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1. Inledning 

Vilka medier är det som ska ta plats i gymnasieskolans svenskämne? Bör den värdefulla 

undervisningstiden ägnas åt skönlitteratur allena, eller finns det ett syfte att även uppleva och 

analysera fiktiva verk i andra medieformer? Denna uppsats ämnar rikta ljuset mot digitala 

spel och deras eventuella plats i svenskämnet. Enligt studien ”Ungdomars fiktionsvanor” av 

Stefan Lundström & Anette Svensson är spel ett av de tre vanligaste medierna för fiktions-

konsumtion bland ungdomar; samtidigt visar deras siffror att spel förekommer till en 

försvinnande liten del i skolan.1  

 Granskas forskningen inom litteraturvetenskap och svenskämnesdidaktik från 2000-talet 

blir det tydligt att spel varit aktuella som studieobjekt: Anna Gunders avhandling från 2004, 

Hyperworks – On Digital Literature and Computer Games, Jonas Carlquists artikel ”Vad lär 

sig ungdomar när de spelar Half-life? Om datorspelens inverkan på läsning och skrivning” 

från 2007 och Christina Olin-Schellers avhandling från 2006, Mellan Dante och Big Brother, 

är alla exempel på det.2 Exempel från de senaste åren finner vi i Stina Thunbergs ”Avatarer i 

litteraturundervisningen” samt Stefan Lundströms & Caroline Graeskes projekt ”Att spela sig 

till läsning”.3 Så varför – trots att forskningen kring ämnet har existerat (åtminstone i be-

gränsad omfattning) i Sverige åtminstone 15 år och att användandet av spel är så utbrett bland 

ungdomar – är det så att spel knappt förekommer i gymnasieskolans svenskundervisning? 

 I denna uppsats kommer jag undersöka den frågan, men också hur spelmediets egenskaper 

påverkar deras position i diskursen. Utgångspunkten för analysen är diskursteoretisk (denna 

presenteras under 2.1) och materialet utgörs av konferensvolymer från det nationella nätverket 

för svenska med didaktisk inriktning (SMDI). SMDI är ett nätverk för forskning och forskar-

utbildning i svenska med didaktisk inriktning och detta – tillsammans med faktumet att ett av 

 
1 Stefan Lundström & Anette Svensson, ”Ungdomars fiktionsvanor”, i Forskning om undervisning och lärande 
2017:2 vol. 5, s. 38-38. 
2 Anna Gunder, Hyperworks – On Digital Literature and Computer Games, (diss.) Uppsala: Avdelningen för 
litteratursociologi 2004; Jonas Carlquist, ”Vad lär sig ungdomar när de spelar Half-life? Om datorspelens 
inverkan på läsning och skrivning”, i Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Umeå 
16-17 november 2006, Anders Sigrell et al. (red.), Umeå: Nationella nätverket för svenska med didaktisk 
inriktning 2007, s. 33-36; Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother, (diss.) Karlstad: Estetisk-
filosofiska fakulteten 2006. 
3 Stina Thunberg, ”Avatarer i litteraturundervisningen”, i Digitalt, Anna Nordenstam & Suzanne Parmenius-
Swärd (red.), Stockholm: Natur & Kultur 2019, s. 179-193; ”Att spela sig till läsning” (2017), Luleå Tekniska 
Universitet, https://www.ltu.se/ltu/Vetenskapens-hus-i-Lulea/Inspelningar/Video-Att-spela-sig-till-lasning-
Caroline-Graeske-Stefan-Lundstrom-2017-10-18-1.172498 (2020-05-26). 
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deras syften är att ”stimulera utvecklingsprojekt inom fältet” 4  – gör att deras 

konferensvolymer identifieras som en central del av det svenskämnesdidaktiska fältet. 

Avslutningsvis kommer det föras en didaktisk diskussion där spel och deras egenskaper står i 

centrum. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka orsaker det finns till att spel knappt är närvarande 

i gymnasieskolans svenskundervisning, trots sådant som förekomsten av det vidgade text-

begreppet samt det relativt stora intresset från litteraturdidaktiken under 2000-talet. Det vore 

möjligt att undersöka detta på ett flertal sätt; jag kommer att inrikta mig på SMDI:s konferens-

volymer. Dessa ser jag som en central del av det svenskämnesdidaktiska fältet, vilket i sin tur 

kan tänkas utöva ett betydande inflytande på gymnasieskolans svenskämne. Vidare syftar 

uppsatsen till att diskutera spelmediets egenskaper för att bättre söka förstå hur mediets 

struktur påverkar dess position i diskursen. Detta ger frågeställningarna: 

 Varför förekommer spel i så låg utsträckning inom gymnasieskolans svenskämne? 

 Hur påverkar spelmediets egenskaper dess position i den svenskämnesdidaktiska 

diskursen? 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Svenska med didaktisk inriktning och tidigare studier av fältet 

Eftersom materialet består av konferensvolymer från det nationella nätverket för svenska med 

didaktisk inriktning är det på sin plats att kort beskriva SMDI. Det didaktiska fältet med in-

riktning mot svenska växte fram under 1990-talet och år 2003 inrättades nätverket SMDI. 

Nätverkets huvudsakliga arbete har varit att arrangera återkommande konferenser där aktuell 

forskning presenteras och diskuteras; mellan 2003 och 2013 hölls konferensen årligen, där-

efter mer sällan.5 

I denna uppsats ämnar jag undersöka SMDI som fält och det finns tidigare studier som 

också har den inriktningen, bland annat Gustaf Skar & Michael Tengbergs undersökning från 

 
4 Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ”SMDI – Nationella nätverket för svenska med 
didaktisk inriktning”, http://smdi.se/ (2020-05-26). 
5 Caroline Liberg, ”Svenska med didaktisk inriktning – forskningsämne och nätverk”, i Svenskämnet i går, i dag, 
i morgon : Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Gustaf Skar & Michael Tengberg (red.), Stockholm: 
Svensklärarföreningen 2012, s. 100-114. 
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2014, samt Per Holmberg & Anna Nordenstams undersökning från 2016. 6 Båda gäller fältet i 

sin helhet och inriktar sig på vilka studieobjekt, metoder och teorier som förekommit. Ingen 

av dem berör spel eller använder ett diskursteoretiskt angreppssätt, vilket jag avser göra. 

1.2.2 Läsningens legitimeringar 

En lämplig ingång för denna uppsats angreppsätt är två verk av Magnus Persson: Varför läsa 

litteratur? – där han undersöker legitimeringarna av skönlitteratur i skolämnet svenska, i den 

akademiska disciplinen litteraturvetenskap och i svensklärarutbildningen – samt Den goda 

boken, som delvis är en fortsättning på den förstnämnda undersökningen. 7 Även om det 

föreligger vissa skillnader vad gäller både teori och metod mellan Perssons undersökningar 

och denna så finns det också betydande överlappning. Perssons undersökningar är relevanta 

för den här uppsatsen då han undersöker motiven och anledningarna till att läsa litteratur, 

vilket är sådant som jag antar påverkar tankar, åsikter och inställningar till användningen av 

spel. 

I Varför läsa litteratur? går Persson igenom styrdokument, från 1960-talets läroplaner för 

grund- och gymnasieskolan fram till läroplaner, kursplaner, läromedel och litteraturlistor från 

tidigt 2000-tal för alla de tre områdena han undersöker. Perssons utgångspunkt är ett kultur-

analytiskt perspektiv och centralt för undersökningen är kulturbegreppet och processen som 

kallas kulturalisering. Detta senare begrepp syftar på att det har skett (och sker) en vidgning 

av kulturbegreppet och att allt fler företeelser börjar förstås genom linsen kultur. Med den 

kulturella vändningen följer också en förståelse av text i vidgad mening, att i princip allt är 

text som kan tolkas.8 Persson finner i Lpo94 tre syften för medier som är återkommande: 

Kunskap om medier, källkritik samt att själv kunna uttrycka sig med olika medier. Dessutom 

förekommer det vidgade textbegreppet i bland annat svenskämnet och pekar enligt Persson på 

den ökade medialiseringen 9  i styrdokumenten. Dock noteras det hur denna (potentiella) 

 
6 Gustaf Skar & Michael Tengberg, ”Vilken forskning bedrivs egentligen inom forskningsfältet svenska med 
didaktisk inriktning?”, i Mångfaldens möjligheter : Litteratur- och språkdidaktik i Norden, Peter Andersson et al. 
(red.), Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2014, s. 353-373; Per Holmberg och 
Anna Nordenstam, ”Svenska med didaktisk inriktning : Ett forskningsområde i rörelse”, i Framtida berättelser : 
Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio (red.), 
Vasa: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 2016, s. 47-62. 
7 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisning efter den kulturella vändningen, Lund: 
Studentlitteratur 2007; Magnus Persson, Den goda boken : Samtida föreställningar om litteratur och läsning, 
Lund: Studentlitteratur 2012. 
8 Persson 2007, s. 20-32. 
9 Om jag förstår Persson rätt så verkar medialisering vara en liknande företeelse som kulturalisering, men medan 
det senare gäller hur allt mer förstås i termer av kultur så innebär medialisering att allt mer förstås som, och 
uttrycks i termer av, medier, se Persson 2007, s. 52-53. 
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relativisering av skönlitteratur som svenskämnets kärna får motspjärn av skrivningar som 

benämner vissa texttyper – i form av skönlitteratur – som speciellt betydelsefulla.10 

 Persson har tre huvudsakliga resultat i sin undersökning. För det första slår han fast att den 

kulturella vändningen haft begränsat inflytande på den litteraturvetenskapliga forskningen.11 

För det andra finner han flera spår av den kulturella vändningen i svenskämnets kursplaner för 

grundskola och gymnasium – i form av bland annat det vidgade textbegreppet och ett fokus på 

kulturell identitet – men samtidigt finns kanontanken kvar, särskilt genom privilegierandet av 

vissa texttyper (med skönlitteratur först). Dessutom är relationen mellan kursplaner och läro-

medel en asymmetrisk sådan, de senare uppvisar väldigt få tecken av påverkan från den 

kulturella vändningen.12 För det tredje undersöker Persson litteraturens legitimeringar inom 

svenskämnet, litteraturvetenskapen samt svensklärarutbildningen. Gällande svenskämnet dras 

slutsatsen att den genomgående trenden är att det finns en ambivalens i både kursplaner och 

läromedel mellan ett högre och ett lägre svenskämne. Persson knyter detta till den historiska 

förändringen av ämnet och pekar på hur gymnasieskolans kursplaner tagit med sig denna 

skiktning.13 För litteraturvetenskapens del råder det till stor del tystnad när det gäller explicita 

legitimeringar, både i kursplaner för kurser på grundnivå och i den litteratur som där används. 

Till sist behandlas legitimeringsfrågan inom svensklärarutbildningen och svenskämnes-

didaktiken. Persson gör gällande att legitimeringarna inom denna arena är mångfaldiga och 

motstridiga, till stor del då utbildningen är ett samarbete mellan olika aktörer. Sådant som 

identifieras är en hög värdering av den västerländska och nationella kanon samt att ytterlig-

heterna i legitimeringarna spänner mellan en erfarenhetsbaserad diskurs till tanken att 

litteraturen är god och gör läsaren till en god människa.14  Intressant att notera gällande 

diskursen om den goda litteraturen är att om andra medier tas in i undervisningen så är det i 

tjänst för litteraturen; detta placerar dessa andra medier som förvisso hjälpsamma ”lockbeten” 

och ”fällor”, men också som utan ett eget värde i undervisningen.15 

I Den goda boken behandlas ingående det Persson benämner myten om den goda 

litteraturen, vilken i det tidigare arbetet identifierades som en grundläggande föreställning i 

skolans legitimering av läsningen.16 Persson identifierar (återigen) sina teoretiska och meto-

 
10 Persson 2007, s. 52-55. 
11 Persson 2007, s. 68-80. 
12 Persson 2007, s. 80-101. 
13 Persson 2007, s. 139-156. 
14 Persson 2007, s. 238-243. 
15 Persson 2007, s. 243-245. 
16 Persson 2012, s. 16. 
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dologiska utgångspunkter som kulturanalytiska men här berörs också begreppet diskurs och 

det definieras med stöd i Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips Diskursanalys som 

teori och metod, en bok som även denna uppsats kommer använda sig av i sin teori. 17 Detta 

visar på en viss överlappning i de teoretiska antagandena mellan Perssons studier och den här 

uppsatsen. 

2. Teori, metod och material 

2.1 Diskursteori 

Uppsatsen utgår ifrån diskursteori, i formuleringen den getts av Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe.18 Förståelse av teorin vilar på deras verk Hegemonin och den socialistiska strategin, 

som först utkom på engelska år 1985. 19  Läsningen av Hegemonin och den socialistiska 

strategin kompletteras med boken Diskursanalys som teori och metod, ett introduktionsverk 

till det diskursanalytiska fältet. 

Jag har valt att använda mig av diskursteori i undersökningen av tre anledningar: Den 

första är att teorin svarar mot den syn på kunskap och vetande som jag själv har. Den andra är 

att diskursteorin fungerar väl för att undersöka hur någonting sker; i det här fallet hur spel har 

diskuterats. Denna egenskap får den genom sin förståelse av utsagor som både beroende av 

det som sagts tidigare (den rådande diskursen) men också alltid innehållande en potential till 

omformulering. Dessutom riktar den fokus mot hur mening skapas genom relationer till andra 

begrepp och fenomen. Den tredje anledningen är att diskursteorin tar hänsyn till även icke-

lingvistiska objekt som element. Detta gör att jag kan sätta analysen av materialet i relation 

till hur spel som objekt uttrycker sig i form av sina egenskaper och sin struktur. 

 Till att börja med bör själva begreppet diskurs beröras, då det har en mängd betydelser som 

ofta – men inte alltid – är sammankopplade eller närliggande. Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips öppnar diskussionen om diskursbegreppet med att konstatera just det 

faktumet att diskurs är flitigt använt och både verkar kunna ha betydelser som antingen är 

tämligen tomma eller högst preciserade. Oftast avses dock att språket i någon mening är 

strukturerat på så sätt att uttalanden hänger samman med, påverkas av och/eller påverkar 

 
17 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, övers. Sven-Erik Torhell, 
Lund: Studentlitteratur 2000. 
18  Ernesto Laclau var en argentinsk politisk teoretiker och filosof, Chantal Mouffe är en belgisk politisk 
teoretiker. 
19 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, övers. Carl-Michael Edenborg, 
Göteborg/Stockholm: Glänta produktion/Vertigo förlag 2008. 



6 

dessa strukturer. Inledningsvis kan vi använda Jørgensen och Phillips skissartade definition: 

”[…] en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.20 

 Nåväl, vad avses då med diskursteori? Laclau & Mouffes diskursteori är post-

strukturalistisk; det innebär att den bygger på strukturalismens tanke om att förbindelsen av 

vissa ting till vissa tecken, samt den skillnad som existerar mellan tecknen, är det som ger 

språket mening. Men medan strukturalismen tänker sig att den underliggande strukturen i 

språket är fast så tänker man sig inom poststrukturalismen att strukturen alltid är föränderlig 

och att tecknen kan fixeras om. Detta innebär att strukturen hos språket skapas och förändras 

genom att det används och, ännu viktigare, genom hur det används.21 

Formuleringen av diskursteorin står alltså på en poststrukturalistisk grund och ser ut som 

följer: Diskurs förstås som en regelbundenhet i spridning, alltså en uppsättning differentiella 

positioner. Dessa differentiella positioner kommer till stånd genom artikuleringar ”[…] varje 

praktik som etablerar en relation mellan element på ett sätt som gör att deras identitet för-

ändras […]”.22 Artikuleringen söker att fixera elementen i en struktur och på så sätt få dem att 

övergå till moment. Element är objekten i diskursen och dessa kan vara både lingvistiska och 

icke-lingvistiska.23 Moment är vad element kallas när artikuleringar söker fixera elementen. 

Om vi föreställer oss en diskursiv totalitet skulle alla element ha reducerats till moment, alla 

objekt skulle ha en relation till andra och karaktären hos dessa relationer skulle vara en 

nödvändighetens.24 Det som hindrar denna diskursiva totalitet – där element inte skulle vara 

något annat än moment – är diskursivitetens fält. Momenten kan bara framstå som sådana 

genom att begränsa meningsöverskottet, genom att utesluta sådant som hindrar dem att upp-

rättas med en fixerad relation till andra objekt.25 Diskursen framställer sig alltså som om dess 

artikulering var den enda möjliga (och alltså nödvändig) genom att utesluta alla andra möjliga 

betydelser som elementen skulle kunna ha. Detta innebär att varje artikulering är kontingent, 

möjlig men icke-nödvändig.26 För att förklara vad detta försök att hindra differensflödet har 

 
20 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7. Kursivering i original. 
21 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 16-18 
22 Laclau & Mouffe 2008, s. 157. 
23 Laclau & Mouffe 2008, s. 163. 
24 Laclau & Mouffe 2008, s. 159. 
25 Laclau & Mouffe 2008, s. 165-166, 169. 
26 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32-34. 
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sitt fäste i använder Laclau & Mouffe begreppet noder; priviligierade punkter i den partiella 

fixeringen av diskursen.27 

 Vi har nu i princip alla delar för att förstå diskursteorin, men innan jag avslutningsvis 

resonerar om dess användning i uppsatsen är det på sin plats att kort redogöra för och 

kommentera de två kanske mest centrala begreppen i Laclau & Mouffes arbete: Antagonism 

och hegemoni. Vad gäller det första begreppet förklaras det genom att utgå ifrån vad en anta-

gonistisk relation är. Kort sagt beror uppkomsten av antagonism på grund av att ett objekts 

vara kräver avgränsning till vad det inte är. Därav följer: ”Om språket är ett differenssystem, 

är antagonismen differensens misslyckande”.28 Hegemoni betecknar för Laclau & Mouffe en 

typ av politisk relation, som kommer till stånd på grund av omöjligheten i diskursens totala 

tillslutning.29 Det är alltså praktiken av att söka upprätta denna ordning som vill vara till synes 

stabil men i själva verket är kontingent som avses med hegemoni.30 

 Även om antagonism och hegemoni är centrala begrepp och viktiga för Laclau & Mouffe 

så kommer jag att lägga mindre vikt vid dem. Varför detta val? För att förklara det måste jag 

börja med att framställa en klarare bild av hur diskurs(er) existerar. Min tolkning är att 

diskurser existerar överallt, åtminstone så fort människor söker skapa mening. På så sätt 

skulle det kunna hävdas att någon diskret avgränsning mellan olika diskurser alltid är något 

artificiellt och påtvingat, men jag vill ändå välja att undersöka hur detta skulle kunna 

formuleras på ett hållbart sätt. Om vi tänker oss att betingelserna för den artikulatoriska 

praktiken ser ut så som den har formulerats av Laclau & Mouffe, kan vi å ena sidan prata om 

diskurs i singularis. Detta är den artikulering som söker framställa sig själv som ”samhället” 

genom att söka tillslutning av differensflödet och alla bär ansvar för den. Inom den hege-

moniska diskursen formuleras ständigt nya artikuleringar som å ena sidan inte kommer ifrån 

att de formuleras inom hegemonin, men å andra sidan alltid är en artikulering och inte bara en 

re-artikulering och därför har potentialen att omfixera betydelse. Hur element fixeras kan 

också skilja sig inom olika praktiker, detta är det som avslöjar deras kontingens. Därför tycks 

det rimligt att tänka sig att vi kan prata om diskurser, i pluralis, så länge vi förstår att: 1. Alla 

artikuleringar inom en viss avgränsad diskurs sker inom den hegemoniska diskursen och kan 

fungera förstärkande eller undergrävande av denna. 2. En sådan avgränsning av en viss 

 
27 Laclau & Mouffe 2008, s. 168-169. 
28 Laclau & Mouffe 2008, s. 185. 
29 Laclau & Mouffe 2008, s. 195, 201. 
30 Chantal Mouffe, Agonistik, övers. Henrik Gundenäs, Stockholm: Atlas 2016, s. 158-159. 
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diskurs är varken naturligt given eller oföränderlig utan även själva gränsdragningen är ett 

försök att fixera ett element.31 

 Enligt denna syn på diskurs och diskurser tänker jag mig att även om antagonismen alltid 

är närvarande så kan vi också föreställa oss att i vissa avgränsade diskurser är samhällets 

hegemoni mer eller mindre framträdande samt utmanas i större eller mindre utsträckning. 

Snarare kanske kampen om mening rör en väldigt begränsad del av diskursen; den gäller 

framförallt ett visst fält. Detta är min ingång för denna undersökning och anledningen till att 

hegemoni och antagonism inte kommer stå i centrum; inte att de skulle vara frånvarande (det 

är de aldrig) utan snarare därför att de i fältet är av mindre intresse för oss än att granska den 

betydelsekamp som är mer lokal (och i sin tur i slutändan hänger samman med samhällets 

diskurs). 

2.2 Metod 

Analysen kommer ske genom närläsning av materialet; en närläsning som är tydligt präglad 

av de teoretiska antagandena. Det skulle vara möjligt att genomföra en mer formaliserad 

diskursanalys, men i denna undersökning har det alternativet valts bort. Anledningen till detta 

är att analysen rör sig på en nivå som vill identifiera diskursens större uttryck och hur spel 

förekommer samt fungerar som moment/element i själva artikuleringarna. Även om 

antagonism alltid är en del av diskurser så är det inte säkert att just spel är kring den punkt 

som antagonismen gör sig tydligast gällande. Det är därför som undersökningen inte använder 

sig av ett större frågebatteri utan istället har en mer utforskande ansats, vilken söker teckna 

bilden av diskursen med ingångspunkt och fokus i form av spel. De frågor som analysen 

kommer utgå ifrån är: 

 Hur artikuleras diskursen där spel är ett element? 

 Hur fixeras spel som moment? 

Den första frågan riktar ljuset mot diskursen där spel är ett moment medan den senare söker 

teckna en bild av hur spel förstås och fungerar inom diskursen. Detta innebär att de texter som 

nämner spel är föremål för analys, men också de texter där det återfinns en diskurs i vilken 

 
31 Hos Laclau och Mouffe finner jag stöd för tanken i följande resonemang: ”Den andra konsekvensen är att 
artikuleringens praktik, som fixering/dislokalisering av ett system av differenser, inte enbart kan bestå av rent 
lingvistiska fenomen; istället måste den genomtränga hela den materiella tätheten hos de mångskiftande 
institutioner, ritualer och praktiker genom vilka en diskursiv formering struktureras.” Laclau & Mouffe 2008, s. 
163. 
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spel varit ett moment tidigare eller kan tänkas existera som moment men outtalat. Denna 

senare punkt föranleder en diskussion som griper rakt in i ett dilemma som är ofrånkomligt 

med diskursanalysen; forskaren är alltid själv en del av rådande diskurs och genom undersök-

ningen skapas nya artikuleringar. Detta är ofrånkomligt om man accepterar de 

diskursteoretiska antagandena om verkligheten och det innebär att de val jag gör i 

undersökningen också är ställningstaganden. Därav kommer detta försök till transparens. När 

jag skriver att texter där det återfinns en diskurs i vilka spel kan tänkas existera som moment 

outtalat utgår jag från en etablerad förståelse av vad spel är och vad det kan tänkas höra ihop 

med; jag utgår från den rådande diskursen som jag är en del av. I enlighet med diskursteorin 

är det inget som hindrar spel att ges vilken fixering som helst, att uppträda som moment i 

vilken diskurs vi än kan tänka oss. Men även om denna möjlighet finns så innebär det inte att 

det är troligt. Diskurser uppvisar ofta en viss tröghet och artikuleringar utgår alltid ifrån 

tidigare artikuleringar av diskurser. Med detta vill sägas att även om det inte finns något inne-

boende hos elementen som gör att de fixeras på ett visst sätt så gör artikuleringens praktik att 

elementen (oftast) inte hoppar omkring hur som helst. Därför menar jag att i rådande diskurs 

ligger moment som ”media”, ”multimedial”, ”multimodal”, ”nya medier” o.s.v. närmre spel i 

position än vad vissa andra moment gör. Detta beror inte på någon sorts naturligt tillstånd, 

utan är en konsekvens av sakernas nuvarande förhållanden. 

 Efter analys av texterna utifrån de två frågorna ovan kommer också följande frågor att söka 

besvaras: 

 Förändras diskursen över tid? 

 Förändras fixeringen av spel över tid? 

2.3 Material och urval 

Materialet som analyseras i undersökningen består av konferensvolymer från konferenser 

hållna av det nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI). SMDI har 

haft tretton nationella konferenser, varav tre (sjunde, nionde och elfte) har sammanfallit med 

nordiska konferenser i modersmålsdidaktik. Andra och femte nordiska konferensen i moders-

målsdidaktik sammanföll inte med någon nationell konferens men är också listad under 

tidigare konferenser på SMDI-nätverkets hemsida och kommer därför anses som en del av 
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materialet.32 Hädanefter kommer förkortningar användas för konferenserna och konferens-

volymerna där SMDI X betecknar en viss nationell konferens i ordningen samt dess 

konferensvolym (t.ex. SMDI 2 för andra nationella konferensen i svenska med didaktisk 

inriktning) och NNMF X betecknar på samma sätt de nordiska konferenserna i moders-

målsdidaktik och därtill tillhörande konferensvolymer. Alla konferensvolymer är en del av 

materialet, med följande undantag: Konferensvolymen för NNMF 2 samt konferensvolymen 

för SMDI 9/NNMF 3 verkar inte stå att finna. De finns inte tillgängliga på hemsidan för 

SMDI eller via bibliotek,33 och vid kontakt med SMDI-nätverkets nuvarande ledningsgrupp 

fick jag till svar att inte heller de känner till några utgivna konferensvolymer för 

konferenserna i fråga. Därutöver är SMDI 13 inte en del av materialet då konferensvolymen 

inte utkommit ännu vid tidpunkten för uppsatsens skrivande. 

 Innan analysen är det på sin plats att kort förklara urvalsprincipen för texterna i materialet. 

I linje med det som sagts gällande metodfrågor så bygger urvalet på att det i texterna har gått 

att finna antingen: 1. Explicita omnämnanden av spel. 2. En artikulering som uppvisar stora 

likheter med tidigare artikuleringar där spel nämnts. 3. En artikulering som uppvisar moment 

vilka, inom den rådande diskursen, är närliggande till spel (så som spel fixeras i rådande 

diskurs). Antagandena och motiveringen till dessa principer har redan berörts i metodavsnittet 

och kommer därför inte behandlas vidare här. SMDI 6 var den enda av de tillgängliga 

konferensvolymerna som inte hade någon text inom urvalet. 

 En rad texter granskades men bedömdes falla utanför urvalet, antingen för att deras om-

nämnande av spel var en isolerad händelse som inte anknöt till texten i övrigt eller för att de 

inte behandlade moment på det sätt som beskrivits under punkt 3 ovan.34  Utöver dessa var det 

några texter som analyserades men där det sen visade sig att de inte fyllde någon funktion i 

analysen på grund av att andra texter hade en artikulering som redan gav uttryck för samma 

eller liknande fixering av moment. Av denna anledning och av utrymmesskäl har därför även 

 
32  Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ”Konferenser inom nätverket”, 
http://smdi.se/konferenser (2020-04-28). 
33 Sökning har skett via den nationella bibliotekskatalogen Libris. 
34 Här anges endast titel och författare, se källförteckning för fullständiga hänvisningar. ”Att kopiera ett original 
eller skapa en originell kopia? : Om unga betaläsare och föreställningar om originalitet” av Christina Olin-
Scheller & Camilla Brudin Borg; ”Elevtexter som sociosemiotiska uttryck : En studie av elevrespons och 
sociosemiotisk positionering i årskurs 3” av Eva Borgfeldt & Anna Lyngfelt; ”Berättandets praktiker i förskolan. 
Playing the Story” av Christine Farhan; ”Dagbok i mediekultur – en presentation av två giraffers bildspel” av 
Johan Elmfeldt; ”’Sanningen’ som gör läsningen mödan värd : Litteratur med sanningsanspråk och ungdomar 
med autenticitetskrav” av Annette Årheim; ”Å lese og lære fra multimodal tekst” av Elise Seip Tønnessen; ”Att 
göra mångfalden synlig för språkläraren : Etnografin som verktyg för att relevantgöra och bedöma 
högstadieelevers språkförmågor” av Ewa Jacquet & Anders Björkvall. 
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dessa utelämnats.35 Detta innebär att förutom SMDI 6 har inte heller konferensvolymerna 

SMDI 7 och SMDI 11/NNMF 4 några texter med i det slutgiltiga analysavsnittet. 

3. Analys av SMDI:s konferenshandlingar 

3.1 ”Gymnasieelevers textvärldar” – Christina Olin-Scheller36 (SMDI 1) 

I denna text fixeras flera centrala moment som sedan kommer att återkomma eller modifieras 

i framtiden. Ett av dem är ”textvärldar”, som beskriver två områden – skolan och fritiden – 

där olika texter förekommer.37 ”Film” placeras i den förstnämnda kategorin och ”dataspel” i 

den sistnämnda. Vidare ges dataspel betydelsen av text, vilket ligger i linje med ”det vidgade 

textbegreppet”, som återfinns i artikeln. Fixeringen av spel grundar sig framförallt i att de är 

en del av det som benämns fritidsläsning. Denna uppdelning ges sin betydelse genom 

uttalandet: ”Diskrepansen mellan de texter som eleverna tar del av i skolan och dem de möter 

på fritiden, kan många gånger vara stor och problematisk.”38 Här konstrueras diskrepansen 

som något problematiskt, vilket vi kommer se är ett återkommande moment. Spel fixeras i en 

marginell39 position som del i fritidens populärkulturella läsning, där ”[d]e nya mediernas 

omfattning och genomslagskraft ställer […] frågor om vad som innefattas i begreppet text.”40 

Vad gäller diskursen i stort fixeras svenskämnet som kulturbärande och kulturellt 

identitetsskapande, i relation till frågor om segregering i skolan och svenskämnets uppgift att 

innehålla kritiska förhållningssätt mot detta.41  Vi kan påminna oss om Magnus Perssons 

resonemang angående den eventuella kulturaliseringen av svenskämnet och se att det här före-

kommer sådana tendenser. 

Sammanfattningsvis befinner sig spel som ett icke-centralt moment i diskursen som 

centrerar sig kring det vidgade textbegreppet – där många olika medier förstås som text – och 

 
35  Här anges endast titel och författare, se källförteckning för fullständiga hänvisningar. ”John skriver och 
regisserar: skriftspråk i den samtida medieekologin” av Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon; ”Verktyg i en 
redskapsbod? : Fiktioner i läroböcker efter gymnasiereformen 2011” av Caroline Graeske; ”Kreativ läsning och 
mediereflexivitet : Ett försök till inringning av en problematik” av Johan Elmfeldt & Magnus Persson; ”Ett 
papperslöst klassrum? : Utmaningar för det uppkopplade klassrummets literacypraktiker” av Marie Tanner et al.; 
”Fiktion genom två medier : En studie av gymnasieelevers arbete med fiktion från film och skönlitteratur” av 
Simon Wessbo. 
36  Christina Olin-Scheller, ”Gymnasieelevers textvärldar”, i Första nationella konferensen i svenska med 
didaktisk inriktning. Växjö den 8-9 januari 2003, Jan Einarsson & Gun Malmgren (red.), Växjö: Nationella 
nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2003, s. 45-68. 
37 Olin-Scheller 2003, s. 47. 
38 Olin-Scheller 2003, s. 45. 
39 Marginell ska här inte förstås som marginaliserad, utan just som att det har liten omfattning. 
40 Olin-Scheller 2003, s. 46. 
41 Olin-Scheller 2003, 46-47. 
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som ges sin betydelse utifrån tanken om svenskämnet som arena för frågor om kultur och 

kulturellt identitetsskapande. Där blir vidgningen mot ”de nya medierna” naturlig på så sätt att 

det öppnar upp de kulturella frågorna som elevernas fritidsläsning har beröring med. 

3.2 ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken” – Christina Olin-Scheller42 (SMDI 2) 

Vi går vidare med en text som anknyter till den förra men också artikulerar några nya 

moment, genom vilka kompetensbegreppet blir ett moment relaterat till ”det vidgade text-

begreppet”.  Det första är ”literacy”, som används för att diskutera olika texttyper i relation 

till kompetens. Därutöver hämtas begreppet ”mediacy” från Johan Elmfeldt; det används för 

att betona att elever utvecklar förmågan att tolka medialiserade erfarenheter utanför skolan.43 

Om vi återkommer till det som i texten från 2003 benämndes diskrepansen mellan skolans 

och fritidens textvärldar kan vi här se att det förs in en dimension av att eleverna på egen hand 

utvecklar/försöker utveckla kompetenser utifrån fritidens textvärld men att skolan inte förmår 

härbärgera och stötta detta. Som exempel på detta kan vi se att Olin-Scheller tar upp sina 

undersökningsresultat kring användningen av film i klassrummet som visar att de konstnärliga 

dimensionerna av filmen ställs åt sidan och gör den till något som är underordnat den skön-

litterära texten.44 

Slutligen är det intressant att notera hur Olin-Scheller presenterar tanken att i princip allt 

arbete med text i de undersökta klassrummen syftar till att utveckla ”cultural literacy” men 

inte ”critical literacy”. Det förstnämnda handlar om en form av bildning och kunskap om text 

medan det senare handlar om att kunna kritiskt analysera ideologiska dimensioner i text. Här 

blir slutsatsen från Olin-Schellers sida att det är det ensidiga fokus på cultural literacy som 

gör att uppdelningen mellan högt och lågt består samt utesluter de flesta texter som inte är 

skönlitteratur.45 

I Olin-Schellers text från 2003 låg artikuleringens betoning på att fixera det vidgade text-

begreppet i relation till diskrepansen mellan textvärldarna (skolans och fritidens) samt 

möjligheterna till kulturellt identitetsskapande om denna diskrepans kan överbryggas. I denna 

text gör den centrala positionen hos momentet literacy att artikuleringen drar mer åt att betona 

kritisk analys som ett sätt att jämställa olika former av texter. 

 
42 Christina Olin-Scheller, ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken”, i Andra nationella konferensen i svenska med 
didaktisk inriktning. Göteborg 8-9 januari 2004, Staffan Thorson (red.), Göteborg: Nationella nätverket för 
svenska med didaktisk inriktning 2004, s. 172-185. 
43 Olin-Scheller 2004, s. 173. 
44 Olin-Scheller 2004, s. 180-181. 
45 Olin-Scheller 2004, s. 181, 183-184. 
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3.3 ”Genrer i rörelse – estetiska textpraktiker i gymnasieskolan” – Johan Elmfeldt 

och Per-Olof Erixon46 (SMDI 2) 

I Johan Elmfeldts & Per-Olof Erixons text finner vi spel fixerat på en något annorlunda 

position i diskursen än i de tidigare artikuleringarna, samtidigt som en liknande logik åter-

kommer. De undersöker ”textpraktiker” och hur dessa relaterar till ”medialisering”. 47 

”Datorspel” figurerar här explicit som ett exempel på att: ”Medieteknologisk förändring leder 

till starkare upplevelser av omedelbarhet samtidigt som den lämnar utrymme för medvetenhet 

om att upplevelserna är just medialiserade.”48 Författarna menar att oavsett typ av spel blir 

spelaren momentant uppslukad av upplevelsen för att vid andra tillfällen kunna diskutera upp-

levelserna med distans. Spel blir fixerat som moment i form av ett av de nya medierna som 

ger upphov till ”mediareflexivitet”, där mediet både ger intensiva upplevelser samt också 

leder till medvetenhet om dess karaktär som just medium. Detta kopplas samman med 

begreppen ”literacy” och ”mediacy”, där dessa reflexiva förmågor och deras utveckling står i 

centrum.49 

 Sammanfattningsvis kan vi se att spel å ena sidan fixeras i en något annorlunda position i 

denna artikulering (med fokus att de ger upphov till mediereflexivitet), men å andra sidan är 

artikuleringen i stort sett samstämmig med den som skett kring det vidgade textbegreppet vad 

gäller den underliggande logiken om diskrepans. Det finns nya medier/texter som utmanar 

skolans innehåll/värdehierarki genom att de fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med 

skolans primära objekt (skönlitterär text). Här fixeras spel som ett av flera nya medier som 

visar på ett nytt sätt att förhålla sig till medieupplevelser och därigenom utmanar skolans 

normsystem, ett system som ”[…] bygger på föreställningar om en strikt arbetsdelning mellan 

ämnen och modaliteter.”50 

  

 
46 Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon, ”Genrer i rörelse – estetiska textpraktiker i gymnasieskolan”, i Andra 
nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Göteborg 8-9 januari 2004, Staffan Thorson (red.), 
Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2004, s. 37-46. 
47 Elmfeldt & Erixon 2004, s. 37. 
48 Elmfeldt & Erixon 2004, s. 39. 
49 Elmfeldt & Erixon 2004, s. 39-40. 
50 Elmfeldt & Erixon 2004, s. 45. 
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3.4 ”Svenskämnet – att skapa praktiker i och om narrativa verksamheter?” – 

Caroline Liberg51 (SMDI 3) 

Även i denna text finns det med en vidgning av vad svenskämnet bör syssla med för innehåll, 

men här betonas frihet som det primära syftet. Det centrala momentet är ”ett narrativt 

verksamhetsfält”, vilket beskriver svenskämnet. I detta fält ingår det traditionella ämnes-

innehållet men Liberg menar att ”datorspelande” och ”nätbaserad kommunikation” också är 

”narrativa verksamheter” som barn och unga är involverade i och ”att det vore oansvarigt och 

därmed omöjligt att inte gå in i innehållet som skapas i sådana verksamheter.” 52  Detta 

motiveras av Libergs tanke om att svenskämnets syfte består av att både vara i narrativa 

verksamheter samt att kunna tala om dem. Dessa två aspekter ger nämligen frihet ”att företa 

olika val inom olika narrativa verksamheter. [Barn och unga i skolan] kan på så sätt mer 

påtagligt själva råda över och ta del i ansvaret för vilka narrativa verksamheter de är med-

skapare och deltagare av.”53 

”Datorspel” fixeras, tillsammans med de andra narrativa verksamheterna, som något 

svenskämnet bör undervisa i och om för att det ger frihet. Liberg fixerar dock aldrig spel med 

några unika särskiljande egenskaper, utan de delar i all väsentlighet sina egenskaper med 

andra medier. Den tänkta friheten liknar de artikuleringar vi sett ovan där literacy/mediacy har 

lyfts fram, kompetenser vilka individen bör besitta för att det ger dem möjligheter/frihet. 

3.5 ”Vad lär sig ungdomar när de spelar Half-life? Om datorspelens inverkan på 

läsning och skrivning” – Jonas Carlquist54 (SMDI 4) 

I denna text artikuleras ”datorspel” på ett tämligen tydligt och explicit sätt; vi kommer se hur 

det som moment fixeras med målet att leda till andra kompetenser. Spel får sin fixering 

genom att upprättas som en ”semiotisk domän”, en praktik som använder en eller flera 

modaliteter. Datorspel blir en form av kommunikation, i vid bemärkelse, vilken spelare har 

lärt sig använda. Denna kommunikation är å ena sidan specifik för det som benämns domänen 

men det hävdas också att den går att ta till vara på för att lära de spelande subjekten att be-

mästra andra semiotiska domäner. Poängen här blir att datorspelande, i form av semiotisk 

domän, behöver tolkas utifrån sitt sociala sammanhang (ungdomskultur, enligt Carlquist) 

 
51 Caroline Liberg, ”Svenskämnet – att skapa praktiker i och om narrativa verksamheter?”, i Tredje nationella 
konferensen i Svenska med didaktisk inriktning. Växjö den 9 november 2005, Bengt Linnér & Katarina Lundin 
Åkesson (red.), Växjö: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2006, s. 29-35. 
52 Liberg 2006, s. 31. 
53 Liberg 2006, s. 34. 
54 Carlquist 2007. 
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samt dess användning av vissa specifika modaliteter.55 Genom att göra detta menar Carlquist 

att det kan vara möjligt att ”ta vara på datorspelares specifika skriftbruksförmåga och även 

kunna utnyttja denna kunskap för att bredda datorspelares skriftbruksförmåga in i andra 

sociala praktiker och semiotiska domäner.”56 

Ett av de mest centrala momenten i artikuleringen är ”literacy”. Även om ordet i sig inte 

förekommer i någon högre utsträckning så finns det med och skapar därigenom en förbindelse 

till tidigare artikuleringar som använt sig av begreppet. Detta innebär att fixeringen av spel 

som moment bygger på att det är något som ger vissa, kommunikativa, färdigheter som har 

eller kan ha anknytning till andra typer av kommunikativa färdigheter, sådana som är efter-

strävansvärda för eleverna att uppnå genom skolundervisningen. Om vi jämför med 

artikuleringen som centrerades kring det vidgade textbegreppet finner vi att det existerar en 

liknande logik mellan artikuleringarna. I båda finns det moment i diskursen som existerar 

inom skolans fält och det finns andra moment som existerar utanför detta fält. 

Artikuleringarna framhäver skolans fält som i behov av att upprätta en relation till vissa av 

momenten utanför sig själv, med syfte att detta gynnar ämnet och vad det försöker uppnå. 

3.6 ”Vidgat textbegrepp hinder eller möjlighet?” – Christina Olin-Scheller57 

(SMDI 4) 

Här kommer vi se hur ”det vidgade textbegreppet” återkommer, men flera nya element har nu 

kommit in i diskursen. ”Datorspel” fixeras med hjälp av begreppet ”ergodisk text”; sådana 

texter där läsaren/användaren måste utföra arbete/vara aktiv i att göra val mellan alternativ för 

att skapa en väg genom texten.58  Det Olin-Scheller pekar på när det gäller datorspelens 

funktion i vissa elevers textvärldar är att de skapar: ”[E]tt känslomässigt engagemang och en 

stark här-och nu-upplevelse, vilket gav pojkarna en betydande känsla av delaktighet.”59 

Fixeringen ovan sker i relation till momenten ”litterär repertoar” samt ”textvärld”. 

Repertoartanken blir ett sätt att förklara vad som sker när skolans och fritidens textvärldar 

ligger för långt ifrån varandra. 60  Olin-Scheller beskriver elevernas repertoarer utifrån att 

 
55 Carlquist 2007, s. 33-35. 
56 Carlquist 2007, s. 35. 
57  Christina Olin-Scheller, ”Vidgat textbegrepp hinder eller möjlighet?”, i Fjärde nationella konferensen i 
svenska med didaktisk inriktning. Umeå 16-17 november 2006, Anders Sigrell et al. (red.), Umeå: Nationella 
nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2007, s. 83-95. 
58 Olin-Scheller 2007, s. 87-88. 
59 Olin-Scheller 2007, s. 88. 
60 Olin-Scheller 2007, s. 88, 84-85. 
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förväntningarna på fiktionsläsning var att den skulle vara präglad av ”ett starkt känslomässigt 

engagemang, ofta via multimediernas förmåga att skapa närhet och intensitet i läsningen.”61 

Spel kopplas också till en viss typ av fiktionspraktik där mediet i sig inte det viktiga utan 

det tematiska innehållet står i centrum och det finns ett intresse för det oavsett i vilket medium 

det uppträder. Olin-Scheller exemplifierar utifrån sitt material med Sagan om Ringen som var 

ett sådant tematiskt innehåll vilket vissa elever tog del av i bokform, film och datorspel.62 

Avslutningsvis ska vi se hur artikuleringen fixerar tankarna om repertoar och textvärld i 

motiveringen om att: ”Litteraturpedagogikens syfte bör vara att vidga dessa [elevernas 

litterära] repertoarer och få eleverna att erövra nya läsarroller.”63  För detta krävs det att 

eleverna får möjlighet att utveckla ”critical literacy”, ett begrepp vi fann i Olin-Schellers 

artikel från 2004 och som här återkommer.64 Målet är att ge eleverna nya kompetenser, men 

dessa kompetenser syftar också till att eleverna ska få möjligheter att tolka och kritisera även 

det som hör till fritidsläsningens sfär.65 Sett till artikuleringen i helhet ges spel betydelse både 

i form av att vara, inte bara en väg in till skolans traditionella innehåll utan också, något vilket 

skolan borde hjälpa eleverna att utveckla kompetens i, men också som del i en medie-

överskridande fiktionspraktik. Det sistnämnda kommer börja framträda än tydligare i senare 

artikuleringar. 

3.7 ”Att se gorillan : Om osynligt och synligt i gymnasieelevers textvärldar” – 

Christina Olin-Scheller66 (SMDI 5) 

Vi ska nu se hur tidigare moment som ”textvärldar” och ”literacy” fortsätter att fixeras på 

liknande sätt, men också hur fixeringen av ”spel” utvecklas/förändras i relation till dessa. 

Dessutom förs momentet ”medskapande kultur” in och fixeras på sådant sätt att världen i och 

världen utanför skolan fortsätter att kontrasteras, med betoning på att skolan bör involvera sig 

med sådant som hör till världen utanför. 

 Spel fixeras som moment liknande de tidigare artikuleringarna i Olin-Scheller texter, men 

här med två betoningar: För det första är det ett medium som är en del av vissa elevers fritids-

textvärldar och eleverna besitter literacy inom detta medium, men det ges inte utrymme för 

 
61 Olin-Scheller 2007, s. 91. 
62 Olin-Scheller 2007, s. 86. 
63 Olin-Scheller 2007, s. 93. 
64 Olin-Scheller 2007, s. 93. 
65 Olin-Scheller 2007, 92-93. 
66 Christina Olin-Scheller, ”Att se gorillan : Om osynligt och synligt i gymnasieelevers textvärldar”, i Femte 
nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Växjö den 29-30 november 2007, Maria Lindgren et 
al. (red.), Växjö: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2008, s. 163-173. 
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det i skolans textvärld. För det andra är dataspel en del av en praktik där mediet är mindre 

viktigt än innehållet och där elever växlar mellan olika medier utefter var innehållet står att 

finna. Dessa två står inte nödvändigtvis i någon motsättning till varandra, men vi kan se att 

artikuleringen fixerar spel från två delvis olika håll i det här läget. Å ena sidan handlar det om 

att användningen av spel utvecklar en viss literacy som skolan kan ta till vara på; antingen 

genom att bredda den till andra områden eller genom att utveckla kompetensen inom området. 

Å andra sidan är spel en del i en mediepraktik där mediet och formen inte är det viktiga utan 

själva praktiken att söka ett visst innehåll varhelst det befinner sig. Denna senare tanke 

utvecklar inte Olin-Scheller vad gäller spel, men resten av artikeln handlar om fanfiction och 

medskapande kultur. Vi ska titta närmre på detta då området fixeras i relation till den medie-

överskridande praktiken. 

 I diskursen förs begreppet ”medskapande kultur” in, hämtat från Henry Jenkins. Detta 

syftar, enligt Olin-Scheller, på praktikerna som unga sysslar med där de är aktivt engagerade i 

verksamheter som är kopplade till olika medier. Det kan handla om ”[…] nätgemenskaper 

runt spel och fankultur […]”67 där ungdomar är ”[…] delaktiga i kommunikation, interaktion, 

produktion och publikation av texter, bilder, ljud, filmer.”68 Begreppet medskapande kultur 

blir ett moment genom att relatera dessa ovan nämnda praktiker till tanken om literacy som 

redan formulerats. Detta möjliggör då att det som kallas den medskapande kulturen ses som 

något skolan kan förhålla sig till och skapa en brygga till i och med den tidigare nämnda 

tanken om skolan som ett ställe där elevernas literacy kan breddas och fördjupas. Det är en 

dialogisk relation mellan skolans och elevernas textvärldar som ska möjliggöra att eleverna 

kan utvecklas till ”[…] kritiska aktörer i den mediala textvärlden.”69 Dessa slutsatser hos 

Olin-Scheller gör att momentet spel fixeras på ett sådant sätt att deras förekomst i elevernas 

textvärldar blir mer centralt än andra aspekter, exempelvis att det skulle vara ett medium med 

sina egna egenskaper och förutsättningar som kan vara intressanta i sig själva. 

3.8 ”Läsning som design – didaktiska möjligheter” – Petra Magnusson70 (SMDI 8) 

I följande text artikuleras en rad nya moment, kontentan av dessa är att de fungerar som en 

form av parallell till ”det vidgade textbegreppet” genom att likställa olika typer av medier och 

 
67 Olin-Scheller 2008, s. 168. 
68 Olin-Scheller 2008, s. 168. 
69 Olin-Scheller 2008, s. 171. 
70 Petra Magnusson, ”Läsning som design – didaktiska möjligheter”, i Åttonde nationella konferensen i svenska 
med didaktisk inriktning. Södertörns högskola 25-26 november 2010, Jenny Magnusson, Anna Malmbjer & 
Daniel Wojahn (red.), Stockholm: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2011, s. 94-105. 



18 

uttryck. Det centrala momentet i diskursen blir här ”multimodal”, med därtill kopplade 

”multimodala forskningsfältet” och ”multimodal teori. Istället för ”textvärld” möter vi här 

”textverklighet” som fixeras enbart genom medieformerna som ungdomar respektive skolan 

har stark relation till, till skillnad från textvärld som har betonat både form och innehåll. Med 

hjälp av momentet ”medieekologi” beskrivs samspelet mellan olika typer av medier och det 

används för att föra fram en tanke som vi mött tidigare: Att skolan bör ta tillvara på elevers 

informella meningsskapande som sker på fritiden.71 

 De nya momenten som införs relaterar till multimodalitet; Petra Magnusson menar att detta 

är ett nytt sätt att se på meningsskapande och därför kräver nya begrepp.72 Här finner vi en 

samling begrepp med nära relation till varandra: ”design”, ”designprocess”, ”availabe 

design”, ”designing” och ”redesign”.73 Vad gör dessa nya moment med diskursen? De an-

knyter till det medieekologiska momentet på så sätt att ”meningsskapande” sätts i centrum 

och processen av designing och redesign – att tolka och omtolka – gör att mening utan 

problem kan flyta från ett medium till ett annat. I anslutning till detta fixeras momentet 

”meningsskapande” i relation till ”teckenvärldar” och ”meningspotentialer/resurser”. Tanken 

är att olika teckenvärldar (verbala, rumsliga, visuella o.s.v.) använder olika resurser (t.ex. färg 

och perspektiv för den visuella teckenvärlden) för att skapa mening, och detta menings-

skapande kan bestå av antingen en enskild teckenvärld eller av en kombination.74 

 Magnusson själv ger en ganska bra sammanfattning av vad denna artikulering får för 

konsekvenser på diskursen: Om läsning är design, så är andra typer av design också giltiga 

när det kommer till meningsskapande. ”Olika teckenvärldar synliggörs och likställs med hjälp 

av ett multimodalt perspektiv på meningsskapande.”75 Artikuleringen likställer alltså i någon 

mån olika medier, åtminstone vad gäller meningsskapande. Beroende på svensk-

undervisningens syfte väcks då frågan: Varför ska den tryckta texten användas framför andra 

medier? 

  

 
71 Magnusson 2011, s. 94-97. 
72 Magnusson 2011, s. 97. 
73 Magnusson 2011, s. 97-98. 
74 Magnusson 2011, s. 98-99. 
75 Magnusson 2011, s. 103. 
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3.9 ”Lärande och identitetsskapande utifrån Twilights textuniversum” – Christina 

Olin-Scheller76 (SMDI 8) 

Här vidareutvecklas några av de tankar som vi mötte i Olin-Schellers text från 2008, 

framförallt centrerat kring termerna ”fankultur” och ”medskapande kultur”. Två begrepp förs 

in i relation till detta: ”konvergenskultur” samt ”mediekonvergens”. Det förra syftar på 

tendenserna att individer alltmer blir ”prosumenter”: ”[D]et vill säga både producenter och 

konsumenter av kulturella produkter.”77 Det senare syftar på att en berättelse kan förekomma 

och omskapas i flera olika medier, vilket beskrivs som ”omfattande multimodala text-

universum.”78 

Momenten ”prosumenter”, ”konvergenskultur”, ”mediekonvergens” och ”textuniversum” 

har alltså kommit in, medan ”literacy” och ”textvärld” inte längre finns med i artikuleringen. 

Konsekvenserna blir att frågan om vissa specifika medier, kopplade till det som tidigare be-

nämnts fritidens textvärld, står mindre i fokus. Det som artikuleras är snarare, för det första, 

tanken om att fiktion existerar i textuniversum samt, för det andra, att medieöverskridande 

praktiker är av intresse. De inbegriper människors förhållande till det som benämns 

konsumera/producera, där prosument ska inringa ett speciellt förhållningssätt. Det kan noteras 

att visst intresse ägnas mediernas olika former gällande vilken funktion de fyller för fansen, 79 

men det är alltid textuniversumet som står i centrum. Även om spel inte nämns kan vi tänka 

oss utifrån hur diskursen är artikulerad sen tidigare att deras fixering här blir som ett medium 

där textuniversumet kan uppträda. 

 Slutligen bör det kort kommenteras hur artikuleringen inbegriper lärande. Textuniversum 

och fankultur förstås i termer av lärande samt identitetsskapande, och fans tänks vara en del 

av en kollektiv kultur där man genom ständiga hänvisningar och återupprepning av estetiskt 

känslomässiga val skapar mening och genomgår ett lärande.80 Resultatet av denna artikulering 

blir att lärande utanför skolan beskrivs som sammanhängande med nya medier och sociala 

praktiker. 

 
76  Christina Olin-Scheller, ”Lärande och identitetsskapande utifrån Twilights textuniversum”, i Åttonde 
nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Södertörns högskola 25-26 november 2010, Jenny 
Magnusson, Anna Malmbjer & Daniel Wojahn (red.), Stockholm: Nationella nätverket för svenska med 
didaktisk inriktning 2011, s. 106-116. 
77 Olin-Scheller 2011, s. 106. 
78 Olin-Scheller 2011, s. 106. 
79 Olin-Scheller 2011, s. 107-108. 
80 Olin-Scheller 2011, s. 109-112. 



20 

3.10 ”Multimodalitet, medier och metoder : Utmaningar och möjligheter för SMDI 

som forskningsfält” – Christina Olin-Scheller81 (SMDI 10) 

Lärande och medieanvändning fortsätter att diskuteras i den här artikeln, dessutom kommer vi 

se hur spel fullbordar sin rörelse i diskursen och fixeras mer entydigt i relation till text-

universum. 

Spel artikuleras som ett bland många medier vilka är föremål i ett ”medielandskap” och där 

fokus ligger på de olika textuniversumen som är transmediala. De specifika fiktionstexterna 

som finns i mediets form har kommit att inta en position som rör sig bort från diskursen och 

hamnar på dess utsida. Med detta avses att spel som moment i diskursen betecknar en typ av 

text bland andra texter, med innehåll som är relevant primärt i form av tillhörigheten till ett 

textuniversum. Betydelse som därigenom undanträngs är sådan som skulle innebära att spel 

ses som ett medium där dess innehåll är värt att uppleva och analysera för att det har en 

betydelse i form av ett uttryck med egna slutna ramar.82 

 Denna betydelse av spel och textuniversum är placerad i en artikulation där medie-

användning fixeras i form av moment som ”prosument” och ”konvergenskultur” samt ges sin 

betydelse som nya former av lärande. Här fungerar momentet ”informella lärandemiljöer” 

som en brygga till frågor om kunskapens natur. Informella lärandemiljöer karaktäriseras av ett 

meningsskapande och lärande som är ”[…] präglat av kollektiva, dynamiska processer där 

flera människor är inblandade.”83 Olin-Scheller menar att det är i dessa miljöer som det skett 

störst utveckling i synen på kunskap. Detta förbinds med att ungas upplevelse och upp-

fattningar om världen påverkas av och genom den digitala medieteknologin.84 

 Slutligen ska förhållandet mellan ”det vidgade textbegreppet” och de nya läroplanerna 

(Lgr11 & Lgy11) beröras. De förändrade läroplanerna verkar förhålla sig, åtminstone delvis, 

annorlunda till det digitala och multimodala än tidigare. I Olin-Schellers resonemang kring 

dem ser vi att det är sådant som källkritik och informationssökningskompetens som kurs-

planerna betonar. 85 Detta skiljer sig från det vidgade textbegreppet på sådant sätt att där är 

 
81 Christina Olin-Scheller, ”Multimodalitet, medier och metoder : Utmaningar och möjligheter för SMDI som 
forskningsfält”, i Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Stockholm 18-19 oktober 
2012, Judith-Ann Chrystal & Maria Lim Falk (huvudred.), Stockholm: Nationella nätverket för svenska med 
didaktisk inriktning 2013, s. 128-138. 
82 Självklart är diskursens exterioritet i princip oändlig och även denna fixering skulle vara kontingent. Det finns 
ingen egentlig begränsning av vad ett element kan komma att fixeras som i form av moment. Poängen här är att 
det exempel jag ger är sådan betydelse som tidigare, åtminstone delvis, har existerat i form av moment och 
därigenom också är lättare att se när den hamnar utanför i och med att fixeringen skiftar positionen på spel. 
83 Olin-Scheller 2013, s. 131. 
84 Olin-Scheller 2013, s. 131-132. 
85 Olin-Scheller 2013, s. 132. 
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också fiktion och berättande inkluderade. 86  Som Olin-Scheller noterar har de nya 

kursplanerna skrivningar om ”andra texter”, där exempelvis film och teater nämns,87 men 

trots detta verkar digitala kompetenser som inte tydligt inbegriper fiktion vara mer centrala i 

de nya kursplanerna och artikeln verkar både erkänna men också tampas med detta. 

3.11 ”Kunskapspaket eller kulturell omförhandling? : Den enskilda läspraktikens 

förhållande till genre” – Christian Mehrstam88 (SMDI 10) 

Denna artikel gör gällande att många av de populära begreppen inom svenskämnesdidaktiken 

(t.ex. kompetens, literacy eller färdighet) har ”paketpotential”, vilket Christian Mehrstam 

menar suddar ut de sociokulturella kopplingarna och situeringen som begreppen har.89 

I syfte att finna begrepp med låg ”paketpotential” – som ska kunna behandla problem så 

som spänningen mellan den kultur elever producerar och konsumerar samt den kultur som 

vuxenvärlden värdesätter – använder sig Mehrstam av begreppet autopoiesis för att tala om ett 

samtidigt beroende och autonomi. Teorins applicerbarhet exemplifieras genom att granska 

debatten om spel och våld. Mehrstam menar att debatten skulle kunna nyanseras om man 

beskrev föreningen av spelpraktikens, å ena sidan, kognitiva beroende i form av omgivningen 

(deltagaridentitet och arenor i relation till vuxenvärlden) samt, å andra sidan, dess operativa 

autonomi (att ungdomar själva kan välja vad och hur något används).90 Här fixeras spel, som 

tidigare, i form av något som hör till fritidsvärlden och skiljer sig från skolans – eller i det här 

fallet de vuxnas – värld. Men det existerar också moment vi inte sett till tidigare, speciellt 

noterbara är ”kognitivt beroende” och ”operativ autonomi”. Vi har förut sett hur spel och 

spelande fixerats framförallt i termer av fiktion och meningsskapande, delar i större text-

världar (och därtill knutna sociala praktiker) samt tillgodogörandet av en viss typ av literacy 

(smalare eller bredare). Vad som här är utmärkande är att spelande tydligare relateras till den 

sociala dimensionen genom ungdomars identitetsskapande som något vilket sker i relation till 

vuxenvärlden och dess värderingar. Spels innehåll får delvis sägas vara en viktig beståndsdel 

här, men också dess form. 

 
86 Jämför med tidigare analyserade texter som anknyter till det vidgade textbegreppet. 
87 Olin-Scheller 2013, s. 132. 
88 Christian Mehrstam, ”Kunskapspaket eller kulturell omförhandling? : Den enskilda läspraktikens förhållande 
till genre”, i Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Stockholm 18-19 oktober 2012, 
Judith-Ann Chrystal & Maria Lim Falk (huvudred.), Stockholm: Nationella nätverket för svenska med didaktisk 
inriktning 2013, s. 113-127. 
89 Mehrstam 2013, s. 113-114. 
90 Mehrstam 2013, s. 117-118. 
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 Sammanfattningsvis fixeras spel alltså med en tydligare relation till hur de fungerar inom 

ramen för sociala praktiker samt med en betoning på både deras innehåll och form. 

3.12 ”Att skapa och bedöma multimodala texter inom svenskundervisningen på 

gymnasiet – spänningar och motsättningar mellan etablerade och nya praktiker 

relaterade till skapandet av text i klassrummet” – Anna-Lena Godhe91 (SMDI 10) 

Följande text handlar om skapandet och bedömandet av multimodala texter ur ett språk-

perspektiv. Av relevans är framställningen av hur skapandet av multimodala texter kan förstås 

som aktivitet samt hur multimodalitet uttrycks i nuvarande styrdokument (GY11) för 

svenskämnet. 

 Vad gäller den första punkten artikuleras en förståelse av multimodala texter som ofta 

skapade utanför klassrummet. Därigenom, menar Anna-Lena Godhe, är det en aktivitet som 

skrider över gränserna för olika aktivitetsområden – klassrummets och området utanför 

klassrummet.92 Vi kan här se en fixering av multimodalitet som återkommer från tidigare, där 

de multimodala uttrycken framförallt kopplas samman med ”fritid” eller annat som befinner 

sig utanför klassrummet/skolan. Den andra punkten av intresse är beskrivningen av styr-

dokumenten. Här tecknas en bild av att svenskämnets styrdokument sedan 1970-talet uppvisat 

tendenser att bredda textbegreppet men att undersökningar samtidigt visat att t.ex. film inte 

behandlas som verk värda att ägna sig åt i sig själva utan snarare fungerar som komplement 

eller illustration. Dessutom noteras att i GY11 har det vidgade textbegreppet försvunnit och 

bild samt ljud nämns knappt vad gäller skapandet av texter. Detta sätter Godhe i kontrast till 

att en-till-en-satsningar blivit allt vanligare, vilket enligt henne gör att det uppstår spänningar 

mellan vad verktygen möjliggör och vad styrdokumenten lägger vikt vid.93 

Det vi finner i denna text är alltså en artikulering av diskursen där multimodala uttryck är 

rotade i områden utanför klassrummet men där deras förekomst i samhället och även indirekt i 

skolan, genom de verktyg som möjliggör dem, gör att undervisningen borde fokusera på dem. 

Detta verkar dock inte ges något starkare stöd i styrdokumenten. 

 
91 Anna-Lena Godhe, ”Att skapa och bedöma multimodala texter inom svenskundervisningen på gymnasiet – 
spänningar och motsättningar mellan etablerade och nya praktiker relaterade till skapandet av text i 
klassrummet”, i Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Stockholm 18-19 oktober 
2012, Judith-Ann Chrystal & Maria Lim Falk (huvudred.), Stockholm: Nationella nätverket för svenska med 
didaktisk inriktning 2013, s. 41-49. 
92 Godhe 2013, s. 44. 
93 Godhe 2013, s. 44-45. 
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3.13 ”Framtida berättelser på gymnasiet : Kärleksintrigen som interaktiv 

händelseberättelse i Second Life” – Ylva Lindberg94 (NNMF 5) 

I följande text kommer vi kunna se hur en vidgad förståelse av text kopplas samman med 

tanken om författarens död och hur interaktiva medier kan tänkas fungera som ett nytt sätt att 

berätta. I fokus för undersökningen står material från den virtuella världen Second Life. 

Second Life beskrivs av sin utvecklare som en virtuell värld där användare själva kan både 

interagera med och skapa innehåll i världen, men de betonar att det inte är ett spel. Det finns 

spel inuti Second Life, men som användare behöver man inte interagera med dem.95 Lindberg 

har studerat hur kärlek som tema kan gestaltas i Second Life och placerar in denna under-

sökning inom ramen för frågor gällande hur/om gymnasieskolans svenskämne bereder plats 

för sådant berättande som tar plats i virtuella världar.96 

 I denna artikulering finner vi uttryck för att de teknologiska förändringarna också leder till 

förändring i kulturella vanor, i form av hur människor förstår och använder medier. Dessutom 

förstås styrdokumenten som spänningsfyllda och i otillräcklig mån anpassade till det 

nuvarande läget i samhället. Text fixeras som något vilket inbegriper mer än bara det tryckta 

och det upprättas ett nära samband mellan genre och medium där den digitala utvecklingen 

skapar denna relation.97 

 Lindberg benämner Second Life som en ”nätbaserad berättelse”, där den virtuella världen 

erbjuder möjligheter för skapandet av berättelser. Dessa distanserar sig från ”bokestetiken” 

genom att inte ha någon författare, vilket Lindberg relaterar till Roland Barthes tanke om 

författarens död.98 Det är värt att stanna upp här och se närmre på hur denna fixering i relation 

till författarens död går till. I texten beskrivs Barthes idé som: ”Författaren blir i det ljuset 

ingen garant för en berättelses mening, utan läsaren skriver om texten för sig själv.”99 Det 

Lindbergs artikulering gör är att den upprättar en länk, ett samband, mellan det sätt författaren 

kan sägas vara död vad gäller läsning och tolkning av tryckt skönlitteratur och det sätt som 

berättelser i en virtuell värld som t.ex. Second Life skapas och förstås. Lindberg uttrycker det 

på följande sätt: ”I de berättelser som observeras i Second Life är läsaren både författare, 

 
94  Ylva Lindberg, ”Framtida berättelser på gymnasiet : Kärleksintrigen som interaktiv händelseberättelse i 
Second Life”, i Framtida berättelser : Perspektiv på  nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Heidi 
Höglund & Ria Heilä-Ylikallio (red.), Vasa: Åbo Akademi 2016, s. 85-101. 
95 ”Second Life”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life (2020-05-19). 
96 Lindberg 2016, s. 85. 
97 Lindberg 2016, s. 85-88. 
98 Lindberg 2016, s. 89-90. 
99 Lindberg 2016, s. 90. 
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karaktär i berättelsen, samt läsare. Dessutom skapas berättelserna kollaborativt.”100 Slutligen 

kopplas detta samman med begreppet ”prosumer” (vilket vi mött tidigare i formen 

”prosument”), som benämning på deltagarna i den ovan nämnda processen. 

I analysen studerar Lindberg en ”händelseberättelse”; avatarer i Second Life som medvetet 

rollspelar och skapar fiktion inuti den virtuella världen. Detta moments fixering kopplas 

samman med att det uppstår en osäkerhet kring vad som faktiskt konstituerar en berättelse i en 

miljö som är multimodal, multimedial och performativ. Det betonas hur berättarperspektivet 

blir icke-centralt och fiktionsskapandet fokuseras till karaktärer och intrigen; detta förändrade 

perspektiv menar Lindberg kan ha litteraturdidaktiska vinster. 101 Fixeringen av berättelse in-

begriper här sådana aspekter som performitet och deltagande, där deltagandet i att skapa något 

fiktivt också blir en form av berättelse. 

 Sammanfattningsvis kan vi se att denna artikulering ger uttryck för att text och berättelser 

kan förekomma i flera olika medier, att medier och genrer har en tendens att flyta samman 

genom den teknologiska utvecklingen samt att berättelse fixeras som något vilket kan sakna 

berättare och förstås i former av fiktiv iscensättning, där deltagarna ses som både skapande 

och läsande på en och samma gång. Denna sista förståelse av berättelse uppstår bland annat 

genom att berättelse fixeras i relation till tanken om författarens död, därigenom blir 

skapandet av mening satt i fokus och fungerar som en länk mellan den skönlitterära läsningen 

och prosument-tanken. 

3.14 ”Epilogue: Life in Mixed Reality : Interactive Storyworlds in Game Cultures” – 

Frans Mäyrä102 (NNMF 5) 

Följande artikel är av intresse då den fixerar spel, delvis, på ett sätt vi inte stött på tidigare. 

Samtidigt finns det också anknytning och beröringspunkter med diskursen så som den fram-

trätt hittills. Dessutom är texten intressant för att den ger ett icke-svenskt perspektiv, som 

dessutom inte är förankrat i traditionell språk- eller litteraturdidaktik; Frans Mäyrä är 

nämligen professor i Information Studies and Interactive Media med inriktning mot digital 

kultur och spel vid Tammerfors universitet, Finland.  

 I texten diskuteras hur det nuvarande medielandskapet ser ut och hur spel som fenomen 

platsar i detta. Det lyfts fram att den teknologiska utvecklingen har lett till att media allt mer 

 
100 Lindberg 2016 s. 90. 
101 Lindberg 2016 s. 90, 94-96. 
102 Frans Mäyrä, ”Epilogue: Life in Mixed Reality : Interactive Storyworlds in Game Cultures”, i Framtida 
berättelser : Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Heidi Höglund & Ria Heilä-
Ylikallio (red.), Vasa: Åbo Akademi 2016 s. 227-232. 
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blivit ”transmedial” – att material som karaktärer, berättelser och världar överförs mellan 

olika medier. Det påpekas att denna trend funnits tidigare – t.ex. menar Mäyrä att för fantasy- 

och science fiction-litteratur verkar det länge ha varit ett förekommande fenomen att man läst 

för att uppleva verkens världar, snarare än själva intrigen – men att transmedialiteten idag är 

långt mera utbredd.103 Mäyrä är den första av författarna som fixerar spel med en betydelse 

där mediet håller en variation som kan vara svårfångad, detta genom följande definition: 

Games are, after all, a highly variable field, and there are not necessary any single feature that would link 

together a freeform live action role-playing game, a Sudoku, or a digital first-person shooter game, for 

example – yet all of them are discussed under the heading of game cultural phenomena, and are linked by 

family resemblances.104 

Gällande relationen mellan spel och skönlitteratur poängterar Mäyrä att det sätt som 

läsaren/spelaren är uppslukad105  har vissa skillnader; i spel är aktiv agens, involvering i 

händelser och problemlösning samt den sensoriska upplevelsen sådant som är utmärkande och 

skiljer sig från både skönlitteratur och film. Samtidigt kan det finnas vissa samband genom 

transmedialt innehåll, då spelaren/läsaren blir uppslukad på grund av att innehållet känns igen. 

Detta är tankar som återkommer från vissa tidigare artikuleringar som använt momenten 

”textuniversum” och ”konvergenskultur”. ”Transmedia storytelling” anknyter till detta, men 

Mäyrä fixerar inte begreppet som entydigt positivt. Han ställer frågan om detta sätt som 

medier fungerar i kulturen nödvändigtvis endast är att se som socialt och intellektuellt stimu-

lerande eller om det också kan ses i termer av franchising och marknadsstrategi, vilket är 

fenomen som ofta ses i mindre odelat positiva termer.106 

 Det kan också noteras att fixering av spel belyser, inte bara den annorlunda formen av upp-

slukande upplevelse som mediet innebär utan också att överföringen av material från ett 

medium till ett annat involverar kraftiga förändringar; därför är det nödvändigt att förstå 

skillnaderna i upplevelse och hur människor använder samt förhåller sig till olika medier 

utifrån de olika typerna av deltagande och/eller åskådande.107 

 Sammanfattningsvis kan vi här se en artikulering som fixerar vissa moment på ett liknande 

sätt som vi tidigare har observerat, t.ex. ett samhälle där användningen av medier påverkas av 

den teknologiska utvecklingen, men vi finner också sådant som skiljer. Två moment vilka får 

 
103 Mäyrä 2016, s. 227-228. 
104 Mäyrä 2016, s. 229. 
105 Mäyrä använder de engelska orden immersed/immersion som jag här valt att översätta till ”uppslukad”. 
106 Mäyrä 2016, s. 228-230. 
107 Mäyrä 2016, s. 231. 
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en annorlunda fixering är ”transmedialitet” och ”spel”. Det förstnämnda genom att dess 

betydelse inte bara är odelat positiv och det senare genom en komplex definition och faktumet 

att spel förstås som skiljt från t.ex. skönlitteratur och film på flera sätt. Dessutom fixeras spel 

som både en del av transmedialiteten, men också som skilda genom de mediespecifika egen-

skaperna samt förutsättningarna som påverkar överförandet av innehåll. 

3.15 ”Att läsa Hjalmar Söderbergs ’Pälsen’ eller se den som film – analyser av 

elevers intrigreception” – Simon Wessbo108 (SMDI 12) 

Vad gäller denna text känns diskursen till stor del igen: Medielandskapet är varierat, elever 

har mer vana av andra medier än skönlitteratur och styrdokumenten innehåller formuleringar 

som stödjer förekomsten av andra medier i svenskämnet. Till styrdokumentens formuleringar 

om olika typer av fiktion kopplas ”det vidgade textbegreppet” som tidigare förekom. 

Dessutom återfinner vi i artikuleringen en rad andra begrepp vi stött på tidigare: ”Multimodal 

teoribildning”, ”meningsskapande”, ”medieekologi” samt ”konvergenskultur”.109 

Det som ska ägnas uppmärksamhet är faktumet att Simon Wessbo nämner spel bland andra 

nya medier – och därigenom erkänner deras existens – samtidigt som det hävdas, genom ett 

citat från Jerome Bruner, att oavsett medium kan man skilja mellan fabel och intrig. Till detta 

fogar Wessbo att intrigen kan flyttas mellan olika medier.110 

Jag vill hävda att det är inte alls självklart att man kan diskutera fabel och intrig i spel på 

det traditionella sättet, eftersom interaktiviteten gör att varje gång ett spel spelas kommer 

händelserna falla ut på olika sätt. Detta är alltså föremål för diskussion och inte en 

självklarhet, även om det går hävda en sådan ståndpunkt som Bruners; jag kommer åter-

komma till detta i uppsatsens diskussionsdel. Oavsett så kan vi se att fixeringen av medier här, 

något motsägelsefullt, både inkluderar och utesluter spel, alternativt så måste vi förstå spel i 

termer av att de alltid har en intrig och fabel som är urskiljbar. 

  

 
108  Simon Wessbo, ”Att läsa Hjalmar Söderbergs ’Pälsen’ eller se den som film – analyser av elevers 
intrigreception”, i Tolfte nationella konferens i svenska med didaktisk inriktning. Karlstad 24-25 november 2016, 
Birgitta Ljung Egeland et al. (red.), Karlstad: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2017, s. 
139-156. 
109 Wessbo 2017, s. 140, 143, 154 
110 Wessbo 2017, s. 140-141. 
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3.16 ”Fiktioner och textuniversum” – Stefan Lundström och Anette Svensson111 

(SMDI 12) 

Tre punkter kommer behandlas gällande denna text. Den första är fixeringen av ”text-

universum” och därtill hörande moment, den andra gäller fixeringen av spel och den tredje 

behandlar artikuleringen av svenskämnet, litteratur och medier. 

Det mest centrala momentet i denna artikulering är ”textuniversum”, ett begrepp vi stött på 

tidigare och som också här avser att ett innehåll existerar i flera olika medier samtidigt. Stefan 

Lundström & Anette Svensson kopplar användandet av texter på ett sådant medie-

överskridande sätt till ”fritidens textkulturer” – ett uttryck som ligger nära begrepp från 

tidigare (”fritidens textvärld”) – vilket syftar på de texter som tas del av och skapas just inom 

den sfär som benämns fritid. Författarna anknyter också till ett flertal andra begrepp vi stött på 

tidigare: ”remediering”, ”multimodalitet”, ”medielandskap” samt ”konvergenskultur”; alla 

med en snarlik fixering som förut. Ett annat moment som återkommer i denna artikulering är 

tanken som författarna hämtar från Friedrich Kittler: Att digitaliseringen leder till ett ut-

suddande av gränser mellan olika medier. Detta menar Lundström & Svensson går att finna i 

hur ungdomar ofta inte skiljer mellan olika medier utan ser en helhet där allt innehåll hör 

ihop.112 

I relation till momentet textuniversum artikulerar författarna också en viss förståelse av hur 

människor konstruerar mening och den koppling detta har till ”transmedialitet”. Den första 

delen hämtar de från Barry Brummet och den centrerar sig kring begreppen ”fragment”, 

”texter”, ”mosaiker” och ”homologi”. Poängen i artikuleringen är sambandet som upprättas 

mellan dessa begrepp och textuniversum. Med Brummets begrepp blir det möjligt att förstå en 

meningsskapande process som använder sig av fiktion från flera olika medier samtidigt.113 

Lundström & Svensson kompletterar dessa idéer med Marie-Laure Ryans begreppsapparat 

för analys av nya mediers berättarstruktur. Huvudmomentet är ”storyworld”, vilken byggs upp 

av: 

[E]xistenser, det vill säga karaktärer och objekt som har särskild betydelse för intrigen, miljö, där 

existenserna är placerade, fysikaliska lagar, vilka bestämmer vad som är möjligt inom berättelsen, sociala 

regler och värden, det vill säga principer som bestämmer karaktärernas förpliktelser, händelser, som äger 

 
111 Stefan Lundström & Anette Svensson, ”Fiktioner och textuniversum”, i Tolfte nationella konferens i svenska 
med didaktisk inriktning. Karlstad 24-25 november 2016, Birgitta Ljung Egeland et al. (red.), Karlstad: 
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2017, s. 157-173. 
112 Lundström & Svensson 2017, s. 157-158. 
113 Lundström & Svensson 2017, s. 159-160. 
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rum inom berättelsens tidsspann, och mentala händelser, det vill säga karaktärernas reaktioner på olika 

tillstånd.114 

Denna tämligen utförliga redogörelse för Lundströms & Svenssons artikulering kring text-

universum är motiverad av det vi kan utläsa om diskursen utifrån detta. Vi kan här se hur 

artikuleringen innebär att innehåll får företräde framför medium. Dessutom blir textuniversum 

något som antar en existens i sig själv; det betecknar inte bara en samling av olika uttryck 

utan denna samling överskrider sin mediesituerade karaktär. Momentet textuniversum fixeras 

på ett sådant sätt att det antar karaktären av verk som delvis existerar utanför sina materiella 

ramar. Användandet av Brummets begreppsapparat tycks syfta till att förklara hur den socialt 

situerade karaktären av meningsskapandet är en omistlig del av mosaiken, men samtidigt 

närmar sig fixeringen av mosaik (och textuniversum) något som ligger närmre en idealistisk 

syn på innehållets existens. Dessutom hamnar textuniversum på samma nivå som litteratur 

och blir alltså en form av verk som kan studeras utifrån sina egna förutsättningar. 

 Spel befinner sig som ett medium bland andra och får sin betydelse på samma sätt som 

andra medier – genom att bära innehåll som är del av ett textuniversum. Detta innebär att 

mediets utmärkande drag till stor del görs oviktiga (vilket också gäller andra medier). Det ska 

dock noteras att de mediespecifika dragen trots allt uppmärksammas i artikuleringen. 

Författarna konstaterar att i spel finns möjligheter att påverka berättelsen och i remediering 

från spel till grafisk roman så kan den senare bara fånga en möjlig tolkning av hur spelet kan 

spelas.115 

 Slutligen kommer artikuleringens uttalanden om svenskämnet och medier att analyseras. 

Här menar författarna att ett förändrat medielandskap flyttar fokus från svenskämnets 

traditionella betoning på skriven och talad ”verbal text” till behovet av medie- och 

informationskunnighet (MIK). I fixeringen av MIK betonas att det där också är inkluderat de 

specifika förmågorna som relaterar till användningen av fiktioner.116 

 Sammanfattningsvis kan vi se hur diskursen artikuleras i termer av att ett förändrat medie-

landskap ställer krav på ett förändrat svenskämne, där MIK ska förstås som att det inkluderar 

kompetens att tolka samt använda fiktion. Textuniversum är i sig objekt/verk som kan 

studeras, med hjälp av lämpliga verktyg som skiljer sig från de traditionella 

litteraturvetenskapliga sådana, samtidigt som innehållets uttryck i specifika medier också är 

 
114 Lundström & Svensson 2017, s. 160-161. 
115 Lundström & Svensson 2017, s. 169-170. 
116 Lundström & Svensson 2017, s. 170. 
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värt att uppmärksammas. Det går att identifiera en viss spänning här, då artikuleringen av 

textuniversum närmar sig tanken av ett innehåll som existerar oberoende av sitt situerade 

uttryck. Vad gäller spel kan vi se hur dess fixering som moment sker i relation till det ovan 

nämnda och därför å ena sidan både fixeras som ett medium likställt med andra medier 

samtidigt som det är oviktigt i relation till textuniversum, men å andra sidan blir dess 

mediespecifika egenskaper också delvis uppmärksammade i form av interaktiviteten samt 

mångfalden av olika utfall som kan skapas genom spelandet. 

4. Diskussion  

Jag kommer nu försöka ge svar på de frågor som använts i analysen: Hur artikuleras 

diskursen där spel är ett element? Hur fixeras spel som moment? Dessutom kommer frågorna 

Förändras diskursen över tid? samt Förändras fixeringen av spel över tid? att besvaras. Allt 

detta bör ge oss ett, åtminstone delvis format, svar på uppsatsens frågeställning: Varför 

förekommer spel i så låg utsträckning inom gymnasieskolans svenskämne? Därifrån kommer 

jag gå vidare till att sätta denna diskussion i relation till uppsatsens andra frågeställning: Hur 

påverkar spelmediets egenskaper dess position i den svenskämnesdidaktiska diskursen? 

4.1 Diskursens artikulering, fixeringen av spel samt förändring över tid 

4.1.1 Diskursens artikulering 

Något som är slående när analysen granskas är hur homogen diskursen är. Det finns skillnader 

och olikheter i fixeringarna av olika moment, men överlag är samstämmigheten det som fram-

träder. Därför kommer de delar som generellt är återkommande och förenande att behandlas 

innan vi ser på de olikheter som uppträder. Diskursen har sina kanske starkaste moment i hur 

man fixerar ”text” och ”skola-annat”. Dessa moment förekommer med varierande namn, men 

det sätt de positioneras i diskursen och den bärande betydelsen de ges är sig lik. Det moment 

jag kallar text uppträder som ”det vidgade textbegreppet”117, ”fiktion”118, ”narrativa verk-

samheter”119, ”semiotiska domäner”120, ”medier”121 och ”meningserbjudanden”122. Förhåll-

andet jag kallar ”skola-fritid” förekommer i form av ”textvärldar”123, ”mediereflexivitet”124, 

 
117 Olin-Scheller 2003; 2004; 2007. Wessbo 2017. 
118 Olin-Scheller 2007. 
119 Liberg 2006. 
120 Carlquist 2007. 
121 Olin-Scheller 2003. Elmfeldt & Erixon 2004. 
122 Magnusson 2011. 
123 Olin-Scheller 2003; 2008. 



30 

”textverklighet” 125 ,”informella/formella lärandemiljöer” 126 , ”vuxen-/ungdomsvärlden” 127 , 

”fritid/skola” 128  och ”textkulturer” 129 . Jag påstår inte att dessa begrepp alla skulle vara 

synonyma med varandra eller inte ha några betydelseskillnader, vad jag menar är att de i 

diskursen där de används alla utför en liknande funktion och representerar likartade upp-

rättningar av strukturer. Dessa blir noder i diskursen, moment som andra element fixeras i 

relation till. Den första noden, som jag benämnde ”text”, inbegriper en fixering där många 

olika uttryckssätt på en eller annan nivå likställs. Det kan vara i form av att man fixerar text så 

som inbegripande alltifrån tryckt sådan till spel eller så kan det vara genom att man använder 

andra begrepp så som ”medier” eller ”fiktion”. Det noden gör i diskursen är att den fungerar 

som en knytpunkt där det är möjligt att fixera vad det är som ska diskuteras i relation till hur 

”text” har förståtts tidigare inom svenskämnet. Denna nod kan bara upprättas genom att hän-

visa (explicit eller implicit) till ett tidigare moment (ofta ”text” rätt och slätt) som genom sin 

fixering uteslutit allt det som det nya momentet innesluter. Den andra noden, som fixerar en 

skillnad mellan ”skolan” och ”det-utanför-skolan” hänger samman med den första och behövs 

för att kunna upprätta en logik där skolan saknar något och detta saknade tränger sig på till 

den grad att skolan måste förhålla sig till det. 

Vad innebär då detta? Som jag förstår det finns det åtminstone två moment i diskursen, 

som jag kommer kalla för logiker, vilka fixerar svenskämnets didaktik i termer av att den bör 

sträva efter att: 1. Anknyta till och finna vägar att inkorporera objekt som hör till elevernas liv 

i undervisningen. 130  Detta för att inbegripa elevers identitetsskapande och/eller för att 

utmana/bryta med svenskämnets värdehierarki kring texter och uttrycksformer.131 2. Hitta sätt 

att ge elever kunskaper/färdigheter inom områden där de kan behöva det. Dessa två logiker 

varken kräver eller utesluter varandra. Den första logiken gör gällande att det är bra och gott 

att anknyta till elevers världar i svenskundervisningen. Exempel på denna logik återfinner jag 

i Olin-Scheller 2003, Olin-Scheller 2004, Elmfeldt & Erixon 2004, Olin-Scheller 2007, 

Magnusson 2011, Olin-Scheller 2013, Godhe 2013, Lindberg 2016 och Wessbo 2017. Den 

andra logiken gäller kunskaper och färdigheter; här har vi ofta (men inte alltid) momentet 

 
124 Denna term relaterar inte till en viss domän i sig, men den kopplas till nya medier vilka i sin tur relateras till 
sfären utanför skolan. Elmfeldt & Erixon 2004. 
125 Magnusson 2011. 
126 Olin-Scheller 2011. 
127 Mehrstam 2013. 
128 Godhe 2013. 
129 Lundström & Svensson 2017. 
130 Vad detta objekt är varierar: Världar, identitetsskapande, meningsskapande, literacies; det finns många bud. 
131 I artikuleringarna tycks värdehierarkin alltid vara något negativt, men sällan motiveras det varför.  
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”literacy” närvarande. Kunskaperna kan gälla det som kommer utifrån skolan (så som ”andra 

medier”) eller så gäller de det som redan finns i skolan (skriven text); då fungerar det utifrån 

som en väg till det inre. De texter där detta moment är närvarande har jag funnit vara Olin-

Scheller 2004, Liberg 2006, Carlquist 2007, Olin-Scheller 2007, Olin-Scheller 2008, Lindberg 

2016, Wessbo 2017 och Lundström & Svensson 2017. Som det går att se är det flera av 

texterna där båda logikerna förekommer. Ett viktigt resultat av analysen är att det bara är 

artikuleringar där både noden ”text” och noden ”skola-annat” uppträder som dessa logiker går 

att återfinna. Bland de texter som uppvisar båda noderna återfinns åtminstone en av logikerna; 

bland de andra texterna återfinns endast noden ”text” och ingen av logikerna går att finna tyd-

ligt uttryckta.132 Från detta kan vi dra slutsatsen att det är i relationen mellan de två nodernas 

fixering som logikerna finns till. 

 Vidare vill jag hävda att en annan skillnad som återfinns bland texterna är hur de 

artikulerar ”text”-nodens innehåll, huruvida det är det homo- eller heterogeniserat. Ett sätt 

som diskursen tar sig uttryck är genom att mer eller mindre hårt fixera ”text”-noden som i all 

väsentlighet lik vad gäller innehåll. Vi ser exempel på detta i t.ex. ”textuniversum”, ”menings-

erbjudande” och ”det vidgade textbegreppet”. 

4.1.2 Fixeringen av spel 

Nu har vi sett hur diskursen artikuleras på olika sätt: De två noderna vars närvaro tillsammans 

hänger ihop med en eller två av logikerna samt ”text”-nodens skiftningar vad gäller om inne-

hållet blir homo- eller heterogeniserat. Det är dags att se hur spel fixeras som moment. 

 När det gäller hur fixeringen går till är det två aspekter som är framträdande: Den första 

handlar om huruvida spel fixeras som ett medium med unika egenskaper eller om det fixeras 

som ett medium bland andra (antingen bland alla andra medier eller bland vissa andra, t.ex. 

”nya medier”). Denna aspekt är sammankopplad med ”text”-noden och om man homo- eller 

heterogeniserar dess innehåll. Den andra aspekten gäller om spel anses vara värdefulla att 

ägna sig åt i skolan i kraft av sig själva eller i kraft av att behandla/leda till någonting utanför 

sig själva. 

Dessa aspekter hänger samman med de två logikerna på följande sätt: Det är bara texter 

som antingen saknar de två logikerna eller som uppvisar den andra logiken – att man bör 

sträva efter vägar att ge elever kunskaper inom områden där de behöver det –som verkar ge 

uttryck för att spel är betydelsefulla i sig själva. Det är dock ingen given koppling mellan 

 
132 De artiklar som endast uppvisar noden text är: Olin-Scheller 2011, Mehrstam 2013 och Mäyrä 2016. 
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dessa moment; det som verkar vara ett tvingande samband är att om endast den första logiken 

uppvisas – att man bör anknyta till objekt i elevernas liv – så kommer spel vara fixerat som 

värdefulla genom att de leder till något annat. Att inte den andra logiken, som gäller 

kunskaper/kompetens, alltid hör ihop med att spel är värdefulla i sig själva hänger samman 

med de två vägar den kan gå: Antingen fungerar de nya medierna som ingångsvägar till 

kunskap om andra medier (så som den skrivna texten) eller så gäller kunskapen de nya 

medierna i sig själva. Det är endast i det senare fallet som spel blir värdefulla i sig själva. 

 Det är få artikuleringar där spel fixeras som ett medium vilket bör studeras för att förstå 

dem själva; vi återfinner denna förståelse hos Olin-Scheller 2007, Mehrstam 2013, Lindberg 

2016, Mäyrä 2016 och Lundström & Svensson 2017. Av dessa bör det noteras att i Olin-

Schellers text förekommer båda synerna på varför man bör ägna sig åt spel, Lindbergs text 

behandlar Second Life (som befinner sig i gränslandet och snarare är en virtuell värld än ett 

spel) och Lundström & Svenssons text har båda synerna men väger över på att fixera spel i 

form av att de är en väg till något utanför dem själva. Dessa resultat är särskilt intressanta när 

vi ställer dem i relation till den första aspekten, huruvida spel fixeras som ett unikt medium 

eller som ett medium bland andra. För alla texter gäller att om spel anses vara värdefulla i sig 

själva så fixeras spel också som i någon mån unika. Ett flertal gånger förekommer det att spel 

fixeras som både unika och som annat, men så fort det unika lyfts fram så verkar det starkt 

höra samman med att ge spel ett värde i sig själva. Om vi tittar på saken från andra hållet så 

kan vi se att den enda texten som lyfter fram spels unika karaktär men också fixerar spel som 

värdefulla för att de leder till något annat är Carlquists från 2007. Det som händer här är just 

ett fall av att spel fixeras med unika egenskaper men det som jag benämnt som den andra 

logiken är rådande i formen av att den kompetens som spel ger kan användas som ingång till 

att utveckla andra kompetenser. 

4.1.3 Förändringar över tid 

Går det att skönja några förändringar över tid vad gäller diskursens form och spels fixering? 

Överlag verkar det finnas en stark stabilitet: Det vidgade textbegreppet uppträder redan år 

2003 och får där också en innebörd som jämställer och till viss del homogeniserar de olika 

formerna av text. Den kanske tydligast förändringen för diskursen i stort är hur ”textvärldar” 

är ett moment som förekommer i de äldre artikuleringarna medan ”textuniversum” så små-

ningom blir vanligare. Dessa fixeras inte på exakt samma sätt men jag anser att textuniversum 

övertar textvärldars position i diskursen och därigenom sker det också en förskjutning; detta 

då textuniversum tydligare uttrycker tanken att fiktionen existerar, åtminstone delvis, 
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oberoende av medium. I Olin-Schellers artikel från 2007 ges ett första tydligt uttryck för 

momentet som senare går under namnet textuniversum; 2007 diskuteras det i form av en viss 

fiktionspraktik där innehållet tycks vara viktigare än mediet för vissa ungdomar. I Olin-

Schellers text från 2008 är detta synsätt mer framskrivet och 2011 förekommer ”text-

universum” för första gången. 

Artikeln från 2008 är för övrigt intressant i och med införandet av momentet ”med-

skapande kultur”. Detta moment återkommer sedan tillsammans med en rad andra så som 

”konvergenskultur”, ”mediekonvergens” och ”prosumenter”; moment vi återfinner (ett eller 

flera av dem) i Olin-Scheller 2011 och 2013, Lindberg 2016, Wessbo 2017 och Lundström & 

Svensson 2017. 

Det kan också noteras att ”literacy” är närvarande över hela tidsperioden och verkar vara 

ett moment som är nästintill givet att ha med. Däremot gäller, som jag tidigare skrivit, att 

frågan om vad och genom vad man ska utveckla kunskaper har skiftat. På så sätt uppträder 

literacy med skiftande betydelser, där fixeringen av elementet till moment uppvisar en rad 

olikheter i diskursen och där det finns en form av kamp kring denna fixering. 

 För spel som moment kan det noteras att det förekommer i följande utsträckning: 2003 (1), 

2004 (1), 2006 (1), 2007 (2), 2008 (1), 2013 (2), 2016 (2) samt 2017(2).133 Det intressanta är 

att under perioden 2003-2013 förekommer spel framförallt som ett moment artikulerat med 

tyngdpunkt på den ena sidan för de båda aspekterna: Spel är lika andra medier och är värda att 

ägna sig åt för att de leder till något annat. Från 2013 och framåt är det vanligare att spel 

beskrivs som unika och bör ägnas tid åt då de har något att säga i sig själva. Notera dock att 

bland dessa texter är Lindberg 2016 ett gränsfall (behandlar en virtuell värld) och Mäyrä 2016 

är en text tillkommen utanför den svenska kontexten och med en tydlig hemvist i ett fält som 

ägnar sig åt spel. Hos Wessbo 2017 är spel nämnda endast i förbifarten och likställs andra 

medier, men det går inte att avgöra om de där anses värda studium i sig själva. I Lundström & 

Svensson 2017 finns det ett spänningsförhållande mellan textuniversum som moment och 

dess fokus på innehåll bortom mediet, samtidigt som mediespecifika egenskaper kort berörs. 

Sammanfattningsvis verkar det alltså som att spel går från att vara inkluderat i form av att 

vara likt annat och till för annat än sig själv mot att under senare tid förekomma mer selektivt: 

 
133 Här bör det observeras att materialet kan påverka bilden av två anledningar: 1. SMDI konferenserna hölls från 
början varje år för att från och med 2013 hållas mer sällan. 2. Som tidigare nämnts saknas konferensvolymerna 
för vissa år, att både SMDI 9 och SMDI 13 inte finns att tillgå påverkar så klart bilden av hur diskursen 
förändrats. 
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När det förekommer är det oftast i form av att det är unikt och har värde i sig själv, och annars 

har det en tämligen låg närvaro. 

4.2 Varför förekommer inte spel? 

Varför förekommer spel i så låg utsträckning i gymnasieskolans svenskämne? Frågan kommer 

inte att kunna besvaras uttömmande av denna undersökning, däremot har jag nu en bild av hur 

vi kan förstå forskningsfältets roll i det hela (om SMDI accepteras som ett utsnitt/en central 

del av fältet). 

Svaret tycks vara att forskningen i väldigt låg utsträckning varit intresserad av varför spel i 

sig själva kan vara värda att uppleva, undervisa i och tänka didaktiskt om. Oftast när spel har 

berörts har de fixerats som ett moment där innebörden främst handlar om att de kan leda till 

något annat. Detta ”något annat” har varit: 1. Att anknyta till elevers identitets- och menings-

skapande i skolan. 2. Att utmana svenskämnets värdehierarki/att förändra svenskämnet. 3. Att 

använda elevers kunskaper de förvärvat från att spela till att lära dem andra kunskaper, t.ex. 

skriftspråklig literacy i olika former. Med dessa anledningar finns det egentligen ingen 

anledning att föra in spel direkt i klassrummet, det räcker med att försöka anknyta till dem. 

 Som vi såg i genomgången av förändringarna över tid verkar det också ha skett något på 

tidigt 2010-tal, då både ”textuniversum” samt ”prosument”, ”konvergenskultur” och ”medie-

konvergens” gjorde insteg i diskursen. Att dessa hänger samman är inte speciellt underligt, 

mediekonvergens syftar på att medier allt mer glider samman med varandra. Med dessa 

moment blir en av diskursens mer framträdande artikuleringar en konstruktion där medierna i 

sig är oviktiga, innehållet är allt. Men att säga att detta vore den enda artikuleringen skulle 

vara direkt felaktigt, som jag har visat finns det ofta en dubbelhet där ”textuniversum” 

existerar och enskilda mediers egenskaper också erkänns som viktiga. Men om det nu är så, 

då borde väl öppningarna för spel vara stora? Med lika villkor mellan alla medier, där inget är 

mer framskjutet än andra, borde spel ha goda möjligheter. Lundström & Svensson 2017 

diskuterar spel i relation till textuniversum och det skulle kunna tas för en indikation på 

möjligheterna att använda spel. Att de ändå inte förekommer menar jag beror på två faktorer: 

Den första är att det inte alls är självklart att lärare och elever vill att spel ska förekomma i 

skolan. Den nod som benämnts ”skola-annat” är förekommande i många artikuleringar och 

logiken att skolan bör intressera sig för ”annat”-polen förutsätts ofta. Men i detta finns ingen 

självklarhet och frågan är om det inte också finns ett visst motstånd mot tanken, inte minst 

från elevers sida. I Olle Nordbergs avhandling Avkoppling och analys : Empiriska perspektiv 

på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar diskuterar han hur resultaten 
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från undersökningarna visar att ungdomar kopplar ”läsning” till läsandet av skönlitteratur i 

bokform. Dessutom vill de inte heller blanda in digitala medier i denna lässfär. Ungdomarna 

håller tydligt isär olika medier och ställer sig främmande till att likställa olika uttryckssätt.134 

Den andra faktorn har att göra med hur spel och deras form fungerar som moment i diskursen 

och för detta krävs en lite längre utläggning. Detta leder oss vidare till den andra fråge-

ställningen, om hur spelmediets egenskaper påverkar dess position i diskursen. Diskussionen 

kring detta följer under rubriken nedan. 

4.3 Spels obekväma former 

Inledningsvis behöver vi se hur spel kan definieras: “Games are a type of play activity, 

conducted in the context of a pretended reality, in which the participant(s) try to achieve at 

least one arbitrary, nontrivial goal by acting in accordance with rules.”135 Denna definition 

avser alla spel, och för digitala spel gäller: ”A video game is a game mediated by a computer 

[…]”.136 Jag kommer inte att ge mig in i en diskussion om var gränserna för vad som är spel 

går eller hur man kan försöka definiera deras natur en gång för alla.137 Däremot vill jag 

behandla två delar av Adams definition: 1. Spel sker i en kontext av påhittad verklighet. 2. 

Det finns regler som styr deltagandet. Jag vill hävda att dessa två delar är centrala för att 

förstå hur spel skiljer sig från andra medier, så som skönlitteratur och film. Den påhittade 

verkligheten syftar på att deltagaren/deltagarna vet att de handlingar de utför ges en betydelse 

som går bortom den faktiska handlingen: I fotboll så blir handlingen att sparka in en boll på 

insidan av nätet lika med det påhittade konceptet att göra ett mål.138 I spel finns det ingen 

naturligt given koppling mellan den påhittade verkligheten och de regler som existerar. Denna 

koppling måste alltid upprättas, men kan göras så på olika sätt och kanske också mer eller 

mindre väl. I ett spel kan vi urskilja regelsystemet i sig och se hur det fungerar, på samma sätt 

som vi kan urskilja den påhittade verkligheten som detta regelsystem är klätt i. Här kommer 

vi till en springande punkt: Vi kan förändra den påhittade verkligheten utan att röra regel-

systemet. Låt oss se på ett exempel: Reglerna för fotboll skulle kunna beskriva att man 

använder ett sfäriskt objekt, som i spelet kallas för ”bomben”, vilket man får manipulera med 

fötterna och målet med spelet är att få ”bomben” in i motståndarnas ”hus”, den konstruktionen 
 

134 Olle Nordberg, Avkoppling och analys : Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 
svenska 18-åringar, (diss.) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2017, s. 250-253. 
135 Ernest Adams, Fundamentals of game design, third ed., Berkeley, CA:New Riders 2014, s. 2. 
136 Adams 2014, s. 13. 
137 Det sistnämnda tror jag inte ens är möjligt, definitioner är också artikuleringar som försöker fixera vissa 
element på ett visst sätt. 
138 Adams 2014, s. 3-4. 
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som i verkligheten består av stolpar och nät. När ”bomben” förs in i ”huset” tar det 1 ”skada”, 

i slutet av den utsatta tiden för spelet vinner den som har det minst skadade huset. De formella 

reglerna är fortfarande desamma, målet med spelet är de facto detsamma och spelarnas 

handlingar i verkligheten regleras likadant som tidigare. Men den påhittade verkligheten har 

förändrats.139 På så sätt är den påhittade verkligheten som används för att gestalta regel-

systemets utsida arbiträr. Men å andra sidan kanske en förändring av den påhittade 

verkligheten leder till att vi tolkar upplevelsen annorlunda. Det är dock varken nödvändigt 

eller givet att så är fallet. Upplevelsen av att försöka uppnå ett mål i regelsystemet är ibland 

den största njutningen och då blir den påhittade verkligheten tämligen oviktig. Detta är inte ett 

problem i sig – fotboll t.ex. är mycket uppskattat, men av helt andra anledningar än för de 

fiktiva berättelserna det skapar – men i svenskämnet fungerar det inte.140 Det är därför viktigt 

att inse att spel kan ha en mer eller mindre abstrakt påhittad verklighet och att kopplingen 

mellan regelsystemet och den påhittade verkligheten kan vara mer eller mindre stark. 

Dessutom kan spel använda sig av narrativt stoff som det inkorporerar, i form av t.ex. dialog, 

videoklipp, berättarröst eller textblock. Alla dessa element är icke-interaktiva, även om sådant 

som dialog kan användas som block i interaktiva sekvenser. Detta innebär att de fungerar som 

delar av den påhittade verkligheten men de är inte en del av regelsystemet. 

 Att spel är system får också en annan effekt: De har inte en färdig form vi kan analysera. 

Interaktiviteten gör att varje gång vi spelar ett spel kommer det generera en text.141 Vad som 

kan genereras är beroende av hur systemet är utformat; det förekommer alltifrån system som 

ger iscensättningar vilka skiljer sig väldigt lite åt – t.ex. ett enspelarspel med få valalternativ 

och mycket fast narrativt stoff – till öppna sandlådespel där nästintill inget narrativt stoff upp-

träder och där hela världen skapas av spelaren (endast begränsad av de verktyg och det 

material som finns tillgängligt). 

Spel är krångliga, spretiga ting. När Wessbo i sin text från 2017 hävdar att det går att skilja 

mellan intrig och fabel i alla medier är det lätt att tänka på möjligheterna detta öppnar upp: Då 

kan vi analysera berättelser i alla dessa olika former. Men jag hävdar att det i spel inte går att 

förstå fabel och intrig på ett sådant sätt. Fabeln, åtminstone delar av den, existerar strängt 

taget inte förrän spelet genererar en iscensättning (genom att spelas av spelaren). Däremot 

 
139 På samma sätt kan vi tänka oss att om Pac-Man i spelet Pac-Man (Namco, Tokyo: Namco, 1980) istället är en 
daggmask och spökena ersätts med fåglar så spelar det ändå ingen som helst roll för regelsystemet, det fungerar 
på exakt samma sätt. 
140 Att återberätta händelseförloppet av en match är förvisso populärt, men det kommer inte föras någon längre 
diskussion här huruvida det är möjligt att tolka detta med narratologiska verktyg. 
141 Den uppmärksamma läsaren kan här notera att jag fixerar text med en tämligen vid betydelse. 
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kanske det existerar en fabel kring händelser som tog plats innan det tillfälle då vi har kontroll 

i spelvärlden. Begreppen är inte oviktiga, men de måste anpassas och förstås utifrån insikten 

att spel är ett medium som inte är uppbyggt och inte heller beter sig på samma sätt som många 

medier vi är vana vid. 

 För att återkomma till denna utläggnings syfte, att reda ut hur spels form fungerar som en 

andra bidragande faktor till att de inte förekommer i svenskundervisningen, så kan det kon-

stateras att spels former är distinkt annorlunda från de andra medierna som förekommer i 

svenskämnet. Detta gör att om målet är att utveckla literacy inom andra områden än spelen 

själva så blir de mest besvärande objekt, för överföringen mellan spel och andra medier vad 

gäller kunskaper är förmodligen inte speciellt enkel eller ens starkt förekommande. Och om 

man nu skulle vilja ta sig an dem så kräver de anpassning av många tidigare verktyg, och 

ibland kanske helt nya. 

4.4 Spel i skolan - Ett didaktiskt huvudbry? 

Att använda spel i svenskundervisningen är alltså långt ifrån en självklarhet; elever verkar 

uppvisa ett visst avståndstagande från tanken och spels form ställer till bekymmer. Men om 

det nu ska göras, hur skulle det kunna gå till och vad kan det bidra med? 

 Den kanske viktigaste aspekten som bör tas i beaktandet är frågan om vilka texter som 

genereras av ett visst spel. Om variationen är för stor kan det skapa ett problem, då det blir 

svårt att i en klass gemensamt diskutera när alla elever har genererat och sen ska analysera så 

pass olika texter. Detta gör att spel med multilinjära narrativa mönster blir svårhanterliga. En 

väg att gå kan alltså vara att välja spel där systemet genererar en berättelse som är till största 

del linjär och inte kan variera alltför mycket. Om så är fallet bör denna innehålla en tämligen 

stor mängd narrativt stoff, annars kommer analysen förmodligen bli skral, då det egentligen 

inte sker så mycket utanför regelsystemets uttryck. Om vi tänker oss Super Mario Bros. så 

genereras tämligen linjära berättelser (vissa variationer finns) men det narrativa stoffet är så 

pass tunt att det inte blir särskilt intressant att analysera.142 Spelets betoning ligger mer på 

regelsystemets utmaningar till spelaren snarare än på berättelsen. Detta kan vi jämföra med 

t.ex. What Remains of Edith Finch?, som är ett till stor del linjärt spel och som dessutom har 

mycket narrativt stoff.143 Detta gör att texterna som spelet genererar kommer vara tämligen 

 
142 Nintendo, Super Mario Bros., Kyoto: Nintendo 1985. Analyser av Super Mario Bros. kan självklart vara 
intressanta, men det jag hävdar här är att de är svåra att få fungerande i svenskämnet. 
143 Giant Sparrow, What Remains of Edith Finch, West Hollywood: Annapurna Interactive 2017. 



38 

likartade och dessutom innehållsrika, vilket gör dem mer lämpliga och intressanta att 

analysera som berättelser. 

 Det finns dock en annan aspekt som är värd att beakta, nämligen i vilken utsträckning 

regelsystemet och den påhittade verkligheten harmonierar eller t.o.m. förstärker varandra. 

Spel kan nämligen ha en tämligen konkret påhittad verklighet, men om denna inte 

harmonierar med regelsystemet (mer än på det mest grundläggande sätt) kommer den med 

största sannolikhet att vara oviktig för spelaren.144 Ta Snake t.ex., få spelare bryr sig speciellt 

mycket om att det är just en orm som är avataren, dessutom är det inte många som återberättar 

historier om hur just deras orm gjorde något minnesvärt, snarare är det ens high score som 

upplevs värdefullt att berätta om.145 Men om den påhittade verkligheten och regelsystemet 

harmonierar med varandra i tillräckligt hög utsträckning blir det möjligt för spelaren att, 

genom fantasin som den påhittade verkligheten upprättat, börja tolka handlingar som är 

reglerade av regelsystemet som uttryck för fiktionen. Ett spel där detta uppträder är 

CHANGE: A Homeless Survival Experience, där spelaren kontrollerar en avatar som är hem-

lös i en storstad och måste försöka skaffa ett jobb och en bostad för att ta sig ur 

hemlösheten.146 En av de viktigaste delarna av regelsystemet är de tre mätarna som benämns 

happiness, hunger och hygiene; dessa påverkas av olika saker i spelet, alltifrån att tiden går 

till hur och vad man interagerar med. Går happiness ner till 0 så förlorar man spelet. För att få 

pengar kan man antingen tigga (genom att klicka på förbipasserande) eller leta i soptunnor 

och plocka skrot från gatan (genom att klicka på objekten). Följande är en situation man kan 

komma att befinna sig i: För närvarande är avataren mätt, men det är skralt i kassan och efter 

några olyckliga nätter på härbärget och gatan är happiness ganska låg; tillvaron börjar se 

mörk och hopplös ut. När spelaren går runt och tigger så ignorerar vissa personer en, några 

ger lite pengar men det finns också de som ställer frågor man kan svara på. En person frågar 

om vi vill ha deras hamburgare, antingen svarar man ja eller så kan man säga att man behöver 

pengarna. Det senare alternativet leder till ett av två utfall: 1. Att personen ger en pengar. 2. 

Att de blir sura och säger att man är otacksam. Om det senare händer så går ens happiness 

ner. Regelsystemets uppbyggnad där de olika mätarna och reaktionerna från de olika 

karaktärerna i spelen interagerar med varandra kan för all del klara sig utan just den här på-

 
144 Om den påhittade verkligheten matchar allt för dåligt med regelsystemet kan det uppstå disharmoni, men för 
att detta ska ske verkar det som att krocken mellan de två måste vara tämligen allvarlig, så till den grad att 
spelaren uppfattar de gestaltade handlingarna i världen som så motsägelsefulla jämfört med den påhittade 
verkligheten att suspension of disbelief inte längre upprätthålls. 
145 Nokia, Snake, Espoo: Nokia 1997. Det har funnits flera föregångare till Nokias mobilversion av spelet. 
146 Delve Interactive, CHANGE: A Homeless Survival Experience, Storbritannien: Delve Interactive 2020. 
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hittade världen, spelet skulle kunna handla om något annat. Men när de två delarna samspelar 

bra blir det lätt att som spelare förstå regelinteraktioner som upplevelser i den påhittade 

världen. Jag vet inte om jag vågar be om pengar istället för mat, personen kanske ser ner på 

mig då och jag tror inte jag klarar av att känna mig sämre än jag redan gör. 

 Att skapa en stark koppling mellan regelsystemet och den påhittade verkligheten kan 

förstås göras i spel som genererar tämligen lika berättelser med hänseende på vilka händelser 

som förekommer, men det möjliggör också att spel med större variation i sin textgenerering 

kan fungera som objekt för litterär analys. För även om varje enskild text som genereras av 

spelet skiljer sig åt på så sätt att händelsers ordning är starkt varierade så förenas de helt 

plötsligt av att de alla uttrycker samma känsla, kanske kan man säga samma tema. Det gör 

inte något att ordningen på händelserna eller detaljerna i varje genererad text skiljer sig, för i 

analysen och diskussionen kan vi alla prata om det spelet försöker förmedla, inte bara genom 

hur det gestaltar den påhittade verkligheten utan också genom sitt regelsystem: Hur känns det 

att vara hemlös? 

 Detta har gällt vilken typ av spel som skulle kunna vara lämpliga i svenskämnet, nästa 

fråga är varför man skulle ägna sig åt spel i undervisningen? Jag anser att det inte alls är 

självklart, men just därför måste frågan tas på allvar. Som tidigare diskuterats finns det in-

dikationer på att elever inte vill att svenskämnet kretsar kring andra medier än skönlitteratur. 

Anledningar till detta kan inte bli annat än skissartade här, men åtminstone två olika skäl ska 

behandlas. Det första är att elever, genom sin vana vid olika medieformer, har insikt i att det 

är missvisande att sammanföra uttryck i olika medier. Det andra skälet kan vara att elever 

värnar om uppdelning ”skola-annat”. Magnus Persson menar i Den goda boken att myten om 

den goda litteraturen är högst närvarande i skolan; dess kärna kan uttryckas i tanken att 

litteratur är god medan världen är ond.147 Några aspekter av mytens praktik är enligt Persson 

”[…] uppdelningen av litteraturen i en etablerad och en icke-etablerad del”148 samt litteratur-

undervisningens funktion att ”övervaka, kontrollera och normera läsningen”,149 vilket ska 

syfta till införandet i den litterära kulturen. Om vi accepterar Perssons idéer om att myten 

kring den goda litteraturen är central för svenskämnet så är det mycket möjligt att tänka sig att 

elever vill att skolan ska ägna sig åt (endast) den etablerade skönlitteraturen för att de också är 

deltagare i myten. Myten är en del av den rådande diskursen och elevernas respons är att er-

 
147 Persson 2012, s. 17-20. 
148 Persson 2012, s. 27. Kursivering i original. 
149 Persson 2012, s. 28. Kursivering i original. 
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känna diskursens nuvarande formering. Att acceptera myten gör det möjligt för elever att 

placera in sig i den rådande ordningen som existerar, att förneka den utmanar rådande diskurs 

och riskerar att förhindra eleven från att inta en stabil plats i den diskursiva ordningen. Spel är 

därigenom problematiska för att de inte ses som goda (utan istället ofta klassas som låg 

underhållning), vilket gör att elever räds dem; spel är element som skulle kunna hota den 

diskurs som legitimerar svenskämnets funktion för eleverna. 

 På grund av detta anser jag att det är otillräckligt att motivera inkluderingen av spel i 

svenskämnet på sådana grunder som att de är en väg till att inkorporera elevers identitets- och 

meningsskapande eller att de kan fungera positivt som en utmaning till ämnets värdehierarki. 

Inte för att dessa anledningar nödvändigtvis skulle vara felaktiga, jag tror det ligger poänger i 

båda. Men spel fungerar så pass störande som diskursivt element att om de ska finnas i 

svenskämnet måste vi ta deras form på allvar. Vad det innebär är att vi inte kan utjämna alla 

skillnader mellan olika medier, utan snarare måste ta oss an varje medium utifrån dess unika 

form och uttryck. 

Själv anser jag att det finns två huvudsakliga anledningar till att svenskämnet bör behandla 

spel: Den första är att jag ser det som en del av svenskämnets syfte att, tillsammans med 

eleverna, lära och utforska hur vi människor förstår, skapar och kan tolka fiktion. Jag är över-

tygad om att fiktion i dess varierade uttryck är så pass viktigt för människan och för vårt 

samhälle att det är en omistlig del av svenskämnet att lära ut hur man kan tolka och samtala 

med varandra om den. Den andra anledningen är, som jag diskuterat ovan, att spel är ett 

medium med unika egenskaper som vi måste ställa andra frågor till och använda andra verk-

tyg för att analysera. Detta innebär att om vi vill att elever ska vara rustade att analysera, tolka 

och samtala även om spel som fiktion kan vi inte tro att det räcker med den etablerade under-

visningen som är centrerad på skönlitteratur. Dessutom anar jag att spels form kan ställa 

tankeväckande och intressanta frågor till de litteraturdidaktiska teorierna; och kräva att vi 

både omformulerar dem men också skapar nya. För vad innebär litterär kompetens, Judith 

Langers fem faser eller Kathleen McCormicks repertoarteori när vi måste beakta 

interaktivitet, en annan form av immersion, kontrollen av en avatar, att spel är system som 

generar unika texter varje gång och faktumet att känslor frammanas på (delvis) andra sätt? 
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5. Sammanfattning 

Denna uppsats har sökt besvara de två frågeställningarna Varför förekommer spel i så låg 

utsträckning inom gymnasieskolans svenskämne? samt Hur påverkar spelmediets egenskaper 

dess position i den svenskämnesdidaktiska diskursen? genom att analysera konferensartiklar 

från det nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) och sätta denna 

analys i relation till spelmediets egenskaper. Analysen och diskussionen har skett utifrån en 

diskursteoretisk grund (så som den formulerats av Ernesto Laclau & Chantal Mouffe), vilket 

innebär att fokus legat på hur diskursen artikuleras och på vilket sätt spel uppträder i 

diskursen. Slutsatserna är att spel är ovanliga eftersom forskningen i låg utsträckning varit 

intresserad av spel i sig; snarare har det varit andra faktorer som varit intressanta och spel har 

möjligen tänkts kunna fungera som ett sätt att komma åt detta andra. De öppningar som 

faktiskt funnits mot spel verkar det inte hänt mycket med, vilket jag hänför till två faktorer: 

Den första är att elever själva inte nödvändigtvis vill att skolan inkorporerar nya medier, även 

de är deltagare i att upprätthålla det Magnus Persson kallar ”myten om den goda litteraturen”. 

Den andra faktorn är att spels form gör dem distinkt annorlunda från både böcker film. 

Spelmediets egenskaper, i form av att vara ett interaktivt, textgenererande medium som 

väcker en annan form av uppslukning än medier som bok eller film, innebär att de inte lätt 

kan integreras i den nuvarande undervisningen med redan existerande verktyg. Att låta spel 

komma till sin rätt skulle kräva arbete som den nuvarande diskursen (oftast) inte legitimerar 

eller värdesätter. 

Slutligen har jag också behandlat några av de didaktiska aspekterna som är viktiga om spel 

skulle övervägas att användas i undervisningen. Där har jag belyst att det framförallt är form 

och struktur som behöver beaktas och två aspekter har identifierats som viktiga. Den första är 

vilka texter som genereras av spelet och den andra är i vilken grad regelsystemet och den på-

hittade verkligheten harmonierar. Om svenskämnet ska behandla spel anser jag att det är för 

att det är en unik form av fiktion som har egna relevanta egenskaper att utforska; om vi tror 

att fiktion är betydelsefullt och viktigt. Dessutom måste vi lära eleverna att analysera även 

spel som fiktionsform, förutsatt att vi anser det viktigt att elever är rustade att analysera olika 

former av fiktion.  
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