomsfulla, 

urvalssystemet, men menar samtidigt att mångfalden i sin 

oöverskådlighet är vital och att nya urvalskriterier och nya dörrvakter 

kommer att utvecklas. 

Därefter beskriver Larsmo kort romangenrens utveckling och hur den 

stabiliserats kring litterära former som visat sig gångbara, och 

konstaterar vidare att en god romanförfattare lyckas, trots bokstavlig 

stumhet, förmedla en röst till läsaren. Larsmo konstaterar att även om det 

är självklart att den skriftlige författaren har andra verkningsmedel än 

den muntlige berättaren, så kan IT och dagens tekniska resurser: ”frigöra 

andra sidor av texten och berättandet”.  

ARISTOTELISKA 
POETIKEN: 

Poetik, (grekiska ποιητική 
[τέχνη] - Diktkonst), läran 
om hur diktverk är eller 
bör vara utformade. 
Poetiken har anor från 
antiken och viktiga 
skrifter i ämnet har 
författats av bl.a. 
Aristoteles Peri poietikes 
och Horatius Epistola ad 
Pisones. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/
Poetik 

Hämtad: 11/1 2007, 12:39 

WORLD WIDE WEB: 

World Wide Web, WWW 
eller webben, är ett 
hypertextsystem som 
används på Internet. Även 
om det tekniskt sett bara 
är ett av många 
användningsområden för 
Internet, är www: s 
genomslag så totalt att 
"Internet" och "WWW" 
ofta används synonymt. 
Webben kombinerar en 
stor mängd avancerade 
tekniker till något som 
närmast är trivialt enkelt 
att använda. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/
World_Wide_Web 

Hämtad: 11/1 2007, 12:43 
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Larsmo beskriver vidare begreppet hypertext, som härleds ur 

programmeringsspråket HTML, och som gör rader klickbara och 

dokument navigeringsbara. Han påpekar att Internet är uppbyggt av 

språk, av maskinkod, hemsidor och dokument, som aktiverat 

användarnas språkliga färdigheter och att det därav utvecklats stilistiska 

verkningsmedel och en språklig nätkultur där det gäller att uttrycka sig 

väl, begripligt, kort, gärna snärtigt och vitsigt. När det gäller vad 

hypertexten gör, hänvisar Larsmo till vad norrmannen Espen Aarseth 

sagt i frågan, nämligen att den aktiverar de icke-linjära sidorna hos den 

litterära texten. Det innebär, säger Larsmo, att även om vi vant oss vid 

att betrakta en litterär text som en enda stäng av ord så vet varje läsare 

att den även hänger samman genom anspelningar, öppna eller dolda 

korrespondenser, tillbakablickar och metaforiska spel; att det är dessa 

som arbetar i texten och skapar spänning. Sin underrubrik ”litteraturen 

lyfter från pappret” förklarar Larsmo, kommer av att vi kommit att 

betrakta en roman som en artefakt, bestående av en hopvikt språksträng 

inom pärmarnas hölje, men som i och med den digitala lagringen befrias. 

Larsmo frågar sig avslutningsvis vilka möjligheter detta ger berättaren 

och läsaren och gissar att arbetssätt som påminner mer om muntliga 

berättartraditioner, där den ene tar vid där den andre slutade, kommer att 

ha framtiden för sig, liksom korta texter såsom lyrik.   

3.3.2 Texters prefix i datoråldern 

I artikeln Cyber, hyper och multi: några reflektioner kring IT-ålderns 

textbegrepp, inleder de båda författarna Anna-Malin Karlsson och Per 

Ledin, som båda är verksamma inom den språkvetenskapliga 

textforskningen, med att fastställa att texter i det datorkommunikativa 

rummet ofta får prefix, såsom ovanstående, i sin benämning. Detta beror, 

menar de, på att: ”prefixen underförstår att texter som befinner sig i 

cyberrymden på något sätt är uppbyggda i fler dimensioner och är mer 

flexibla – att de passerar eller överskrider gränser som omger andra och 

mer traditionella texter”10. De påpekar dock att det inte bara är i 

                                                      

10
 Karlsson, Anna-Malin &  Ledin, Per. Cyber, hyper och multi: några reflektioner kring IT-ålderns 

textbegrepp. Sidan 16 
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hypertextteorier, vilket är ett samlingsnamn för forskning kring dessa 

begrepp, som textbegreppet relativiserats, utan att detta även är fallet 

inom den språkvetenskapliga textforskningen. Karlsson och Ledin 

inleder med att redogöra för hur textforskningen har utvecklats från att 

på 60- och 70-talet vara rent textlingvistisk, vilket yttrar sig i en syn på 

texten såsom linjär, stabil, koherent och intentionell till att mot slutet av 

seklet mer fokusera på det heterogena och mångröstade. Faktorer som 

har medverkat till detta förändrade intresse är, påpekar de, upptäckten att 

många texter, även pappersburna, inte är linjära och att läsaren dessutom 

allt mer ses som aktiv raserar många av de ursprungliga 

defintionsfaktorerna. Karlsson och Ledin framhåller fortsättningsvis att 

både text och kontext, inom diskursanalysen, har blivit 

mångdimensionella fenomen som samspelar i människans 

betydelseskapande och att eftersom denna nyare textsyn innebär att IT-

ålderns textbegrepp mycket väl kan beskriva även traditionella typer av 

texter, så är det väl värt att betrakta dessa cyber-, hyper- och multitexter 

ur ett vidare perspektiv.   

Karlsson och Ledin resonerar utifrån två vanliga medier, dels en 

personlig hemsida och dels två tidningar (kvälls- och veckotidning), i en 

jämförelse mellan digitala texter och pappersburna, för att kunna belysa 

egenskaper hos idag förekommande texter och sätta dem i ett 

sammanhang. De menar att hypertextforskningen och den moderna 

diskursanalysen kan dra nytta av varandras landvinningar och tjäna på att 

tillsammans söka fånga upp ”något av den bredd och mångfald som 

finns i vårt samhälles textflöde”11, och att ett användbart textbegrepp bör 

innefatta inte bara bruket av olika medier, utan även olika 

framställningsformer liksom spännvidden mellan lekmannamässigt och 

professionellt producerad text.  

Karlsson och Ledin fortsätter med att presentera något av 

hypertextforskningens rika terminologi, vilken benämner olika typer av 

strukturer för ”öppna” texter, såsom multisekventialitet, multimodalitet, 

                                                      

11
 Karlsson, Anna-Malin &  Ledin, Per. Cyber, hyper och multi: några reflektioner kring IT-ålderns 

textbegrepp. Sidan 18 

IT: 

IT, informationsteknik, 
även informations-
teknologi (eng. Information 
Technology), 
samlingsbegrepp för de 
tekniska möjligheter som 
skapats genom framsteg 
inom datateknik och 
telekommunikation. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wik
i/Informationsteknik 

Hämtad: 11/1 2007, 12:55 

DISKURSANALYS: 

När man inom lingvistiken 
talar om diskursanalys 
menar man analys av talad 
eller skriven text. En 
diskurs är en samling 
koherenta 
(sammanhängande) satser 
som tillsammans utgör en 
textmassa. Vid 
diskursanalys försöker man 
komma fram till vad 
budskapet med en viss text 
är, vad författaren vill ha 
sagt, och därigenom finna 
struktur i texten. 
Strukturen utgörs av 
textens satsers förhållande 
till varandra i en hierarki. 

Då talat språk innehåller 
många dimensioner som 
gör det svårt att analysera, 
ofullständighet, 
kroppsspråk, intonation 
m.m., koncentrerar sig 
diskursanalysen i regel på 
skrivet språk. Detta är 
lättare att analysera då det 
exempelvis är striktare 
grammatiskt och innehåller 
skiljetecken. 

Källa: 
http://www.nada.kth.se/ku
rser/kth/2D1418/uppsatser
01/rst.pdf 

Hämtad: 11/1 2007, 12:51 
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kohesion och kontexter, där läsarens väg genom texten blir avgörande 

för meningsskapandet. De framhåller vikten av att hypertextteorier inte 

bara koncentrerar sig på berättande texter utan även konfronterar icke-

litterära texter, eftersom vår kommunikation har en social natur och 

genrer ”utvecklas och traderas i olika verksamheter”12. Detta resulterar i 

att, hävdar de, en papperstidning kan vara mer hypertextuell än en 

hemsida, även om begreppet normalt avser elektroniskt lagrade och med 

hyperlänkar strukturerade texter. Karlsson och Ledin fastställer att 

medan multisekventialitet, multimodalitet och kohesion handlar om 

texternas form och struktur förankras dimensionen kontexter socialt. 

Karlssons och Ledins resonemang om multisekventialitet inleds med ett 

särskiljande mellan den linjära texten, som i västerlandet prototypiskt 

löper uppifrån och ner, i rader från vänster till höger, och den ickelinjära 

som grenar ut och tillåter läsaren val och interaktivitet. De konstaterar att 

den typiska elektroniska hypertexten är uppbyggd av textfragment, som i 

ett nätverk sammanbinds av länkar, vid vilka läsaren gör ett vägval. 

Olika vanliga strukturer, som dessutom kan kombineras med varandra, 

kan vara hierarkiska, nätverks eller cykliska, där framförallt de 

sistnämnda ses som oändligt ”återcentrerande” system eftersom de inte 

har någon primär organisationsaxel. Det innebär, påpekar de, att läsaren 

skapar sin struktur successivt. Utifrån detta vill Karlsson och Ledin finna 

strukturen i sitt undersökningsmaterial men menar att en distinktion, 

mellan texterna själva och deras format, först är nödvändig. De 

framhåller att ett format avgränsas materiellt13, socialt14 och 

kommersiellt liksom att den grundläggande enheten både när det gäller 

tidningar och hemsidor kan anses vara sidan15, utifrån vilken strukturen 

                                                      

12
 Karlsson, Anna-Malin &  Ledin, Per. Cyber, hyper och multi: några reflektioner kring IT-ålderns 

textbegrepp. Sidan 19. 

13
 När ett textmaterial avgränsas materiellt kan det innebära en sammanbindande pärm, en häftning eller 

enhetlig formgivning. 

14
 ”Ett förpackningsformat är en materiell artefakt som används för social interaktion.” Karlsson, Anna-

Malin & Ledin, Per. Cyber, hyper och multi: några reflektioner kring IT-ålderns textbegrepp. s. 22.  

15
 Historiskt sett har tidningar ansett spalten som den grundläggande enheten och tekniskt sett behöver inte 

digitala texter vara sidbaserade utan kan t.ex. genereras från en databas, vilket framgår ur: Karlsson, 
Anna-Malin & Ledin, Per. Cyber, hyper och multi: några reflektioner kring IT-ålderns textbegrepp. s. 22. 

MULTIMODALITET: 

I den vanliga världen kan vi 
själva gripa in, den är alltså 
interaktiv. I s.k. virtual 
reality kan vi interaktivt 
gripa in precis som i den 
vanliga världen. Den vanliga 
världen innehåller vidare 
flera olika 
sinnesförnimmelser ordnade 
i tid och rum och som 
dessutom är interaktiva. 
Parallellt med utvecklingen 
av interaktiviteten försöker 
medierna att simulera 
livsvärldens, alltså den 
vanliga världens, sätt att 
framträda för oss genom att 
öka antalet medierbara 
sinnesförnimmelser. Med 
datorn och nätet kan 
mediernas olika kanaler 
kombineras i en synkron 
multimodalitet vilket 
möjliggör en samtidig 
simulering av syn, hörsel, 
känsel, tid, rum inklusive 
interaktivitet vilket ger en 
hittills oöverträffad närvaro i 
realtid och över stora 
avstånd. Internet är 
genomsläpplig åt båda hållen 
med tal, skrift, bild, rörlig 
bild och också känsel, med 
hjälp av sensorer på kroppen. 
Vi kommer i framtiden att 
göra alltmer saker virtuellt, 
samtala, träffa människor, 
röra vid dem och själv 
beröras. Det innebär att 
media förmår släppa igenom 
allt mer finfördelade bilder 
och alltmer subtila 
egenskaper. Virtual Reality 
möjliggör en multimodal 
upplevelse av till och med sex 
mellan människor som 
befinner sig på olika 
kontinenter. 

Källa: 
http://www.educ.umu.se/~
marner/art_multimod_l.htm
l 

Hämtad: 11/1 2007, 13:06 
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skapas. Vidare särskiljer Karlsson och Ledin mellan hemsidans 

formatlänkar, alltså länkarna i menyramen, som skapar helhet mellan 

sidorna och möjliggör läsarens navigation mellan dem, och textlänkar 

som erbjuder en väg från en punkt i en text in i en annan text. De menar 

vidare att medan textlänkarna är de man vanligtvis menar när man talat 

om den prototypiska hypertexten så är formatlänkarna att jämföra med 

tidningens paratexter, eftersom de har en metakommunikativ funktion. 

Medan formatlänkar och paratexter syftar till att peka ut och 

kategorisera texter, liksom en innehållsförteckning, så kan textlänkarna 

vara mer associativa eller dialogiska (introducerar t.ex. e-postfält eller 

gästböcker) eller interaktiva. Karlsson och Ledin framhåller alltså de 

elektroniska mediernas formatlänkars likhet med de pappersburna 

mediernas paratexter och hänvisar till litteraturvetaren Gérard Genettes 

syn på paratexten som en tröskel, en punkt där läsaren antingen kan 

vända om eller stiga in i texten. Detta gör paratexten till ett eget 

textslag, som skall introducera och perspektivera huvudtexten, som till 

exempel titel, förord, dedikation, författarnamn och kapitelrubriker, och 

fungerar både mellan och inom sidor. Karlsson och Ledin visar på att 

tidningens förstasida kan jämföras med hemsidans startsida, eftersom 

den inte helt olikt en menyram fungerar som en sammanfattande ingång 

till sidorna, och att kategorier som leder läsaren från sida till sida, 

såsom ”Kultur”, ”Extra”, ”Nöje” och ”Ekonomi”, kan kallas 

LÄNK: 

En hyperlänk är ett avsnitt 
av en text som hänvisar 
till ett annat textavsnitt. 
Text med hyperlänkar 
kallas hypertext. 

Hyperlänkar är 
utmärkande för webben, 
som är baserad på 
hypertextprotokollet http. 
I grafiska webbläsare visas 
hyperlänkar typiskt i blå 
färg och understrukna. 
Ofta ändras muspekaren 
till en pekande hand när 
den placeras över en 
hyperlänk. 

Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wi
ki/Hyperl%C3%A4nk 

Hämtad: 11/1 2007, 13:06 

 

PARATEXT: 

Paratexten ät ett textslag, 
som skall introducera och 
perspektivera en 
huvudtext. Exempel på 
paratexter är titel, förord, 
dedikation, författarnamn 
och kapitelrubriker. 

 

Figur 2: Bilden är en 
hemsidesdump (alltså en kopia 
av en hemsida). Den uppvisar 
både en menyrad: ”hem, skola, 
bibliotek, aktion, elev, lärare, 
föräldrar, k-o-d, om oss” samt de 
typiskt understrukna länkarna: 
”Läs mer”. 
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formatanknutna paratexter, då de tryckta i sidhuvudet markerar 

underavdelningar och leder läsaren från sida till sida. Dock, påpekar de, 

är det inte nödvändigt att organisera tidningen paratextuellt eftersom 

man håller den i händerna och kan bläddra i den ändå, medan 

användarens kontakt med hemsidans format i huvudsak är visuellt även 

om muspekaren i viss mån kan ses som läsarens förlängda arm, då 

denne klickar på länkar bläddrar sig framåt eller bakåt.  Karlsson och 

Ledin menar vidare att även om hemsidan inte tillåter ett lika otvunget 

bläddrande som papperstidningen så ger den större frihet i sina 

textlänkar, där läsaren kan klicka sig till en ny textvärld. Tidningen har 

visserligen inte textlänkar, säger de, men använder textanknutna 

paratexter, till exempel artikel- och mellanrubriker, vilka är 

typografiska och språkliga medel som bryter upp texternas linearitet. 

Dessa textanknutna paratexter är hierarkiskt ordnade och har olika 

räckvidd, beroende på om de omfattar uppslag, sida eller enskilda 

texter, vilket markeras genom teckenstorlek och -grad. De textanknutna 

paratexterna sägs vara globala eller lokala, beroende på om de allmänt 

gäller hela artikeln eller bara delar av den, vilket framhävs visuellt. 

Karlsson och Ledin konstaterar att det inte är någon tvekan om att 

vecktidningsartikeln de studerat, är konstruerad för scan- och 

zappläsning.  

Karlsson och Ledin inleder diskussionen om multimodal textstruktur 

med att konstatera att begreppet bär på en idé om att skrivna texter inte 

är rent språkliga fenomen. De menar att dels är skriften i sig visuell, 

den har en form utöver det rent språkliga, nämligen den typografiska 

och dels skapar ofta infogade bilder16 mening tillsammans med 

skriften.  Karlsson och Ledin påpekar att semiotiskt inriktade 

diskursanalytiker, som en följd av detta, kommit till insikten att visuellt 

multimodala texter inte kan vara linjära på något enkelt sätt och 

fastställer att en multimodal text är en text där verbala och visuella 

element samspelar. De konstaterar vidare, vilket de baserar på Kress & 

van Leeuwens resonemang, att den typiske läsaren av en multimodal 

                                                      

16
 Här hänvisar Karlsson & Ledin till Kress & van Leeuwens Reading Images. 

SCAN- OCH 
ZAPPLÄSNING: 

En scanner är en apparat för 
avsökning, inläsning och 
digitalisering av bilder och 
text. I radiosammanhang är 
en scanner en självsökande 
mottagare medan den 
roterande antennen på en 
radar ofta kallas för scanner, 
efter det engelska begreppet. 

Wim Veen, professor vid 
Delft University of 
Technology i Nederländerna 
frågar: Vad utmärker homo 
zappiens? 

Ja, ett utmärkande drag är 
just zappandet. De följer 
gärna fyra tv-program 
samtidigt och zappar mellan 
kanalerna. 

- Först trodde jag att det var 
slumpmässigt. Men om man 
frågar barnen efteråt visar 
det sig att de kan redogöra 
för handlingen i alla 
program. De zappar 
planmässigt, de vet hur 
programmen är uppbyggda 
och kopplar bort när icke 
betydelsebärande 
information visas. 

Ett annat kännetecken är att 
de gärna arbetar med flera 
saker samtidigt. De gör 
läxorna, lyssnar på musik, 
pratar med en kompis i 
telefon, surfar på Internet 
och deltar i ett chatt - allt på 
en gång.  

De söker också efter 
information på ett nytt sätt. 
De skannar informationen på 
till exempel en webbsida, 
letar efter symboler, färger, 
men de börjar inte med att 
läsa. På samma sätt skannar 
de böcker, de börjar inte från 
början och läser till slutet.  

- De har ett icke-linjärt 
inlärningssätt, som faktiskt 
passar ihop med hjärnans 
sätt att arbeta. 
Hjärnforskningen visar att 
hjärnan inte jobbar linjärt 
vid inlärning, istället söker 
hjärnan efter associationer, 
skapar mening av en väv av 
information. 

Källor: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/
Scanna 

http://www.kollegiet.com/te
mplates/StandardPage.aspx?
id=681&IDnav=102 

Hämtade: 11/1 2007, 13:24 
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sida ofta inleder med en scanning av sidans olika element för att skapa 

sig en överblick av innehåll och sammanhang, för att sedan fortsätta 

med det mest framträdande och det speciella innan en ny scanning 

vidtar. Karlsson och Ledin fastställer att den multimodala infallsvinkeln 

ger ungefär samma insikter som den hypertextuella – läsarens val blir 

avgörande för vilken slags text som framträder och formatet uppmuntrar 

till omläsning.  

3.4 Text i multimedia och medieundervisning i skolan  

3.4.1 Texten i dataspel 

Jonas Carlquists artikel Att läsa ett dataspel handlar om ungdomars 

intresse för dataspel och kategoriserar dem som en viktig typ av 

interaktiv fiktion. Carlquist är textanalytiker och har undersökt 

berättelsens ställning i en komplex dataspelgenre, nämligen 

rollspelsspel. Därvid har han utvecklat en egen typ av textanalys som tar 

hänsyn till de tre parametrar, som han kommit fram till skiljer sig från 

andra narrativa genrer: berättelsestrukturen, berättaren samt 

berättelsetiden. Ett av hans huvudsakliga resultat är att digitala 

rollspelsspel fungerar väldigt bra som berättelser, även om de inte kan 

jämföras med traditionell litteratur. De visar dock en del likheter med 

hypertexter och hyperverk, säger Carlquist, och menar att det är viktigt 

att lingvistiska instrument för analys av denna genre etableras. Han 

tillägger att även om digitala rollspelsspel inte kan ses som god 

litteratur så är de fängslande och beroendeframkallande berättelser med 

en växande skara ”läsare”. 

Carlquist framhåller att sedan det första rollspelssystemet Dungeons & 

Dragons nådde Sverige 1976 har intresset för rollspel vuxit och nu finns 

det rollspelsförbund som spelar med tärningar men även levande 

rollspel i de svenska skogarna. Snart såg man möjligheterna med 

digitaliserade rollspel och utvecklingen har fört över textbaserade 

varianter till dagens grafiska världar. Carlquist refererar till Espen 

Aarseth, som beskrivit bordsrollspel som ”muntliga cybertexter” och 
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som hävdat att de vid digitaliseringen förlorade sin muntlighet men inte 

sin textstatus.  

Carlquist menar att handlingen i datorrollspelen är utpräglat narrativ, 

men att den skiljer sig från fiktion fäst på papper, främst på grund av 

interaktiviteten, det vill säga samspelet mellan berättare och spelare, 

fortsättningsvis kallad läsare. Carlquist skriver: 

Typiskt för en interaktiv berättelse är att läsaren tvingas navigera genom 

textens struktur. Berättelsen är alltså uppbyggd som en labyrint vilket 

innebär dels att den är multisekventiell, dels att två läsningar aldrig 

behöver bli desamma. Denna typ av berättelser har tidigare behandlats 

med termer som hypertext, cybertext och ergodisk litteratur. Den här 

typen av berättelser ställer givetvis nya krav på läsaren som tvingas 

utveckla sin generella berättarkompetens.17 

Carlquist analyserar tre populära dataspel som alla innehåller en tydlig 

handling med litterära ambitioner, genom att kategorisera dem enligt 

Aarseth, genom att diskutera hur man skall beskriva läsningen av ett 

dataspel utifrån Juhls modell [Jesper Juhl (2000)] samt genom att göra 

en textanalys där berättelsestruktur, berättarperspektiv och temporalitet 

behandlas.  

Carlquist skriver vidare att det idag dels finns onlinespel, i vilka 

tusentals spelare skapar sig karaktärer och möts i en nästan oändlig 

virtuell värld, dels mer ordinära spel där läsaren ger sig i kast med ett 

redan skisserat äventyr, som skapats av ett författarlag.  

Genren rollspelsspel, presenterar Carlquist utifrån tre karakteristiska 

variabler, nämligen läsarkaraktärens skapelse, spelvärldarna samt 

spelens ramhistorier och bihandlingar. Carlquist inleder med att 

konstatera att det, i de undersökta spelen, krävs att läsaren deltar som 

handlingens huvudrollsinnehavare och läsarens första uppgift är att 

välja sin karaktärs karakteristika såsom namn, kön, utseende men även 

ibland ras och klass. Läsaren har även möjlighet att påverka karaktärens 

                                                      

17 Carlquist, Jonas. Att läsa ett dataspel. Om digitaliserade rollspel som berättelser. s. 128 
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styrka och svagheter, det kan vara variabler som styrka, fysik, vighet, 

intelligens, visdom, karisma och i ett spel även karaktär (god, ond eller 

neutral), säger Carlquist och tillägger att läsaren här tvingas till val 

eftersom karaktären aldrig kan ha höga värden i alla variabler. Det är 

dessutom så, säger han, att valen läsaren gjort i början får konsekvenser 

för datorrollspelets handling och ju längre in i denna handling man 

kommer blir dessutom skickligare och allt erfarnare.  

Spelvärldarna, konstaterar Carlquist, skiljer sig från varandra men 

gemensamt är att läsaren kan välja olika vägar och bihandlingar. 

Utefter vägen finns uppgifter att lösa på olika sätt och spelen är 

uppdelade i kapitel, som måste avslutas för att nya vägar skall öppnas. 

Handlingen är tydligt icke-linjär och läsaren har stor frihet att finna 

egna vägar genom berättelsen och vet inte vilka variationer handlingen 

rymmer eller hur långt berättelsen sträcker sig, fortsätter Carlquist.  

Typiskt för datorrollspel, säger Carlquist, är att läsaren ges ett stort 

ansvar; läsaren skall ju inte bara spela sin roll utan även skapa sin 

karaktär. Det är alltså upp till läsaren att göra val så att handlingen blir 

spännande och läsvärd. Carlquist menar att berättelsestrukturen, som 

enligt ett vedertaget schema består av sammandrag, orientering, 

komplikation, höjdpunkt, evaluering, upplösning och koda, skiljer sig 

från traditionella berättelser, bland annat eftersom en viktig komponent 

som orienteringen inte följer gängse mönster.  

Även berättarrollen är annorlunda, fortsätter Carlquist, i och med att 

den är komplex. Det finns en förstapersonsberättare som till stor del 

styrs av läsaren, samtidigt som ramarna ges av en allvetande berättare. 

Carlquist avslutar med att påpeka att en av de största skillnaderna 

mellan datorrollspel och atomär litteratur är temporaliteten. Handlingen 

försiggår, säger han, hela tiden i ett nu, även om vissa tillbakablickar 

ges. Tiden rör sig konstant framåt samtidigt som den inte påverkar 

handlingen, vilket gör att:  
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”datorrollspelen förlorar i realism men vinner i interaktivitet”18 

Carlquist avslutar med att utövarna av datorrollspel skaffar sig en 

underförstådd textkännedom som, menar han, med sannolikhet kommer 

att sätta spår i annan typ av berättelse. 

3.4.2 Medieundervisning i skolan 

I artikeln ”Video – ett kreativt verktyg i skolans värld!?”, utropar Helena 

Danielsson, som även skrivit avhandlingen ”Att lära med media” att det 

måste vara lustfyllt att lära! Hon berättar att hennes intresse för 

medieundervisning i skolan väcktes när några elever hon mötte, i 

samband med arbete med rörliga bilder i skolan, uttalade att: ”tiden gått 

så fort att de inte ens märkt att det blivit rast”. Detta ställt i kontrast till 

det vi normalt hör om elever nuförtiden som känner vanmakt och leda, 

säger hon, fick henne först att utveckla en mediepedagogik i det egna 

klassrummet och senare att bli rapportör i en nationell 

utvecklingssatsning för Skolverket.  

Danielsson skriver vidare att autentiska medieuppgifter fungerar som 

”meningserbjudanden” till elever, eftersom de får ett annan slags 

utmaning, än skolan normalt erbjuder. I sin forskning har hon kunnat 

fastställa även andra drivkrafter i mediearbetet, såsom fascination för 

själva tekniken och självständigheten i att kunna använda 

medieutrustning utanför skolans väggar samt uppkomna rollförändringar 

mellan elev och lärare när de unga visste mer om tekniken än de vuxna, 

med stärkt självförtroende som följd, säger hon. Dessutom, konstaterar 

Danielsson, kunde hon se ett eget utvecklingsarbete hos många elever, 

som pedagogen inte styrt dem till, såsom att våga olika saker (framträda 

framför kameran, närma sig det motsatta könet) och att öva upp sitt 

tålamod. Danielsson framhäver även den positiva utvecklingen, som 

mediearbetet medfört, hos elever i mångkulturella skolor och skriver: 

Elever i mångkulturella skolor beskrev ofta att de lärt sig att samarbeta 

bättre – och att de utvecklat sin svenska. De hade skrivit manus, 

                                                      

18
 Carlquist, Jonas. Att läsa ett dataspel. Om digitaliserade rollspel som berättelser. s. 170 
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speakertext, intervjufrågor och självmant tränat inläsning innan det var dags 

för inspelning.19 

                                                      

19 Danielsson, Helena. Video – ett kreativt redskap i skolans värld!?  s. 2 
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3. 5 Sammanfattande reflektion 

Detta avsnitt är en avslutande resonerande text om den i det här arbetet presenterade 

teorin, för att se helheter, binda ihop och klargöra vilka konsekvenser de olika 

forskarnas tankar har för skolan.  

Diskussionen om text och vad text är, är viktig för skolan eftersom man som lärare 

ställs inför en mängd didaktiska val som kommer av att textbegreppet är vidgat och 

nästan upplöst. Men om man som lärare har ett oproblematiskt förhållningssätt till text, 

kan undervisningen byggas på parallellt bredvid varandra lagda texter i olika former, 

verbala och visuella. I denna helhet kan så eleverna finna ett meningsskapande 

sammanhang. En konsekvens av ett upplöst textbegrepp kan vara att elever försöker 

”komma undan” genom att välja att se en film, hellre än att läsa boken som filmen 

baserar på. Men om berättelsen, i filmen eller boken, bara är en del av ett större 

sammanhang, så spelar det mindre roll. 

Teoriavsnittet inleds med fem olika forskares syn på vad text är. Per Ledin tar avstamp i 

vår vardagliga förståelse av text som ett fysiskt objekt, men menar att det är en väldigt 

snäv tolkning och leder oss genom språkforskningens utveckling. Han mellanlandar vid 

den tidpunkt då forskningen insåg att läsaren är en del av texten i sin tolkning av den 

och konstaterar att snart blev ännu en faktor viktig, nämligen diskursen, alltså det 

sammanhang där språkanvändningen utövas. Ledin visar sin läsare vidare till ett annat 

forskningsområde, semiotiken (teckenläran), där man ifrågasatte texten som ett 

skriftspråkligt fenomen och menade att budskap kan överföras genom olika 

teckensystem, såsom skrift, tal, gester och bild. Ledin fortsätter med begreppet 

multimodalitet och förklarar att det innebär att olika budskap alltid åtföljs av 

”sidotexter”, som kompletterar eller motsäger. Med ett talat budskap följer, säger han 

mimik och situation medan ett skrivet budskap beror av sin layout. Ledin avslutar med 

en textdefinition som beaktar ovanstående faktorer och hänvisar till Kress och van 

Leeuwens visuella grammatik. Sammanfattningsvis kan konstateras att Ledin ser texten 

som ett aktivt verktyg i samhället. Detta är en textsyn som borde få fäste längre ned i 

skolhierarkin och inte stanna i styrdokumenten, eftersom en sådan textsyn genomförd i 

undervisningen skulle betyda mycket för ungdomars förmåga att kunna tolka den 

verklighet de lever i.  

Kress och van Leeuwens ger den visuella texten (bilden) en ”grammatik” och har 

undersökt hur olika element, såsom skriftspråk, grafiska och visuella element 
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samverkar, till exempel på en tidningssida. Kress och van Leeuwens idé var att läsa 

bilder som text, i ett försök att förstå det visuella. Deras grammatik består inte av regler 

på sedvanligt sätt utan av redskap för att förstå bilders innebörd och som tar hänsyn 

deras åsikt att språk i alla former är socialt konstruerade. Deras teori är att det i alla 

språkliga akter finns både interaktiva och representerade deltagare. De förstnämnda är 

människor som tar del i kommunikationen, både producenter och konsumenter, alltså 

talare och lyssnare, skribenter och läsare eller bildskapare och bildtolkare. 

Representerade deltagare är människor, platser, saker och abstraktioner som 

representeras i talet, skriften eller bilden. Redskapen som finns i Kress och van 

Leeuwens grammatik hjälper den interaktive deltagaren att tolka texten (bestående av 

skrift, grafik och bild). Kress och van Leeuwen talar om två processer som 

meningsskapande i bilder, konceptuella och framställande. Hur bilden kategoriseras 

beror på om det finns ”action” i bilden eller inte. Framställande bilder har alltid 

vektorer, som formeras av skildrande element, såsom kroppar, lemmar eller verktyg, i 

aktion. Dessa bilder innehåller ett narrativt (berättande) påstående, som närmast är att 

jämföra med språkets verb. I den konceptuella bilden däremot finns ingen antydan till 

rörelse och där skapas mening genom att framhäva en representerad deltagare på olika 

sätt. I språket motsvaras denna typ av statiska bilder närmast med prepositioner. 

Kress och van Leeuwen talar vidare om de sex olika aspekter, som de har identifierat 

och som skapar interpersonell mening hur i visuella texter, alltså en relation mellan 

åskådare och bild. De sex aspekterna är: stämning, perspektiv, social distans, 

ljussättning, färg och modalitet.  

I en layouts komposition finns det fem koder som arbetar för att skapa mening, 

fortsätter Kress och van Leeuwen. De är påtaglighet, läsväg, vektorer, 

kompositionsaxlar samt centrumlinjer och marginaler. 

Kress och van Leeuwen har framförallt forskat om kommunikationen i texten och de 

avslutar med att framhålla att deras grammatik för visuell design kan bli en resurs för 

analys i klassrummet. De propagerar till och med för ett nytt ämne, bildläsning, så att 

ungdomar kan medverka till att ändra det semiotiska landskapet. I ett så vidgat 

perspektiv på text som Kress och van Leeuwens är det oerhört viktigt att svensklärare, 

gärna i samarbete med lärare i andra ämnen, får ta del av deras verktyg, så att det finns 
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ett system även i läsning av de visuella texter, som styrdokumenten säger att eleverna 

skall ta del av. 

Dahlström, som är intresserad av processen i text, frågar sig inte vad en text är utan 

istället när en text är. Han utgår från en definition av text: ”En text, är just själva 

sekvensen i ett sekvent verk.” (Du Rietz, 1996), som han anser är tilltalande i sin 

knappa exakthet. Han finner att denna definition har de positiva sidorna att den är enkel, 

generell och dessutom bejakar den flermedialitet, men kommer i sin analys fram till att 

den har bristen att ordet sekventiell kan förstås på olika sätt. Dahlström menar att 

hypertextverk faller utanför denna definition om man med sekventiell menar en enda 

lång sekvens. Han framhåller att hypertextualitet ju kännetecknas av brott mot den 

linjära sekvensen (genom t.ex. metatexter och länkar) men påpekar att man kan förlägga 

den sekventiella aspekten till läsaren, alltså att varje läsare följer en sekventiell linje, sin 

egen läsväg, genom ett verk. 

Dahlström fortsätter med att diskutera texter i digital miljö och påpekar att där 

processas alla medietyper, såsom text, bild, ljud och video, i en seriell uppsättning 

nollor. Detta betyder, framhåller han, att en digital bild kan manipuleras på samma sätt 

som skriven text, när varje bit enskilt kan förändras, kan bilden successivt omskapas till 

en annan. Dalhström konstaterar att Du Rietz definition av text blir otillräckling när det 

gäller digitala texter, eftersom den inte anger vad som ingår i ”själva sekvensen”. 

Eftersom en digital text har en tydlig sedimentering i tre lager, av begreppet text, 

uppstår Dahlströms fråga: ”När är en text?”. De tre textlagren är: presentationsformen 

som syns på skärmen, lagringsformen som ligger till grund för denna samt ett fördolt 

lager av binära signaler som bär upp dessa former och Dahlström frågar sig om det är 

separata texter eller versioner av samma text.  

Dahlström konstaterar avslutningsvis att en välformulerad textdefinition även måste ta 

hänsyn till den potentiella flersekventialitet som beror av de vägval och den input som 

görs av varje enskild textanvändare eller läsare av digital hypertext. 

Hallgren ger en översikt av medier genom tiderna, alltså olika kanaler för 

informationsförmedling. Han beledsagas av Sokrates på sin historiska promenad och 

diskuterar imaginärt med filosofen vid sin sida. Hallgren beskriver hur skriftspråket fick 

konsekvenser för den mänskliga memoreringsförmågan och hur lagring och överförande 

av skriftlig information utvecklades. Hallgren frågar sig om modern datahantering och 
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informationsteknologi har gjort mänskligheten mer begåvad, svarar själv att så inte är 

fallet och stödjer sig därvid på Sokrates ord om mångkunnighet och okunnighet.  

Hallgren kommer även in på etiska konsekvenser av artificiell intelligens (AI) och 

framhåller att eftersom vi inte har några metoder att ge datorer visdom, inte bör ge 

datorer uppgifter som kräver visdom. Trots detta, säger Hallgren, går utvecklingen av 

interaktionen mellan dator och människa vidare och vi kan bara oroa oss för att den 

kommer till en punkt när människan inte kan styra längre.  

Hallgren avslutar med att konstatera att det skrivna ordet har fått en renässans i och med 

e-post och det talade ordet frodas i mobiltelefonnätet. Han varnar dock för att 

kommunikationens standardisering, en effekt av att företag som framställer dyra 

multimediala system kräver stora marknader för att bära sig, kommer att göra oss inte 

bara välinformerade utan även likriktade. 

Elmfeldt intresserar sig för texten, människan, maskinen och samspelet mellan dessa 

faktorer. Han konstaterar att litteraturvetenskaplig forskning och teoribildning vilar på 

forskning baserad på läsning av handskriven eller tryckt text. Elmfeldt frågar sig om 

reception (mottagning) av text är olika beroende om den är tryckt eller framträder på 

skärm, hur läsande och skrivandet påverkas av verktygen och om tänkandet förändras 

med arbetsmetoder i olika programvaror.  

Elmfeldt intresserar sig vidare för människans perceptiva förmåga, alltså varseblivning, 

och hennes inre representationer av den yttre verkligheten. Härvid ger han sig in på ett 

snårigt resonemang om så kallade epistemologiska maskiner, som egentligen inte 

behöver vara maskiner, som de flesta förstår dem. Dessa maskiner används som bilder 

(metaforer) i försök att förstå människans relation till världen och Elmfeldt nämner 

camera obscura, dataspelande, produktion och reception av hypertext och identitetsspel 

som exempel på maskiner. I de avancerade moderna e-maskinerna verkar relationen 

mellan människa och maskin likvärdig och hans tankar går mot cyborgen, som är 

föreningen av organiskt och artificiellt liv. Elmfeldt refererar till teoribildning om nya 

media, som har ett maskinbegrepp där maskiner kan reproducera sig själva och ingår i 

oöverskådliga och ständigt föränderliga nätverk. Elmfeldt jämför Guattaris 

allomfattande maskinbegrepp med Derridas konstaterande att: ”det finns inget utanför 

texten”, eftersom både maskin- och textbegreppet har spårat ur.    



 44 

Elmfeldt går vidare i sitt intresse för cyborgen och refererar till Haraway, som har ställt 

sig frågan vad det innebär att ingå i teknokulturens alla maskiner och att producera text. 

Forskaren Aarseth, säger Elmfeldt, anser att svaret på detta är att de tre faktorerna 

människa, tecken och medium aktiveras och blir till ett, ”the textual machine”. Elmfeldt 

presenterar även Hayles försök att skapa teorier kring digitala texter och framhåller det 

positiva i att hennes arbete hämtar strategier från både litteraturteori och 

informationsteori. Avslutningsvis kommer Elmfeldt in på hur olika medier och estetiska 

uttrycksformer i samverkan medför att det snart inte går att göra åtskillnad mellan 

författare, bildkonstnär och tekniker, vilket medför problem för upphovsrätten. 

Larsmo diskuterar dels förändrade villkor i den kulturella offentligheten, vad som 

händer med ”god smak” när alla kan nå en miljardpublik på world wide web och dels 

hur hypertexten aktiverar de ickelinjära sidorna hos den litterära texten. Larsmo menar 

att nya kriterier för vad som är god smak säkerligen kommer att etableras, men väl värt 

att notera är att många gränser mellan populär- och finkultur redan är upplösta, även i 

det mer konservativa tryckta mediet, när Judith Krantz ligger bredvid Orhan Pamuk i 

bokhandlarnas hyllor.  

Karlsson och Ledin tar upp textforskning och IT-ålderns textbegrepp, med nya ord 

skapade med prefix såsom cyber-, hyper- och multi-. De påpekar att dessa tillnamn 

underförstår att texter i cyberrymden är flerdimensionella och mer flexibla. Karlsson 

och Ledin, som i sin forskning har jämfört tidningsmedia med elektronisk media, menar 

att hypertextforskningen och den moderna diskursanalysen kan tjäna på samarbete för 

att försöka fånga upp den bredd och den mångfald som finns i dagens textflöde. 

Karlsson och Ledin diskuterar hur linjära och ickelinjära texter kan finnas i olika media, 

t.ex. är ofta tidningar konstruerade för scan- och zappläsning.  Karlsson och Ledin 

konstaterar att begreppet multimodal textstruktur bär på en idé att skrivna texter inte är 

rent språkliga fenomen och fastställer att multimodalitet innebär texter, där verbala och 

visuella element samspelar. De avslutar med att påpeka likheten mellan det 

multimodala och det hypertextuella, nämligen att läsarens val blir avgörande för vilken 

text som framträder.  

När varje läsares väg genom texten är en riktig väg, försvinner det tolkningsföreträde 

som förr innehades av en kulturelit och som lärdes ut i skolan. I dag blir det istället 
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lärarens uppgift att ställa olika upplevelser mot varandra i en meningsskapande 

diskussion. 

Carlquist har forskat om dataspel av typen rollspelsspel och menar att de är en viktig typ 

av interaktiv fiktion. Han har utvecklat en egen typ av textanalys, som han använt i sin 

undersökning och därvid kunnat konstatera att berättelsestruktur, berättarprspektiv och 

temporalitet skiljer sig från andra narrativa genrer. Handlingen i datorrollspelen skiljer 

sig främst från fiktion fäst på papper genom interaktiviteten, menar han. Carlquist 

jämförde och analyserar tre olika rollspelsspel och kunde konstatera att även om de inte 

kan ses som god litteratur så är de fängslande, beroendeframkallande och dessutom 

skaffar sig utövarna av datorrollspel en underförstådd textkännedom som säkerligen 

kommer att färga av sig i annan typ av berättelse. 

Danielsson berättar om medieundervisning i skolan, som hon genomfört och forskat 

om. Hon framhåller hur arbetet med medier kan väcka nya drivkrafter hos elever 

eftersom det erbjuder ett annat slags utmaning. Danielsson beskriver även de positiva 

effekter mediearbete fått i mångkulturella skolor. 

De ovan presenterade teoretiska perspektiven på text, hjälper till att få syn på begreppets 

vidd samtidigt som de flera gånger pekar på möjligheter i ett skolsammanhang. 

Teorierna skapar även förståelse för didaktiska frågor om läsandets hur och varför i 

skolan liksom om elevers eget textskapande och dess konsekvenser för skrivande i 

skolan. Dessutom har nya medier och en ny multimodalitet, i framställningen av texter, 

konsekvenser för lärares arbete och ungdomars utveckling.  

3.6 Det vidgade textbegreppet i läroplanen 

När det vidgade textbegreppet omnämns i kursplanens beskrivning av ämnet svenska, 

beskrivs det såsom att innefatta: ”förutom skrivna och talade texter även bilder”20. 

Begreppet finns med i både ämnets syfte och mål. Det exemplifieras genom 

formuleringar som ”litteratur och bildmedier”, ”olika slag av texter, såväl skrift- som 

bildbaserade” liksom ”och inte bara läsning utan även avlyssning, film, video etc.”. På 

Skolverkets hemsida kan man läsa att ett vidgade textbegreppet inte bara beaktas genom 

olika slags texter i undervisningen utan att det även funnit genomslag i de nationella 

provens texthäften och uppgifter. 
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Skolverket skildrar även hur begreppet har utvecklats och när och varför det kom med i 

kursplanerna: 

Film har funnits med i kursplanerna för svenskämnet sedan 60-talet, men första gången ett 

vidgat textbegrepp skrevs ut i klartext var 1994, när kursplanerna för programgymnasiet 

kom. I de senast reviderade kursplanerna från 2000 lyfts begreppet fram ännu tydligare för 

alla ämnen. Varför har det blivit så viktigt att se på text på detta utvidgade sätt? Ja, skolan 

och dess kursplaner måste gå i takt med det omgivande samhället, som ständigt förändras 

inte minst inom kulturens område. Det finns idag en mängd olika medier som är mycket 

viktiga för unga människor och som utövar ett stort inflytande. Våra elever både konsumerar 

och producerar via olika medier. Därför räcker det inte med ’literacy’, att behärska 

bokstäverna (lat. litteræ), dvs. skriftspråket. Idag behövs en generell mediekompetens, en 

’media literacy’ som det kallas i internationell debatt. En sådan mediekompetens gör att 

användarna av de nya medierna kan förhålla sig kritiska och självständiga till det de möter. I 

kursplanens mål att sträva mot finns just detta med: eleven ’fortsätter att utveckla den egna 

läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, 

såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och 

informationsrikt samhälle.  

I Populärkulturen och skolan skriver Magnus Persson om ’critical literacy’ med målet att ge 

eleverna en generell, kritisk kulturell kompetens. Persson menar att läs- och 

skrivkunnigheten inte ses som hotad av nya medier. I stället ingår en bred mediekompetens 

självklart i det utvidgade literacy-begreppet och medierna kan och bör ingå i läs- och 

skrivundervisningen.21  

När så det vidgade textbegreppet funnit med i två kursplaner, 1994 och 2000, reagerade 

Svensklärarföreningen och ägnade sin årsskrift 2003 åt att debattera problematiken. 

Elisabeth Lindmark skriver i artikeln ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”22, att 

skolan inte som tidigare är ensam kunskapsförmedlare; att en lärare idag bara förmedlar 

en bråkdel av den information som en ung människa möter. Lindmark konstaterar att 

massmedierna har tagit över mycket och att de attityder som medierna förmedlar måste 

tas upp i skolorna och diskuteras utifrån läroplanens värdegrund. På grund av 

omvärldsförändringar revideras läroplaner och ett stort avsnitt i läroplanskommitténs 

                                                                                                                                                           

20 Ur kursplanens beskrivning av ämnet svenska 

21 Från Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917, hämtat den 28 november 2006, 
klockan 14:40. 

22 Artikel i ”Texter och så vidare”; Svensklärarföreningens årsskrift 2003  
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betänkande SOU 1992:94, Skola för bildning, handlade om medieutvecklingen, påpekar 

hon. I den reviderade kursplanen i svenska för gymnasieskolan trycktes begreppet på 

ännu tydligare och Lindmark konstaterar att: 

Det är en uppgift för lärarna att ge eleverna verktyg så att de självständigt kan värdera inte 

bara det de läser utan också det de ser och hör. Det vi ser föder också frågor om det vi inte 

ser. På samma sätt som när man läser en text tolkar vi in vår egen erfarenhet i tomrummen. 

De skrivna orden har länge varit det mest väsentliga för oss svensklärare som arbetar i 

skolan. Detta förhållningssätt räcker inte längre. Vi måste vidga vårt textbegrepp.23 

                                                      

23 Lindmark, Elisabeth. Det vidgade textbegreppet i kursplanerna. s. 10 
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4. Empirisk undersökning 

4.1 Hur - metod för datainsamling 

Denna insamling av kvalitativa data baseras på intervjuer med 28 ganska precisa frågor, 

ställda till fem gymnasielärare. Frågorna var indelade i områdena attityder, retorik, 

pedagogik och praktik, och hade som mål att ge en bild av hur det vidgade 

textbegreppet uppfattas och hanteras på skolan där de intervjuade lärarna arbetar. 

Frågorna uppfattades generellt som relativt teoretiska och behövde därför ibland 

förklaras eller förtydligas. Då och då kompletterades intressanta eller ofullständiga svar 

med uppföljningsfrågor.  

Intervjuerna spelades in på en liten bandspelare och transkriberades sedan. För att min 

uppföljning av intressanta synpunkter liksom mina sonderingar skulle komma med, 

finns alla utbyten som ingått i intervjuerna utskrivna, alltså även mina kommentarer och 

följdfrågor. 

Trots att bandspelaren var ny och enkom inköpt för dessa intervjutillfällen, fungerade 

den inte tillfredsställande. Tyvärr upptäcktes inte de tekniska felen vid intervjutillfällena 

och kunde därmed inte åtgärdas, t.ex. genom byte av band, ny utrustning eller 

kompenseras genom kompletterande anteckningar. Vid uppspelning framkom att 

banden vid flera ställen ”knipit” och därmed innehållit större eller mindre delar av 

intervjuerna. Materialet har därför delvis luckor, som trots många omlyssningar inte 

kunnat fyllas, vilket har markerats med (ohb), förkortning av ohörbart, i de citat som har 

använts i denna text. Det talade språket har vid transkriberingen ibland formulerats om 

för att uppnå ett bättre sammanhang, men med intentionen att det även skriftspråkligt 

skall behålla sin ursprungliga mening.  

I redovisningen nedan yttrar sig alla på vissa frågor, men bara någon eller några av 

intervjupersonerna på andra. Det beror till viss del på min redigering; det som jag 

uppfattat som viktigt och relevant har tagits med medan annat har fått stryka på foten, 

men även på grund av ovan nämnda tekniska problem, som gör att delar av materialet 

saknas eller är omöjliga att tolka. 
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4.2 Skolan och intervjupersonerna 

Intervjuerna har genomförts i en mellansvensk kommunal gymnasieskola, som erbjuder 

sju olika program samt Komvux och kvalificerad yrkesutbildningar (KY-utbildningar). 

De fem lärarna som har deltagit presenteras nedan, iklädda fiktiva namn för att skydda 

deras identitet, vilket är kutym i samhällsvetenskaplig forskning. Dessutom har några 

grundläggande data angivits och en kort karakteristika formulerats om varje lärare. 

Nora – har arbetat länge inom yrket, är engagerad i sina elever och försöker bibringa 

dem den vuxenhet som är skolans motto. Hon undervisar för närvarande i svenska a-b 

samt engelska men har tidigare även haft c-kursen i svenska och projektmetodik. 

Magdalena – är intresserad av kulturella frågor, läser mycket och är engagerad i olika 

skolprojekt. Hennes lektioner präglas av mångsidighet och aktiva elever som skapar och 

improviserar. Hon undervisar i svenska, projektarbete och religion. 

Sture – högaktar den klassiska konsten och litteraturen och undervisar i svenska, 

spanska samt kultur- och idéhistoria. Stora delar av hans intervjumaterial har fallit offer 

för de tekniska svårigheterna med inspelningsutrustningen och saknas.  

Miranda – har en yrkesbakgrund i förskolan och därmed en relativt fräsch 

gymnasielärarutbildning i ämnena svenska och engelska. Hon är fascinerad av 

Shakespeare; hans tid och hans språk. Miranda var den enda av intervjupersonerna som 

på förhand kände till ämnet för mitt examensarbete. 

Anders – har lång erfarenhet och vid kompetens. Han undervisar i allt inom bild och 

form, både praktiskt och teoretiskt. Verktygen varierar från penna och pensel till kamera 

och dator. 

4.3 Intervjuer 

I detta kapitel ligger fokus på de intervjuade lärarnas textbegrepp och hur texter 

hanteras i deras undervisning. Jag lyfter jag fram deras svar dels genom referat, men 

också i direkta citat och har därvid valt ut de uttalanden, som jag funnit intressanta, dels 

i förhållande till läroplanen men också i relation till den forskning som redogjorts för i 

detta arbete. 
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4.4 Lärarnas attityder till text 

4.4.1 Fyra tolkningar av text 

Mina frågor angående textattityder går från lärarnas definition av text, över 

textvärdering och språkutveckling till vad man förstår under ett vidgat textbegrepp. Här 

svarar Nora och Sture kortfattat att en text helt enkelt är skrivna ord, medan de tre andra 

blir mer explicita. Anders menar att texter kan vara mycket olika, beroende på genre, 

men nämner även att en text liksom en bild är olika sätt att kommunicera på. Magdalena 

uttrycker sig som så att en text är:  

väldigt mycket en upplevelse, som speglar dels läsarens tankar och tidigare erfarenheter, 

men det är också skribentens tankar naturligtvis24 

Miranda, slutligen, har en mer färdigformulerad definition av text parat, och säger:  

För mig är en text en presentation av en tanketråd som binds ihop, så att den har ett 

sammanhang. En text har en början och ett slut och avhandlar ett område.25 

4.4.2 Kritiskt tänkande – skolans uppgift 

De krav som ett komplicerat och informationsrikt samhälle ställer på en läsare handlar 

om läsförmåga, förmåga att tänka kritiskt och att förstå avsändaren menar Anders, och 

säger:  

Krav nummer ett är naturligtvis läskunnighet då och det vet vi ju att de flesta har men det 

finns ju de som inte är fullt läskunniga när de går ut skolan. Men sen så kritiskt tänkande, att 

inte svälja allt man ser och läser. Förmåga att sätta sig in i vad andra uttrycker med hjälp av 

texter, det kan ju vara en värld som jag inte känner till alls, så jag måste ju kunna koda av 

texten jag måste kunna tolka, tränga in i den och förstå vad vill avsändaren att jag, eller på 

vilket sätt vill avsändaren presentera sina budskap, det hör väl till. Det finns säkert flera 

men för stunden så…26 

Magdalena påpekar att dagens flöde av information gör att kravet på att kunna sålla står 

högt. Man måste, säger hon, kunna se vad som är viktigt, vad som inte är viktigt, vem 

som sänder budskapet och vilket sändarens syfte är. Det gäller att inse att det är en 

process för elever att lära sig hantera arbetet i dagens skola eftersom det finns så mycket 

                                                      

24 Intervju med Magdalena den 23 mars 2006 

25 Intervju med Miranda i maj 2006 

26 Intervju med Anders den 20 mars 2006 
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information att tillgå. Hon menar dock att det är viktigt att inte servera allt utan att låta 

eleverna själva söka sig fram i detta myller av information, så att de lär sig metoder 

inför högskolan. Miranda formulerar det som så att målet är att eleverna skall bli 

fungerande samhällsvarelser och att man i skolan därför målmedvetet, måste tillämpa 

den textförståelse som eleverna skall ta med sig ut i livet. 

4.4.3 Sönderklippt och återskapad text 

Frågan om man värderar linjära och ickelinjära texter olika, var menad som ett första 

försök att sondera terrängen mot ett mer vidgat textbegrepp. Dock får jag, i de allra 

flesta fall, förtydliga frågan och utveckla med följdfrågor för att lärarna skall förstå min 

frågeställning. Magdalena menar att värderingen är helt avhängig det mål man har med 

den uppgift man arbetar med medan Anders uttrycker sig som så att han:  

inbillar sig att en linjär text är lättare att ta till sig medan den ickelinjära kan vara mer 

spännande i sin form.27  

Miranda kopplar det till hur man är som person. Hon menar att hon själv är ganska 

linjär i sitt tänkande och att en ickelinjär text kräver mer av associativt tänkande. Om en 

text består av ”snabba klipp” så måste läsaren återskapa fragmenten och göra sin egen 

helhet i sitt hanterande av informationen. Hon konkluderar att det visserligen är lättare 

med de linjära, men att ickelinjära texter är mer kreativa och att det är mer:  

belönande att få ett ickelinjärt mönster att falla ihop, i skapandet av den egna bilden.28  

4.4.4 Hjärnans bildskapande som vägen in i texten 

När det gäller vikten av läsarens eget karaktärsskapande svarar alla samstämmigt att det 

är oerhört viktigt; att läsaren skapar sig en egen upplevelse, får egna associationer och 

bilder. Miranda att om det handlar om skriven text så måste ju läsaren göra sina egna 

bilder av både gestalter, miljö och sammanhang; att det är: ”vägen in i texten”. Anders 

ifrågasätter först möjligheten att inte skapa sig egna karaktärer i läsandet av 

skönlitterära texter, men utvecklar sedan en mycket intressant tanke om varför många 

ungdomar inte tycker om att läsa: 

                                                      

27
 Intervju med Anders den 20 mars 2006 

28 Intervju med Miranda i maj 2006 
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Det är otroligt viktigt naturligtvis och om man nu läser en skönlitterär text, hur bär man sig 

åt för att inte skapa sig egna karaktärer? Om en författare försöker beskriva en eller flera 

människor så får man ju en bild i huvudet och den är ju inte likadan för alla läsare och den 

måste ju komma i var och en för att man skall kunna njuta av den där texten. Kanske det är 

så att om man nu inte tycker om, en del ungdomar läser aldrig några böcker, föralldel det 

finns ju ganska många som inte gör det, det kanske skulle kunna vara så, de har svårt att 

hitta de där karaktärerna. Svårt att sätta sig in i en text och omvandla den till bilder i 

huvudet – jag vet inte, men nu när du ställer frågan så skulle jag kunna tänka mig det.29 

Magdalena är dock mindre fixerad av text som skriven text och påpekar att det är viktigt 

att man får ta del av olika uttryckssätt och att man arbetar med text och bild i samverkan 

för att utveckla den egna kreativiteten: 

Det blir ju en annan upplevelse när man läser en text än när man ser en film, jag menar inte 

att det ena är mindre viktigt än det andra. Det är viktigt att man får ta del av olika medier, 

olika uttryckssätt helt enkelt. Men det är ju helt klart så att läsandet, att skapa sina egna 

bilder, det är viktigt för sin egen kreativitet, det tycker jag. Men jag tycker film är 

jätteviktigt också, där kan man prata om andra saker. Jag tycker att det är intressant att jobba 

med bild och text i samverkan, bland annat så får vi ju mycket av våra inre bilder, får vi ju 

också mycket från film. Man har ju sin repertoar av filmens språk, så spelar man ju på något 

sätt, manusförfattarna spelar ju ofta med den kortlek som människorna, som vi människor 

redan har, de fördomar vi redan har, fördomarna om den blonda eller mörka kvinnan, 

fördomen om hjälten, ’the bad guy and the good guy’, man spelar ju hela tiden på de 

fördomar vi redan har och det här kommer naturligtvis till uttryck när man läser en bok, då 

kommer ju återigen våra egna fördomar, vår egen kortlek fram (ohb) bilderna (ohb) så 

därför är det ju viktigt att samverka. Det blir ju starkt om bild och text får samverka.30 

4.4.5 Maktperspektiv och självständighet i förhållande till texter 

Angående vilka texter som kommer att finnas i framtiden och om vilka läsare dagens 

skola fostrar så tror merparten att de texter vi har idag i stort sett kommer att finnas 

kvar. Det gäller både skönlitteratur liksom fakta- och instruktiva texter. Sture uttrycker 

här vikten av att den makt, som finns i modersmålet, fortsatt förmedlas genom 

skönlitteraturen och påpekar att han som lärare i svenska även är en lärare i kultur och 

attityder. Om man inte håller fast vid de klassiska texterna kommer det att inte bara 

skapa grundare texter i framtiden utan även nya klyftor i samhället: 

                                                      

29 Intervju med Anders den 20 mars 2006 
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det kan ju också bli i ett negativt fall att läsningen blir förbehållen en viss grupp i samhället, 

språkvetare och andra som, ja klubben för inbördes beundran ungefär, istället för att ha 

bredden.31 

 Nora tror, tvärtemot vad hon trodde för tjugo år sedan, att lyriken har en framtid. 

Lyriken i sin egenskap av kort text liksom spänningslitteratur eller känsloväckande 

texter har större chans att bestå medan det redan idag är en grannlaga uppgift att välja de 

klassiker som fortfarande kan nå fram och beröra. Anders, som inte undervisar i 

svenska, säger sig inte veta vilka texter som kommer att bestå och vilka läsare dagens 

skola fostrar, vilket är ganska naturligt, men han påpekar att unga människor idag har 

lättare att ta till sig snabba upplevelser:  

Skönlitterära böcker tror jag alltid kommer att finnas. Det är så otroligt mycket människor 

som mår bra och uppskattar skönlitterära böcker så de kommer att fortsätta finnas. Men jag 

tror också att den här fakta- och instruktiva texterna, som berättar om hur man gör saker. 

Någonting som du inte kan och så kan du hitta en text som förklarar hur du bär dig åt att 

göra detta, ungefär som ett recept, hur tillagar man sin lasagne? Ja då kommer en text och så 

kan man läsa innantill och så kan du genomföra det. Sådana texter kommer också att 

fortsätta finnas, det är ett sätt att öka människans kunskap. Vad var det du sa mer?32 

-Jag: och vilka läsare fostrar dagens skola? 

Väldigt svårt att som icke svensklärare att veta vilka läsare du fostrar men jag har en känsla 

av att ungdomar av idag kanske läser mindre och lättare, tar till sig snabba upplevelser. 

Boken är en ganska långsam upplevelse, det tar tid, många timmar att ta sig igenom ett 

skönlitterärt verk och då finns det ju snabbare upplevelser som jag tror ökar på bokens 

bekostnad. Det är ju en nackdel då i skolan.33 

4.4.6 Texter som redskap för tänkande 

Magdalena som avhåller sig från att gå in på vilka genrer som kommer att bestå, talar 

istället om hur förändrade krav i kursplanen för Svenska B har gjort litteraturhistorien 

ytligare och mer fragmentarisk. Hon menar att kursbeskrivningen har frammanat en 

grundare läsning och istället mer betonar skrivandet, men att det är viktigt att basera 
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detta skrivande på litteratur. Det trycks på förmågan att kunna argumentera; att 

presentera sina åsikter; att förmedla vad du känner, tycker och tänker och därför tror 

hon att de klassiska texterna i framtiden främst kommer att bli ingångar till elevers eget 

skrivande. Hon vill inte uttrycka detta som en utveckling av skolan i allmänhet, 

eftersom skolor idag är så olika, men säger att ju mer lärare samarbetar över 

ämnesgränser och förstår att all kunskap inte uppstår i skolan, desto mer ökar chansen 

att skolan speglar samhället som det är idag och inte som det var för fyrtio år sedan: 

Svenska B har ju förändrats väldigt mycket och idag när det gäller litteraturhistoria, man 

hinner inte riktigt gå in på djupet i klassiker och så vidare, det blir ganska fragmentariskt, 

det är mer betoning på skrivandet, reportage och skriva olika artiklar men sedan är det ju 

viktigt att använda litteratur (ohb). Men i och med att kurserna är upplagda på ett annat sätt 

så finns det en fara att äldre litteratur inte ges lika mycket utrymme som när du och jag var 

unga och det gör att man, prioriterar lite annorlunda. Men ge mig verktyg (ohb) jag tror att 

man kommer att använda texter för att diskutera aktuella händelser, aktuella problem, till 

exempel om man skall prata relationer så kanske man läser en roman som handlar om 

relationer, att man använder texterna för att debattera olika aktuella saker (ohb). Vi är på 

väg dit mer och mer, att kunna argumentera, presentera sina åsikter, att ta sig fram, att 

förmedla det du känner, tycker och tänker.34  

-Jag: Du tycker att skolan hänger med rätt så väl, med siktet inställt på framtiden? Du tror 

inte att skolan kommer efter?  

Det är jättesvårt, jag tror att det är oerhört olika beroende på vilken skola, vad det är för typ 

av organisation. Jag kan se ett debattprogram på Aktuellt, där man presenterar skolor som 

jag överhuvudtaget inte känner igen, med ingen erfarenhet som ligger i närheten av sådant 

som presenteras, det är så svårt att säga skolan, utan det är vilka skolor, vilka lärare. Men ju 

mer lärare samarbetar mellan ämnena och också förstår att all kunskap är ju inte i skolan, 

utan kliver du utanför byggnaden, ut i samhället, desto mer ökar ju chansen att skolan på 

något sätt speglar samhället, och inte ett samhälle som var för 40 år sedan eller 20 år 

sedan.35 

4.4.7 En divergerande språksyn hos lärarna  

På frågan hur språk skapas och omskapas så uttrycker lärarna, på olika sätt, att språket 

skapas av dem som använder det. Miranda poängterar att det är en stor filosofisk fråga, 
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som inte så lätt låter sig svaras klokt och kortfattat på, men påpekar att behovet av 

kommunikation är bäraren för språkets utveckling. Hon kommer vidare in på hur 

special- och fackspråk uppstår inom avgränsade grupper och att det då tjänar som ett 

staket, en uteslutare mot dem som står utanför. Magdalena ger exempel på hur hon 

genom diskussioner i klassrummet kan skapa förståelse för hur ords innehåll förändras 

över tiden och att ord inte alltid har samma styrka eller ens betydelse i olika 

generationer: 

Genom diskussion, till exempel: vi har diskuterat de könsord som används i Sverige idag, att 

det är kulturellt betingat (ohb) om vad de säger och inte säger (ohb) då är det ju viktigt att 

tala om att ordet ”tjej” betydde hora en gång i tiden och att också samtidigt förstå att man 

inte kan gå runt och (ohb) såra (ohb) genom att kalla saker och ting (ohb) det är en jättesvår 

balans.36 

 Hon framhäver vidare Fredrik Lindström och hans sunda inställning till språkets 

förändring; hur man genom att läsa honom och låta hans ord ligga till grund för elevers 

analys av sitt eget och gruppens språk kan skapa medvetande om den svåra balansgång 

som användandet av vissa ord ibland kan vara, beroende på vem man pratar med. 

Sture, som är en varm anhängare av den klassiska skönlitteraturen och dess språk, 

påpekar att språket lever och att dess nyskapande sker på olika plan, men verkar helst 

vilja att det nya språket skall passera genom någon sorts kulturellt nålsöga innan det 

godkänns som värdigt: 

Jag är själv en varm anhängare av den klassiska skönlitteraturen (ohb) författarna (ohb) men 

plockar jag en bok som har några år på nacken så kan jag fångas av (ohb) jag vill inte såga 

hela den moderna litteraturen, men om jag skall betrakta språket – det är klart det är en 

jätteskillnad mellan till exempel Catullus och Hjalmar Bergman, men det är en ännu mycket 

större skillnad mellan Hjalmar Bergman och Jan Guilliou.37 

Som ett positivt exempel framhäver han författaren Hassen Khemiris ” franska på 

svenska” i den nya boken, Montecore, och menar att detta språk är fullt av livskraft, 

kanske beroende på att hans modersmål är just franska: 

Ja språk skapas ju av oss som använder det och det skapas ju på många plan, det skapas 

språk ibland människor som talar (ohb) annan sorts språk jämfört med det som man läser i 
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traditionella brev, inte sant? Språket lever och människor är nyskapande så att det här som 

jag sa nyss om kulturen, det är ju en sak, men det finns ju mycket livskraft som man kan ta 

vara på och jag tycker ett exempel på det är ju Hassen Khemiri,. Jag var och hörde honom i 

Stockholm på Författarcentrum Östs presentation, och han (ohb) en sådan konstig 

upplevelse som att läsa franska på svenska om du förstår vad jag menar. Det är alltså fransk 

(ohb) om du skulle kunna tänka dig att ta ett franskt ord och försvenska det (ohb) gör han, så 

det är väldigt roligt att läsa och jag har franska som modersmål så det är speciellt roligt för 

mig. Jag är väldigt imponerad av honom.38 

4.4.8 Kan allt vara text? 

Den avslutande frågan om de tillfrågade lärarnas attityder om text handlar om det 

vidgade textbegreppet och vad det betyder för dem. Jag får förtydliga med att jag menar 

det vidgade textbegreppet i styrdokumentens kontext och läser även upp ordalydelsen:  

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, 

film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 

bilder.  

ur ämnesbeskrivningen för svenska.  

Dessförinnan är Magdalena inne på tolkning av text och hur man idag förstår att både 

författare och läsare är medskapare till texter och att man kan fråga sig om texten blir 

”levande” när den skrivits eller först när den läses, i det att hon säger: 

Det vidgade textbegreppet – ja men alltså; vad är en text? Man blir ju med en gång så 

teoretisk när du ställer den här typen av frågor, jag menar vetenskapligt, 

litteraturtolkningsmetoder (ohb) läsarens subjekt, författarens subjekt, det är viktigt att jag 

förstår avd läsaren vill ha sagt, det är helt OK att jag har en annan uppfattning, skapa min 

egen text, lever den så fort man har skrivit texten eller lever den först när någon annan läser 

den.39 

Detta är en del av det vidare textbegreppet, som handlar om vem som egentligen äger 

texten, alltså har tolkningsföreträde. Men Miranda, som är bäst påläst på Skolverkets 

dokument, känner igen begreppet som ett uttryck för att texter även kan innefatta 

bildberättande och ljud; alltså vara helheter. Det innebär dock inte att hon har en klar 

bild av var vidgningen slutar - kan allt vara text? När man börjar vidga och innefattar 
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bilder i textbegreppet så måste även skulpturer och kroppsrörelser innefattas i 

definitionen, resonerar hon. Därpå följer hennes ifrågasättande om text egentligen är ett 

bra ord för det som inte är bokstäver: 

Det är kanske något som jag håller på att – jag har inte någon klar definition, jag kanske 

håller på att lära mig att se på bokstäver på... Sedan kan man väl göra (ohb) behöver (ohb) är 

text, i sig, ett bra ord för det som inte är bokstäver?40 

Hon undrar om vi skall tvinga oss in i föreställningen att text är mer än bokstäver och 

föreslår att vi kanske istället skall låta berättelsen vara något som är vidare än den 

skrivna texten.     

4.5 Retorik 

Lärarens retoriska förhållande eller vad denne anser hålla för är viktigt och relevant i 

undervisningen, handlar detta avsnitt om. Frågorna är inte direkta utan rör sig runt 

ämnen som elevers preferenser och utveckling och har målet att se hur läraren 

prioriterar.  

4.5.1 Skrift och bild vävs samman eller separeras 

 När det gäller elevernas preferens för antingen skrift- eller bildbaserade texter så uttalar 

sig deras lärare lite olika. Nora har aktivt frågat eleverna, som i övervägande majoritet 

(99%) säger att det ger mycket mer att läsa en bok. Nu vet vi varken hennes frågas 

exakta ordalydelse eller i vilken kontext den ställdes, men kanske är svaret inte enbart 

ett resultat av att eleverna har svarat det som de tror att läraren vill höra, utan speglar 

den diskrepans, som Miranda påpekar, finns mellan elevernas vana att läsa bild- och 

skriftmedier. Hon framhåller att ungdomar idag har en mycket stor vana att läsa rörliga 

bilder (film) och stillbilder som blixtrar förbi i det dagliga livet. Som en följd därav 

ökar kraven på att bilden måste komplettera texten, säger hon och tillägger att väldigt 

många elever inte har en bra bildskapande textläsning; att de inte riktigt litar på att de 

egna bilderna är lika bra. Jag frågar henne om hon tror att det beror på att det är så 

mycket bilder i samhället idag och hon svarar: 

Ja, det tror jag (ohb). Ja, det är jag helt övertygad om (ohb). Ja, att utbudet finns och därför 

blir kraven så stora på att bilden måste komplettera, va. Vi tränar oss ju inte att berätta 
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livfullt, utan vi blir ju trovärdigare om vi säger ’jag har varit på semester och jag har 

bilderna därifrån, så här och så här’, men satt du på sjuttonhundratalet och skrev i detalj de 

iakttagelserna du gjorde och det var själva ordet och inte bilden som förmedlade, då fick du 

ju också jobba mycket mer för att skapa ett språk.41 

Vi är överens om att kraven på att berätta livfullt med ord har avtagit sedan 

Shakespeares kompenserade fattig scenografi med rika ord. Nu, menar Miranda, gör vi 

semesterberättelsen trovärdigare om vi kan visa allt på bild och vi behöver inte kunna 

omvandla iakttagelser till ord, för det vi inte säger, det säger bilderna för oss.  

Anders, som ju undervisar i bildämnen, kan se en tydlig vurm för bildbaserade texter. 

Han påpekar dock, att detta inte är konstigt för hans elever är till övervägande del elever 

på det estetiska programmet, alltså elever som medvetet har valt en bildinriktad framtid. 

Detta utesluter ändå inte att många gärna även jobbar textmässigt, parallellt med sitt 

bildspråkliga uttryckssätt. Han tillägger att han i filmanalyser, skrivna i estetisk 

verksamhet av elever från alla program, sett att spännvidden är otroligt stor när det 

gäller hur drivna elever är i sitt skrivande.   

En fjärde röst, Magdalenas, säger slutligen att hon inte separerar arbetet med skrift och 

bild, utan att allt vävs samman i hennes arbetssätt och att hon därför inte riktigt kan 

svara på den här frågan.  

4.5.2 Identiteten en trygghetsskapande konstruktion? 

Ett mål med arbetet i skolan är att det skall stärka elevernas personliga och kulturella 

identitet och denna min fråga till lärarna var hur detta sker i deras ämne. Miranda säger 

att hon tycker mycket om formuleringarna som finns i måldokumenten som handlar om 

skrivande som ett medel för tänkande och lärande; att det man klär i ord blir en 

medveten tanke som sedan kan utvecklas vidare. Därför, menar hon, är det ju i det man 

uttrycker, i det man formulerar muntligt eller skriftligt, som ens identitet finns: 

Ja, det kan, målet är ju att den skall göra det. Vi har ju ett, och jag är säker på att – alltså jag 

tycker mycket om de här formuleringarna som finns i måldokumenten som handlar om 

skrivande som ett medel för tänkande och lärande – att det man klär i ord blir en medveten 

tanke och när det är en medveten tanke så kan man gå vidare med den och utveckla den 

vidare. Så skriva, formulera, ta i sin mun eller skriva med sin hand, hjälper tänkandet och 
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har tänkandet har gått vidare så kan man (ohb) nästa steg. Och det är ju i det man uttrycker 

som han har sin identitet också.42 

Anders anser att identiteten stärks genom det bildspråkliga arbete, som görs i hans 

ämne, och som handlar om att se, tolka och gestalta världen, i stort och i smått. Hans 

elever håller mycket på med tingens innehåll och gestaltar det med hjälp av penseln, 

färgen, leran och den fotografiska filmen.   

Magdalena framhåller att jämförelsen mellan då och nu är viktig för den kulturella 

identitetens daning, eftersom man har ställt ganska lika frågor i alla tider. Hon säger att 

det för många är en aha-upplevelse att få upptäcka att antikens dramer är så moderna 

trots sina tvåtusen år gamla anor: 

Sin kulturella identitet? Men det tycker jag, det är ju den här jämförelsen att jämföra med; 

vad har vi för något nu och hur var det då och då upptäcker jag att man ställer ju ganska lika 

frågor och att man också tar fram det som vi har präglats av. Jämför med nu – som antiken, 

återigen då – det är ju samma dramaturgi i amerikansk Hollywoodfilm som det var då. Det 

gäller liksom att visa det, också med den dionysiska (ohb) människosynen, att betrakta 

människan som förnuftig och att hon är sparsmakad och ordning och reda eller är vi lata och 

lättjefulla (ohb) frottera oss i nöjen. Se hur vi (ohb) att få uppleva att, vad häftigt, det är så 

modernt och ändå 2000 år sedan, så har man det jämförande perspektivet, tycker jag att 

eleverna upplever sin kulturella identitet.43 

I det jämförande perspektivet tycker hon alltså att eleverna upplever sin kulturella 

identitet och kan känna igen det som de präglats av som personer men sedan låter hon 

även eleverna ta del av det postmoderna synsättet, som säger att det finns ingen kultur, 

ingen religion utan bara trygghetsskapande konstruktioner.  

4.5.3 Om vikten av tankars möten och ställningstagande 

En grundbult för vad som kan vara relevant i undervisningen är hur man tror att 

tänkande, kreativitet och förmåga till analys och ställningstagande bäst utvecklas hos 

unga människor, vilket är ett av målen i styrdokumenten. Här formulerar Miranda att: 

 det måste vara i mötet mellan min tanke och någon annans som utvecklingen sker44  

                                                      

42 Intervju med Miranda i maj 2006 

43 Intervju med Magdalena den 23 mars 2006 

44 Intervju med Miranda i maj 2006 



 60 

– även om hon inledningsvis hävdar att hon inte har några lätta svar så en sådan fråga. 

Hon förtydligar med att framhäva vikten av att formulera sig; att fundera på varför man 

har sin uppfattning och vad man grundar den på; att kunna stå för sin uppfattning men 

att ändå kunna resonera om den och ompröva den under inflytande av en bredare input, 

till exempel i klassrummet.   

Magdalena påpekar att det kan finnas trettio olika sätt att bäst utveckla dessa egenskaper 

hos de trettio olika personer, som man kan ha framför sig i en undervisningssituation. 

Hon framhåller därför vikten av valmöjligheter; att det inte är lätt att utvecklas om man 

inte känner den minsta lust inför en uppgift, men att alla uppgifter också måste 

innehålla ett uns tråkighet, ett tröskelmoment, för att kunna föra vidare: 

När man ger elever en uppgift så är det viktigt att de har en valmöjlighet, att de kan känna 

lust inför det de gör. Tycker man att det är fruktansvärt tråkigt, då är det inte lätt att utveckla 

sig. Sedan menar jag inte att allting skall vara roligt, för det finns ingen uppgift som är bara 

rolig, men man kan försöka anstränga sig att om man får en uppgift att välja något kan man 

kanske hitta någonting som man tycker är rätt OK.45 

 Enligt hennes erfarenhet är det lättast att få elever att utvecklas i sin analys om man 

skapar en positiv stämning och en positiv ingång i arbetet, gärna via individuella samtal 

även om det är svårt att hitta tiden för det. 

Anders anknyter till det Miranda uttryckte om tankens möte, genom att framhålla 

övningens vikt för färdigheten. Han säger att samtal med sig själv liksom samtal med 

andra och uppgifter, som är mindre självklara, är utvecklande: 

Genom att öva, genom att praktisera, genom att föra samtal med varandra, samtal med sig 

själv och det som jag pratade om innan då, jobbar man med en uppgift som inte är så tydlig, 

nej tydlig var inte rätt ord, men om vi säger att den här eleven får i uppgift att göra ett 

tvåpunktsperspektiv och då är det ganska tydligt att det nästan är en teknisk ritning som man 

skall åstadkomma, det är inte så mycket bildinnehåll i det, till skillnad från om man 

bestämmer sig för att jag skall gestalta någonting som jag tror på, någonting som jag 

uppskattar, det vill jag presentera för andra, genom att, då måste man ju ta ställning i sitt 

eget huvud, man måste föra ett resonemang med sig själv; hur skall jag bära mig åt, vilka 

ingredienser, vilka ting, vilka objekt, vilka bildspråkliga föremål skall jag ha med för att 

folk skall förstå vad jag vill, vad jag tycker. Så det ena är att jobba med sådana typer av 
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uppgifter, det andra är att föra resonemang med varandra, samtal, diskussioner, höra hur 

andra argumenterar – ja, det tror jag är viktigt.46 

4.5.4 Skolans eller gatans identitet och språk? 

När det gäller frågan om hur stor del av ungas identitet och språk som skapas i skolan 

går meningarna isär. Medan Sture tror att det är en väldigt stor del även om den beror av 

hur väl skoltiden utnyttjas och hur mycket läraren förmår fånga elevernas intresse så 

anser Magdalena att det är en snäv kunskapssyn om man tror att man bara lär sig i 

skolan. Hon framhåller istället vikten av det sociala arvet och hur mycket umgänge och 

föräldrar påverkar: 

Men det är ju en snäv kunskapssyn överhuvudtaget, om man tror att man bara lär sig i 

skolan. Man lär sig ju väldigt mycket av varandra och genom att diskutera med andra och 

det de läser hemma det, föräldrar, tyvärr så är det ju så att det sociala arvet är oerhört 

betydelsefullt.47 

Anders säger, lite sarkastiskt, att:  

det är nog en mindre del än vad man skulle vilja i skolans värld i alla fall48 

och framhåller istället kompisgäng och boendemiljö som stora påverkare. Miranda 

menar att mycket hantering av språket visserligen sker i skolan och att en stor del av det 

breda allmängodset troligen tillkommer här men att det är omöjligt att bevisa vare sig 

det ena eller det andra, eftersom ju faktiskt alla går i skolan i vårt samhälle. I skolan 

läser man sina ämnen och bygger många vyer, men om man har specialintressen så 

hittar man annan identitet och annat språk även på fritiden, säger hon.     

4.6 Pedagogik 

4.6.1 Arbetssätt avgörs av lärarens textsyn 

Hur man pedagogiskt går till väga för att bygga upp den generella mediekompetens som 

läroplanen talar om handlar, säger Sture, om att göra eleverna medvetna om texters 

betydelse, att man måste analysera den och förstå att det finns en avsändare som vill 
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något. Nora tar här upp vikten av att hantera källor på nätet på ett korrekt sätt och hur 

eleverna kan lära sig det genom att hon och andra lärare alltid föregår med gott 

exempel, till exempel genom att alltid ange utdelat materials härkomst. Hon är 

angelägen om att försöka hitta system för att förebygga fusk, så att eleverna inte 

kopierar material från nätet, men när jag föreslår den service som urkund.se erbjuder, 

säger hon: 

Det finns det ju skolor som gör, här är det ju så att (ohb) jag tycker ju att det centrala här är 

ju att eleverna (ohb) processen (ohb) redan tidigare försökte ju jag det här med böcker till 

exempel (ohb) samma bok (ohb) anteckna (ohb) minskar ju risken (ohb) kopierat från något 

annat (ohb) även för mig (ohb) nej, men jag tror inte att det är så många och så mycket (ohb) 

läs gärna recensioner av den här boken (ohb) för det finns många på nätet (ohb) jag kan bli 

förvånad (ohb) ibland fortfarande (ohb) mycket handlar ju om (ohb) varifrån den är tagen 

(ohb) artikel (ohb) man läser den och diskuterar den (ohb) skriva på artikeln varifrån den är 

och alltså (ohb) att de vänjer sig vid att det gör man alltid.49  

Anders trycker på vikten av att tillsammans titta på exempel och diskutera dem liksom 

att låta eleverna formulera egna tankar inom mediernas värld. Eleverna skall alltså både 

analysera och själva praktiskt jobba för att hitta det språk som mediavärlden använder 

sig av. Miranda påpekar att det gäller att ha ett brett utbud av texter, material, uppgifter 

och vinklingar så att mångsidigheten bygger den eftersträvansvärda mediekompetensen. 

Magdalena, slutligen, ansluter till detta och menar att det gäller att inte ha en för snäv 

kunskapssyn, utan att kunna plocka in ett program som går på teve. Eleverna kan, säger 

hon, få analysera bildspråket på MTV eller skriva en debattartikel om hur könsroller 

ibland används för diskriminering och därvid söka information från den egna världen 

och olika medier, så att de får en bild av hur allt hänger samman: 

Det ger ju – ja mitt syfte är i alla fall att de får ett tillfälle att använda sin egen värld där, det 

de själva ser och tar del av. Sina egna upplevelser, viktigt att se hur allting hänger 

samman.50 

4.6.2 Möjlighet till reflektion 

På frågan om det är någon skillnad på att kunna förhålla sig kritisk och självständig till 

traditionell media jämfört med multimedia så skiljer Miranda på själva 
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analysfärdigheten och kunskapen om mediet ifråga, menar nämligen att om man bara 

övat upp analysförmågan så gäller det sedan bara att erövra den i andra medieformer: 

Nej, inte förmågan att kunna förhålla sig kritisk - om man kan mediet. Alltså, det blir två 

olika saker, alltså har man en allmän kunskap att vara analytisk och förhålla sig kritisk, att 

sätta i sitt sammanhang, något (ohb) förut. Har jag det med mig – om jag bara har det med 

skriven text då är det ju en begränsning tills jag har erövrat det i andra medieformer också 

men jag tror ju att det är lättare att gå in. Har jag erövrat det i skriven text och sedan, om du 

tar dataspel, om jag skulle ge mig in i dataspelens värld så är jag färgad av min 

litteraturläsning och mitt tänkande om det. Det där är kanske inte på en högre analytisk nivå, 

även om jag är nybörjare i mediet, så att mediafärdigheten ligger på ett plan och 

analysfärdigheten (ohb) de följs ju åt (ohb) men jag kan ju inte vara hundraprocentligt 

analytisk med något som jag inte har begreppsapparaten i.51 

Sture menar att när text, bild och ljud samverkar så finns det ju inte samma möjlighet 

till reflektion, eftersom allting väller över en. När man läser kan man stanna upp när 

man vill och tänka till. Anders har ofta upplevt att många människor (elever) inbillar sig 

att allt som är skrivet är sant men om man tittar på en film för nöjes skull så ingår det i 

överenskommelsen med filmmakaren att man vet att det inte är sant, men att man går in 

i upplevelsen ändå:  

Tyvärr så tror jag att många inbillar sig att bara det finns i text så är det sant, d.v.s. att hittar 

du något på Internet så är kanske inte alla lika kritiska och om man går på en film då vet 

man att ja, men det här är fejk och science fiction. Så det är ingen som tror att 

jätterymdskepp som tar upp femton fotbollsplaner existerar, utan det ingår i 

överenskommelsen med filmmakaren, att det här gör jag för underhållnings skull. Men alla 

har inte lika lätt tror jag att; om vi går ut på Internet igen som exempel igen, att vara 

källkritisk där.52   

4.6.3 Samverkan mellan ämnen 

En del av de intervjuade lärarna samarbetar mer med lärare i andra ämnen och kurser, 

kanske inte explicit för att utveckla elevernas textbegrepp, men ändå är det vad som 

förmodligen sker. Magdalena, som har en klass i svenska som är sammansatt av elever 

från samhälls- och estetprogrammen, berättar om ett pågående projekt: esteteleverna 

håller på med ett Felliniprojekt, som handlar om hur han framställer kvinnoarketyper. 
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Detta tema som härstammar från bild och form lyfts in i både svenska och engelska. 

Dessutom får även samhällseleverna ta del av det i svenskan, trots att de egentligen har 

ett annat övergripande projekt. Hon säger sig gärna samverka mellan ämnen, men 

påpekar att det är svårt att ha alla möjliga perspektiv på saker och ting samtidigt.  

4.6.4 Kritiskt tänkande 

På frågan vad lärarna vill att eleverna skall lära sig när de läser texter eller bilder är de 

flesta tillbaka vid det kritiska tänkandet. Magdalena påpekar att hon vill inympa en vana 

att tänka efter: 

Ja, jag vill att, dels att träna upp en vana att faktiskt tänka längre än näsan räcker, när det 

gäller bild. Att inte bara titta på bilden utan också läsa lite runt omkring bilden, att koppla 

det till när bilden är gjord, sett i ett konstnärligt sammanhang. Det är viktigt att få några 

samtida konstnärers bilder, att få igång en diskussion, vad är det man ställer för frågor, ja 

vad är konst egentligen (ohb) politiskt, jämföra med andra bilder. Bilderna är en spegling av 

samhället och de frågor man ställde då. Det vill jag att eleverna skall bli medvetna om, att 

en bild är ett väldigt effektivt verktyg för att säga något om sin samtid.53 

Detta sker alltså genom en vidare undersökning av bilden i sitt konstnärliga 

sammanhang, genom läsning om perioden då den tillkom och jämförelse med andra 

konstnärers bilder. Sture framhåller att symboliken i en bild är byggd på ett annat sätt än 

symboliken i en text och vill förmedla detta till sina elever medan Miranda ibland 

lägger tyngdpunkten på innehållet och ibland på strukturen. 

4.7 Praktik 

4.7.1 Olika sätt att introducera texter 

I praktiken klassrummet finns det olika sätt att introducera texter för eleverna. 

Magdalena berättar att hon normalt arbetar kopplat till en epok, men presenterar text 

och bild ihop. Håller hennes klass på med modern litteratur så får de också titta på 

modern konst. Hon har byggt upp en semiotisk bildanalys, där man går in och tittar på 

bildens uppbyggnad, komposition och färgers betydelse. Hon försöker även ta hänsyn 

till olika sätt att tänka och lära, beroende på vilken typ av elever hon arbetar med och 
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säger att det hänger samman med vilket program en elev går om vederbörande 

huvudsakligen tänker med höger eller vänster hjärnhalva: 

Men sedan beror det på; jag har ju både naturvetare, jag har omvårdnadsprogrammet, jag 

har samhäll-kulturare, esteter. Eftersom jag har (ohb) naturligtvis. En del av hjärnan, eller 

vad skall jag säga, ett annat sätt att tänka.54  

Magdalena har ett väl utarbetat system för sin klassrumspraktik. Arbetet sker epokvis 

och först håller hon en genomgång sedan läser eleverna texter, det kan till exempel vara 

utdrag ur dramer och lyrik om man arbetar med antiken. När det gäller redovisning, så 

sker den enskilt eller i grupp och man kan välja bland 6-7 olika redovisningssätt och när 

man går vidare till nästa epok, måste man välja ett nytt sätt. Det kan till exempel handla 

om att göra ett radioprogram om lyrik. Det skall vara proffsigt genomfört och förutom 

innehåll betygsätts även diskussion och intervjuteknik. Det kan vara gjort som ett 

kulturprogram eller i ungdomstappning. I det senare fallet måste aspekten attraktivitet 

för ungdomar läggas på; kanske kan man intervjua en estradpoet och jämföra med 

antiken. En annan uppgift handlar om att göra en utställning på biblioteket om hur 

kärlek har presenterats på olika sätt genom tiderna och då måste den aktuella epoken 

finnas med representerad, kanske i jämförelse med våra såpor. På utställningen skall 

bild och text samverka. Sedan finns det ett gäng som sätter upp Lysistrate och 

analyserar den medan en annan grupp som gör en kulturtidning, kanske med 

resereportage i antikens fotspår och någon som arbetar med multimedia. Hennes arbete 

genomsyras av synsättet att olika verktyg skall samverka. Oftast arbetar eleverna med 

olika medier men ibland kan en hel klass gå samman och göra en kulturtidning, som då 

får texter i olika genrer och är så bra att eleverna behåller den och har den som exempel 

i framtiden: hur var det nu man gjorde när man skrev en krönika? Ibland, åtminstone 

någon gång med varje klass, arbetar hon med dramaövningar. Då produceras i 

samverkan spontana ”texter” innehållande röst, rörelse och minspel, inom vissa 

bestämda ramar.  

Andra sätt att introducera texter kan vara att man, som Miranda, går in med någon slags 

fråga. Det kan helt enkelt vara ”har du tänkt på…” eller att man mer fokuserat går in i 

flera texter och tittar på dem ur en viss aspekt: 
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Alltså, då måste man ju bestämma sig för en viss text, ett visst sammanhang och om du då 

tänker dig som är aktuellt så skönlitterära texter då – om jag skall läsa en liten novell, om 

klassen skall läsa samma novell, då kan det vara antingen så att man går in med någon sorts 

fråga: ’har du tänkt på’ eller ’har du, eller vad är det som du, det eller det’ om jag tycker att 

det finns (ohb) den vägen, annars så kan det ju vara utifrån ämnes-, vi har pratat mycket om 

miljöskildring eller vi skall vi skall jobba med begreppet hur (ohb) skildras miljö i skriven 

text och för att jobba med den frågan så har jag valt en novell och den är skriven av (ohb) 

och handlar om (ohb) om vi börjar med att läsa den och tittar (ohb).55 

Nora knyter gärna an till något aktuellt som nyligen har hänt, i sitt urval och sin 

introduktion av texter. Hon säger sig vara väldigt beroende av något slags sammanhang. 

Anders anser att metoden beror på sammanhanget och målet med uppgiften. Det kan 

handla om grundläggande sammanhang, som det ofta gör i årskurs ett, eller om innehåll, 

som det senare läggs betydligt större vikt vid. Han kan visa en bild och fråga vad 

eleverna ser i den och vill då ha igång en förutsättningslös diskussion. Alternativt kan 

han inleda med att själv berätta om en bilds innehåll och bakgrund. 

4.7.2 Steget ned i texten 

De intervjuade lärarna arbetar på många olika sätt med texter. Det kan röra sig på en 

övergripande, generaliserande nivå eller gå ned mer på djupet, säger Miranda. När hon 

vill gå mer på djupet låter hon ofta eleverna leta ord och citat i texter och menar att de 

fungerar som medvetenhetshöjare. När de får motivera sina val så visar det också på hur 

olika läsare kan fokusera i en text. Det här steget ned i texten är ofta mycket svårt för 

elever att ta, men är nödvändigt för att komma till den generaliserade utsagan.  

Nora berättar att hon oftast arbetar mer med de texter som eleverna har producerat, till 

exempel utifrån en gemensam textläsning, men att det är svårt att inympa 

processtänkande istället för produkttänkande i elevernas skrivande. Hon säger att hon 

gärna skulle vilja arbeta mer med att låta eleverna läsa och kommentera på varandras 

texter, men att det är svårt:  

Jag har inte lyckats bra alls med att få dem att så att säga hjälpa varandra och läsa varandras 

texter (ohb) jag kan väl tänka ibland att det är faktiskt inte så lätt att kommentera andras 

texter (ohb) att göra det (ohb) uppgiften är kanske svårare än den verkar när vi säger: ge 

varandra respons, de har svårt att alltså (ohb) när jag börjar med en klass (ohb) markerar 
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med en färg och det kanske skulle vara lättare för dem (ohb) jag har inte gjort det innan men 

det skulle jag faktiskt kunna prova (ohb) ge mönster är bra (ohb) jag behöver tänka igenom 

bättre, strukturera bättre  hur man skall ge den där responsen. Det är ungefär som jag säger 

med informationssökandet (ohb) en uppgift som egentligen är grannlaga (ohb) det kanske 

har varit så att jag inte har varit riktigt övertygad själv om hur det skall göras (ohb) en när vi 

pratar om det så tänker jag att vi kanske skulle prova den modellen nästa gång jag har en 

etta att de tar en färgad penna och så skriver de, stryker under ett par meningar: det här var 

bra sagt, eller så (ohb) men ibland är det ju hur svårt som helst att hitta något som är bra och 

elever ser ju oftare det som någon har skrivit, stavat fel och så där, det kan de lätt se. Det är 

inte så lätt, det kräver ju att de är ganska duktiga egentligen själva (ohb). Jag har mer och 

mer upptäckt att betygen är mycket styrande, att om jag sätter (ohb) på ett arbete som de har 

gjort, ja t.ex. en bokrecension då, ett VG-minus, t.ex. innehållet om det nu var 

läsförståelsen, hur den avspeglas (ohb) sätta minus (ohb) då är det att om de bearbetar den 

där texten då är det, språkligt sett korrigerar eventuella språkliga missar och 

innehållsmässigt redigerar texten, eller lägger till någonting som saknas så blir det ett VG, 

och det är det mest effektfulla sättet som jag har hittat.56 

4.7.3 Reflektion för vidare insikt 

Nästa fråga handlar om hur ett lyckat textsamtal ser ut – det kan handla om skriven text 

eller bilder. Här svarar Anders och Miranda samstämmigt att det är när man kan få 

eleven att själv reflektera, tänka och prata, så att det leder till en vidare insikt i det 

texten berättar, än eleven fick vid sin egen första läsning. Magdalena menar att ett 

lyckat samtal är när man kan koppla texten till samhället och sitt eget liv och Nora 

tycker att det ofta blir särskilt bra när texten är tvetydig; kanske har den fler än en 

inneboende handling och mening: 

Östgötatrafiken har gjort en liten (ohb) om den var bra eller inte, så att säga (ohb) 

innehållsmässigt och om de tyckte att den var språkligt (ohb) berättelse (ohb) de flesta satte 

sig i det hörnet (ohb) tyckte både och (ohb) att den del var bra och en del var inte bra och så 

här alltså (ohb) så det var lite kul i sig (ohb) och så fick de berätta hur de tänkte omkring det 

här (ohb) och då kan man säga sammanfattningsvis där att många tyckte att Liza Marklund 

är en skicklig författare när det gäller vilka ord hon väljer (ohb) skapa stämning och 

spänning och så men några tyckte att det blev (ohb) samtal kring litteratur (ohb). Jag har 

aldrig läst en hel bok av henne för jag tycker att de här våldsskildringarna är väldigt otäcka 

(ohb) nej men just den texten som är i årets färdlektyr, den handlar ju om hur mycket 
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uppmärksamhet pojkar och flickor får i skolan, fast man inte tror det (ohb) om en flicka som 

blivit våldtagen (ohb) när man ser bilden, kan jag ju säga att den (ohb) titta på bilden, jag 

styrde ju dem där att se på bilden och se på rubriken.57 

4.7.4 Att jobba brett eller vara mer återhållsam 

Svensklärare arbetar traditionellt mer med skrift än med bild, även om styrdokumenten 

trycker på, för att balansen skall bli jämnare. På frågan vilken andel skrift- respektive 

bildbaserade texter lärarna använder svarar de mycket olika. Medan Magdalena menar 

att hon försöker jobba brett och hela tiden växlar mellan olika uppgifter och medier så 

är de andra svensklärarna mer återhållsamma med sitt bildarbete. Medan Nora skyller 

på tidsbrist och upphovsmannarättliga regler för hur man får visa film i skolan så 

erkänner Miranda att det till stor del beror på att hon inte är så stark i bildarbete själv. 

Men sedan tillägger hon, att det är viktigare att skolan ägnar sig åt den skrivna texten 

och på så sätt kompletterar den bildvana, som eleverna redan har erövrat på egen hand. 

För övrigt säger hon sig finna stöd i litteraturhistorieböckernas förnämliga bildmaterial, 

som ofta är ett bra komplement till den skrivna texten och öppningar för resonemang 

kring ideal och tänkande i olika epoker. 

4.7.5 Att gå till berättelsen 

En skriven text respektive en film behöver inte resultera i olika arbetssätt eftersom man 

kan gå till berättelsen, oavsett medium, menar Miranda: 

Då går jag ju gärna till berättelsen, istället för text och då är det ju lika intressant att se hur 

är miljöskildring eller personskildring eller hur förs budskapet fram eller hur presenteras 

handlingen, finns det en – ja genrebestämningar och sådana begrepp. De finns ju med i både 

det skrivna och det filmiska.58 

Nora, som även undervisar i engelska, framhåller att eleverna kan tillgodogöra sig ett 

svårare innehåll i en film än i en bok och dessutom går det mycket snabbare att se en 

film än att läsa motsvarande bok. Oavsett medium så resulterar det hela i diskussion och 

någon form av skriftlig uppgift, även om att det vore bra att utveckla former av kortare 

skrivtillfällen, menar hon.  
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4.7.6 Tvärtextuella teman 

När det gäller tvärtextuella ämnen som kan användas jämförande mellan olika typer av 

texter föreslår Anders manligt/kvinnligt, rättvisa, ung/gammal och etniska handlingar; 

alla är exempel på olika teman som han har använt i sin undervisning. Miranda tycker 

om att ställa frågor som handlar om människans val, om vad som styr oss: beror en viss 

reaktion på arv eller miljö? I allt detta tas naturligtvis även den personliga jämförelsen 

upp - skulle vi läsare ha handlat så samma sätt som textens personer? Det handlar om 

att se kärnan i det mänskliga, säger hon.  

Nora lägger gärna fokus på de ideal, den människosyn och den norm som en författare 

vill förmedla. Hon berättar om hur hon en gång ställde frågan till en klass om varför 

man kallar teveshowen, där folk tävlar i överlevnad, för ”Robinsson” och att detta 

resulterade i ett mycket intressant arbetsområde om olika filmer och böcker om 

överlevnad: 

Ja men det kan jag (ohb) jag gjorde för något år sedan som jag tyckte var väldigt roligt (ohb) 

jag kan berätta för dig hur jag gjorde (ohb) för då kanske jag ger svar på några av de andra 

frågorna som du har ställt också (ohb). Och då pratade vi lite om, jag tog upp det här om vad 

är det egentligen för ideal, människosyn och vad är det man vill, vilken norm vill man 

förmedla och så vidare, det är nog viktiga frågor som jag alltid (ohb) varför kallar de det 

Robinson t.ex. (ohb) ett sätt att introducera en litterär förlaga och så frågade jag dem om de 

tyckte att det skulle kunna vara (ohb) att se på själva det här, jag ville också ta fram (ohb) 

kunde lätt förstå att (ohb) vad skulle du ta med dig och vad skulle du göra (ohb) kring det 

där motivet då, då kom de på att ja men det där finns i andra filmer också och så kom de 

med en del olika tips till mig. Det behövde ju inte i sig vara en öde ö (ohb) att det egentligen 

handlar om att överleva och då var det en film som jag nu inte kommer ihåg riktigt titeln på 

men (ohb) men i alla fall i modern tid och han är en sån här som flyger omkring med saker 

och som (ohb) det händer något med flyget och så ramlar han ned (ohb) [Jag: ”Cast away”.] 

Ja, ”Cast away”, där hade vi ju en film i vår tid med det här motivet (ohb) och sedan var det 

några som undrade om jag hade sett en film som heter ”Alive” och som är baserad på en 

verklig händelse (ohb) uppe i ett flygplan i Sydamerika och så blev det nödlandning och där 

utvecklades det hela så dramatiskt att (ohb).”Cast away”, den här bollen då som blir en 

kompis och de skrev väldigt insiktsfullt (ohb) ganska stort arbete (ohb) och sedan bestämde 

vi gemensamt att alla skulle läsa flugornas herre (ohb) jag kände mig nöjd när de var färdiga 

med det (ohb) alla, att de fixade det på något sätt (ohb) och sedan fick de också läsa om den 

riktiga Robinson Cruose då, ett litet utdrag, läste vi tillsammans och satte in honom i sitt 

sammanhang (ohb) ta det här med sändare att det fanns en (ohb) det var väldigt många 
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samtal kring det där och vi hann naturligtvis inte lika mycket som en del andra grupper men 

vi gör numera så att hellre gör vi (ohb).59 

Magdalena tar upp hur hon kan låta eleverna jämföra författares texter med 

beskrivningar av deras liv. Då kan hon låta dem se att ibland är författaren verkligen en 

del av sitt verk medan det andra gånger inte finns någon samklang mellan författarens 

känslor och känslor som förekommer i boken: 

En annan modell som man kan tänka kring litteratur (ohb) att man (ohb) när någon läser 

(ohb) med och säga (ohb) bara för att en författare är olycklig så innebär det (ohb) 

författaren skriver (ohb) så stämmer ju det resonemanget också att man är en del av sitt verk 

naturligtvis, men att försöka tänka (ohb) och att när man påstår något sådant att författaren, 

eller dagboksanteckningar eller något annat (ohb). Man kan inte bara utgå från att om det 

står i en kursbok att (ohb).60 

4.7.7 Mer IT i ämnet bild än i ämnet svenska 

På frågan om hur lärarna övar läsning av ickelinjär text med eleverna svarar de flesta 

inte. De vet inte riktigt vad jag menar. Miranda säger att hon inte gör det medvetet. 

När det gäller användning av IT i undervisningen verkar det, för både Nora och 

Miranda, vara begränsat till skrivverktyg och informationssökning. Detta gäller inte 

Magdalena, som när eleverna till exempel skall redovisa ett ämne i form av en tidning, 

även efterfrågar layout, även om hon framhåller att eleverna kan det bättre än hon själv. 

Anders är den enda av de intervjuade lärarna som aktivt använder IT, och det på många 

olika sätt: 

I många kurser, även i bildkurserna, så står det numera att de skall använda sig av moderna 

material. Det är alltså inte bara den klassiska pennan. Det står faktiskt inte vilka material 

eleverna skall jobba med; olja eller, utan som jag sa tidigare, innehållsmässigt så är det ju 

ännu viktigare och då gör jag en bild, med hjälp av, ja digitalt redskap eller om jag använder 

en pensel så är det bara två olika redskap. Men jag kan fortfarande jobba med samma 

bildspråk och samma uttryck. Så jag använder det väldigt mycket, vissa kurser är ju rent 

bildinriktade, eller vad säger jag, rent IT-inriktade. I rörlig bild till exempel, i webbdesign, i 

mediakommunikation, datakunskap, det är ganska givet; de är väldigt IT-inriktade. Men som 
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sagt, det kommer in även i andra kurser och det skrivna, skriva texter med hjälp av datorn, 

det använder ju de flesta numera.61 

.  
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5. Jämförande diskussion av teori- och praktikavsnitten 

Hur förhåller sig nu teori och empiri till varandra? I det här kapitlet kommer jag att 

diskutera min tredje frågeställning om det vidgade textbegreppet. De båda första 

frågorna, som gällde textdefinitioner och hur andra uttryck, såsom hypertext, 

multimedia och intermedialitet, förhåller till det vidgade textbegreppet, kan i princip 

anses besvarade i teoriavsnittets avslutande text. Därför kommer jag här att koncentrera 

mig på hur läroplanens vidgade textbegrepp tolkas i praktiken.  

Lyssnande till lärarnas attityder till text förstår jag att det vidgade textbegreppet inte 

har blivit ett begrepp för dem, som styrdokumentens författare förmodligen avsåg när de 

valde att formulera sig på detta sätt. Åtminstone de lärare, som jag intervjuade, tolkade 

inte sin verklighet i termer av ett vidgat textbegrepp och troligen är det så att man måste 

ha en grundläggande textdefinition klar för sig innan man kan vidga begreppet. Det 

finns inget som säger att en lärare måste skapa sig en teori om vad en text är eller 

anamma någon annans, innan läraren ifråga väljer och använder texter i sin 

undervisning. Av de fyra tolkningar av text som framkom, var Magdalenas den enda 

som frigjort sig från pappersformatet, i det att hon säger att en text är ”väldigt mycket 

en upplevelse”.  

Lärarna återkommer flera gånger till ungdomars ovana att läsa, ovana vid att ta steget 

ned i texten och Anders tror att det kan bero på en outvecklad förmåga att omvandla 

texten i bilder. På grund av informationssamhällets multimediala mångfald och snabba 

takt, förmår ofta inte unga läsare ta till sig den långsammare upplevelsen boken, som 

Anders påpekar.    

Den textsyn man har som lärare är sannolikt avgörande för, om man ”äger eller låter 

sig ägas av texten”. Kanske är detta konstigt uttryckt, men Nora visar upprepat en rädsla 

för att eleverna kopierar texter från Internet. Det vill jag kalla att låta texten äga sig: 

texten är en produkt; texten är färdig, den är oföränderligt fast i upphovsmannens klor. 

Om texten istället ses som Elmfeldts ”ständigt föränderliga process” då blir texten 

förnyad varje gång den passerar genom en mänsklig hjärna. Magdalena pratar om att det 

inte spelar någon roll om man arbetar med en film, en bok eller en dikt utan att det är 

meningsskapandet som är viktigt, alltså tankarna som uppstår. Här kan man jämföra 

med hur Aarseth, i Elmfeldt, säger detta i uttrycket ”the textual machine”, som är en 

treenighet bestående av människa, tecken och medium.  
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Om nu allt kan vara text i det vidgade textbegreppet frågar sig Miranda om text 

verkligen är rätt begrepp att vidga. För henne känns det onaturligt med en föreställning 

om text som mer än bokstäver, men hennes förslag om att vidga berättelsen istället, 

faller på att berättelsen redan har en snävare definition än text, i sitt etablerade 

genrebegrepp.  

Magdalena är den enda som har skapat sig en medveten filosofi kring texter, bilder 

och samhälle som hon vill bibringa sina elever. Man kan se en tydlig koppling till 

Ledins textdefinition, medan Anders också instämmer, om än i något luddigare ordalag. 

I deras resonemang syns en utpräglad förståelse för texters potential och olikheter. 

Säkerligen har Elmfeldt rätt i att de konventioner som styr det linjära berättandet, vilka 

Sture sällar sig till, kommer att ifrågasättas av hypertextfiktion i kombination med olika 

grader av interaktivitet. Om svensklärare istället i större utsträckning förstod och 

arbetade utifrån det vidgade textbegrepp som Ledin beskriver, vill jag påstå att 

människor skulle kunna handskas bättre med det textflöde de möter i samhället.  

Läroplanen och även lärarna pratar om den nya ungdomen, den förändrade 

ungdomen.  Lärarna ger flera exempel på hur de tror att ungdomar tänker kring medier. 

Anders pratar om hur det ”ingår i överenskommelsen med filmmakaren” att man går in i 

en filmupplevelse även om man vet att det inte är verkligt. Jag tror att det är viktigt att 

detta medvetande om mediet måste tas upp i skolan, när det gäller olika medier och hur 

det kan utnyttjas i arbetet. Här blir till exempel en känsla för sanningshalt och 

trovärdighet på Internet viktig kunskap. Men när det gäller texters bundenhet till papper 

och tid ser förmodligen ungdomar annorlunda på text än vuxna. Är deras syn kanske 

vidare än vår och är de medvetna om det i så fall? 

Men när jag lyssnar på vad lärarna säger så förstår jag att något uppenbarligen har 

vidgats, även om det inte är begreppet i sig. Det verkar som om deras arbetssätt har 

vidgats, att de mer eller mindre har anpassat sina metoder efter förändringar de kunnat 

skönja i samhället och hos ungdomarna. När det gäller urval av texter uttrycker Nora att 

hon numera väljer korta, spännande och känsloväckande texter. Anders konstaterar att 

ungdomar idag har lättare att ta till sig snabba upplevelser, vilket understöds av 

Karlsson och Ledins uttryck ”scan- och zappläsning” och anknyter till Elmfeldts tankar 

om att receptionen av text kan vara olika beroende om texten som läses ”är tryckt eller 

framträder på skärm”. Kanske är ungdomar idag så vana vid att läsa från dataskärmen 

att de har svårt att överblicka annat än små mängder text. Frågan är då om vi vill fostra 
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en generation av scannare och zappare. Visserligen är det goda kunskaper att snabbt 

kunna hitta det viktiga i en text och hålla på med många olika saker samtidigt men jag 

tror ändå att de flesta lärare skulle invända och säga att det inte räcker. Man måste även 

kunna läsa eftertänksamt och analyserande, vilket Sture förmodligen menar när han 

trycker på vikten av den klassiska litteraturen. Vilka vidgade horisonter vill vi att 

ungdomarna skall få? Alla dessa nya möjligheter ställer naturligtvis ökade krav på 

lärarna; på fortbildning och flexibilitet. 

Även om en ”historiens skygdlappar” inte alls är önskvärda, gäller det förmodligen 

att i högre grad blicka framåt än bakåt, för att kunna möta morgondagen på ett 

konstruktivt sätt. Det handlar om att acceptera annat än klassiska texter som läsvärda 

och mer än motvilligt använda olika media, inte bara i konsumtion (läsning etc.) utan 

även i produktion (skrivande etc.), kanske på liknande sätt som Magdalena gör. Hon är 

progressiv och har ett oproblematiskt förhållningssätt till text, som visar sig i att hon 

bygger sin undervisning på att texter, skapade, nyskapade, verbala och visuella, läggs 

parallellt bredvid varandra i ett slags meningsskapande sammanhang. 
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