
 

Abstract 

Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (red.) 2007: Ett vidgat text-
begrepp. TeFa nr 46. Uppsala universitet, Uppsala. 

 

An extended text concept contains eight of the papers presented at a FUMS con-
ference on 9 May 2006. The introductory chapter, written by Britt-Louise Gun-
narsson, includes an overview of earlier research on texts which give a historical 
background to the contributions of this volume. Anna-Malin Karlsson then ex-
plores different aspects of how the text concept can be extended. In her second 
article, Karlsson presents a model for the analysis of text, situation and practice, 
thus discussing the interpretation of work-related practice in relation to various 
frames and resources. Anna-Lena Göransson gives a summary of her study on 
the role of texts and text books in firemen education. Jana Holsanova discusses 
users’ interaction with multimodal texts on the basis of results from three em-
pirical studies on eye movements. Anna Gunder explores the extended text con-
cept from the perspective of literary criticism, while Per-Anders Forstorp ques-
tions its relevance for education: what and whose text concept is extended. Also 
the article by Anders Björkvall and Charlotte Engblom focuses on knowledge 
and learning. They discuss the issue how school education could and should 
build on the knowledge which modern children have acquired through their 
daily computerized practices. Karolina Wirdenäs, finally, looks at the future for 
research on texts.   
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Förord 
 

Textforskningen i Sverige genomgår för närvarande lite av en renässans. Det 
bildas nätverk och startas forskningsprojekt i syfte att besvara frågor om vad en 
text är, hur den tolkas och hur den fungerar i samhället. En anledning till det ny-
vaknade intresset är en förändrad syn på vad texter är, vilket lett till en diskus-
sion bland forskare om själva textbegreppet. De texter vi dagligen möter har 
förvisso ändrat karaktär. De består av mer än skrivet språk och är ofta interakti-
va på ett sätt som tvingar användaren att bli en aktiv medskapare. Genom Inter-
net och modern mobiltelefoni kommer vi i kontakt med mer komplexa textvärl-
dar än tidigare och med nya mönster för interaktion och lärande. Den aktuella 
text- och diskursforskningen har intresserat sig för dessa förändringar, och text-
forskare ser i allt högre utsträckning på texter utifrån andra perspektiv än de rent 
språkliga. Man intresserar sig för sådant som multimodalitet, icke-linjär text-
struktur och för den interaktion och de verksamheter texter fungerar i.  

Konferensen Ett vidgat textbegrepp anordnades i Uppsala den 9 maj 2006. 
FUMS, Avdelningen för forskning och utbildning i svenska, vid Institutionen för 
nordiska språk i Uppsala stod som värd för konferensen som organiserades av 
Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala universitet, och Anna-Malin Karlsson, Stock-
holms universitet. Ett frö till konferensen såddes dock redan två år tidigare. I 
juni 2004 organiserade Britt-Louise Gunnarsson och Kerstin Severinsson-
Eklundh, KTH i Stockholm, en tvådagars internationell workshop med fokus på 
de förändringar som Internet medfört för den vanliga medborgarens deltagande i 
samhällskommunikationen. Workshopen, som finansierades av Riksbankens 
Jubileumsfond, väckte nya frågor om dagens textverklighet. Flera av de svenska 
forskare som deltog i workshopen blev senare inbjudna att föreläsa vid konfe-
rensen 2006. 

Denna volym innehåller åtta artiklar baserade på föredragen vid konferensen 
Ett vidgat textbegrepp. De representerar textstudier inom olika discipliner men 
har det gemensamt att de alla för in andra perspektiv på text än det traditionellt 
språkvetenskapliga. Därmed belyser samlingen ganska väl dagens textforskning. 
Artiklarna presenteras i inledningen som också ger en forskningshistorisk tillba-
kablick. 

 

Uppsala och Stockholm i februari 2007 

Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson 
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Inledning 

Britt-Louise Gunnarsson 

Textforskning är idag ett dynamiskt område som drar till sig forskare från olika 
discipliner och med varierad teoretisk och metodisk bakgrund. Det bildas nät-
verk och startas forskningsprojekt i syfte att besvara frågor om vad en text är, 
hur den kommer till, hur den tolkas av olika läsare och hur den fungerar i sam-
hället. Även om frågorna inte är nya, kan svaren sägas vara det. Den tekniska 
utvecklingen har ställt textforskaren inför nya utmaningar. Gränsen mellan ord 
och bild, liksom den mellan tal och skrift, är inte lika tydlig i de texter som ska-
pas på 2000-talet som tidigare, vilket gjort att det traditionella textbegreppet 
kommit att kännas otillräckligt för att beskriva det skrivna ordets symbios med 
bild och grafik och för att fånga textens interaktiva karaktär. Artiklarna i denna 
konferensvolym utgår från denna nya, förändrade textverklighet och belyser ur 
olika vetenskapliga och metodologiska perspektiv temat ”Ett vidgat textbe-
grepp”. Språkvetare, pedagoger, kognitionsforskare och litteraturvetare presen-
terar här aktuell forskning. Sammantaget ger de olika bidragen en god bild av 
den förnyelse som textforskningen för närvarande genomgår.  

För att skapa en fördjupad förståelse av vad förnyelsen innebär kan det dock 
vara av värde att sätta in det nya i sitt forskningshistoriska sammanhang. Delvis 
med utgångspunkt i min egen forskning kommer jag därför att först ge en histo-
risk tillbakablick i syfte att belysa vilka frågor man ställde i textlingvistikens 
början och vilka svaren var. Därefter ställer jag forskningen under 1900-talet i 
relief mot dagens forskning. Slutligen presenterar jag de olika bidragen till den 
här konferensvolymen. 

1 Historisk tillbakablick 

Forskningsintressen går förvisso i vågor och olika frågeställningar står i fokus. 
Sedan framväxten av textlingvistiken på 1960-talet har man dock med olika teo-
retiska och metodiska ansatser försökt fånga textens egenskaper och kommuni-
kativa roll.  

1.1 Text som väv 

Under 1960-talet kom textstudiet att kopplas samman med den framväxande 
lingvistiken och termen textlingvistik togs i bruk. Forskarna frågade sig vad som 
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konstituerar en text och vad som skiljer texten från en godtycklig följd av satser. 
Begreppen kohesion och koherens användes för att beskriva vad som gör en 
samling satser till en sammanhängande väv, dvs. en text (Halliday & Hasan 
1976). De nordiska forskarna använde termerna textbindning, satskoppling och 
ledfamilj för att beskriva textens grundläggande uppbyggnad (Enkvist 1974; 
Källgren 1979). 

Tjeckiska forskare, i den s.k. Pragskolan, studerade texter utifrån ett ”functio-
nal sentence perspective”. Man menade att meningselementen fyller en funktion 
genom att de sätter den kunskap de aktiverar i ett kommunikationsdynamiskt 
perspektiv. Olika meningselement är mer eller mindre nya och viktiga; de har 
olika informationsvärde. Den tematiska progressionen, dvs. växlingen tema–
rema/topik–kommentar/känt–nytt analyserades, och den tematiska dynamiken 
och progressionen beskrevs (Daneš 1970; Enkvist 1974).  

Andra textlingvister knöt an till kasusgrammatiken (Fillmore 1968) och för-
sökte komma åt textens uppbyggnad utifrån meningselementens relation till ver-
bet. För att beskriva dynamiska satser användes termer som agent, patient, reci-
pient, instrument, source etc. Svårare var det dock att beskriva statiska meningar 
(Lundquist 1979).1 

1.2 Text som handling  

Utgångspunkten för den funktions- och kommunikationsorienterade textlingvis-
tiken är synen på texten som redskap för handling. Intressant nog skedde teori-
utvecklingen tämligen parallellt inom forskningen om talat och skrivet språk. 
Den pragmatiska teorin ansågs beskriva språkbruk generellt, alltså oberoende av 
medium. Inspiration hämtades från filosofer inom den språkfilosofiska skola 
som går under namnet pragmatismen2. Företrädare som Charles Sanders Peirce 
(1839–1914) och George Herbert Mead (1893–1931) betraktar all kommunika-
tion som handling; enligt Peirce består ett språkligt påståendes mening av de 
praktiska konsekvenser som följer av påståendet om detta är sant, och Mead ser 
det språkliga beteendet som styrt av regler, vilka anger de sociala konsekvenser 
som olika språkhandlingar får. Att handla är att handla meningsfullt är en cen-
tral tes inom pragmatismen.  

Termen pragmatik lär först ha använts inom språkvetenskapen av amerikanen 
Charles W. Morris som i den övergripande teori för teckenkommunikation som 
han lanserar i “Foundations of the theory of signs” från 1938 urskiljer tre möjli-
ga dimensioner för tecken- och språkbeskrivningar: den semantiska, den prag-

                                           
1  I Larsson (1978:31) benämns denna riktning inom textlingvistiken för teckencentrerad, 

autonom textlingvistik och ställs emot funktions- och kommunikationsorienterad, pragma-
tisk textlingvistik.  

2  Det grekiska ordet pragma betyder ’handling’, ’verksamhet’ och pragmatism kan därför 
översättas som ’läran om handlingens betydelse’.  
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matiska och den syntaktiska. Av stor betydelse för utvecklingen av en pragma-
tiskt inriktad textforskning är förstås filosofen John Austins talaktsteori, ur-
sprungligen från 1950-talet, med urskiljandet av de tre grundläggande hand-
lingsnivåerna: den lokuta, den illokuta och den perlokuta (Austin 1976). John 
Searles (1969) vidareutveckling och urskiljande av fem huvudtyper av talhand-
lingar: representativer, direktiver, kommissiver, expressiver och deklarativer 
gjorde teorin tillämpbar på analyser av såväl tal som skrift. 

Ett annat centralt verk inom pragmatiken är Grice (1975) där villkoren för  
kommunikation analyseras med avseende på samarbetsprinciper och implikatio-
ner. För att fånga vad som underförstås (impliceras) skiljer Paul Grice på kon-
ventionella, dvs. språkligt uttryckta, implikationer, och icke-konventionella, dvs. 
konversationsimplikationer. Han ställer också upp fyra maximer som han menar 
styr samarbetet i en talsituation: kvantitet, kvalitet, relation och sätt, och beskri-
ver också hur man kan bryta mot dessa. Grice utgår från talsituationen, men för-
visso har hans kategorier också använts för att analysera skrivet språk. 

Jens Allwood, som kom att fungera som en introduktör av den amerikanska 
pragmatiken i Sverige, ger i sin doktorsavhandling från 1976 det pragmatiska 
textstudiet en tvärvetenskaplig och vid ram med nyckelorden kommunikation, 
sändare–mottagare, intention, reaktion, psykologiska fenomen (känsla, attityd), 
social struktur (roll, makt solidaritet). En annan tidig, svensk textforskare med 
förankring i pragmatiken är Hans Rossipal (1978). I sin doktorsavhandling be-
skriver han textens pragmatiska motivationsstruktur med en uppdelning på mål-
information och hjälpinformation. Hjälpinformationen syftar till att få mottaga-
ren att acceptera målinformationen, dvs. till att samarbeta, att förstå samt att bli 
övertygad och handlingskompetent. 

Pragmatiken med dess inriktning på funktion och situation var också utgångs-
punkten för mina egna analyser av lagtexters syfte och funktion (Gunnarsson 
1982). Lagens syfte beskrevs som tudelad handlingsstyrning: dels skulle dom-
stolars handlande styras, dels medborgarnas handlande i olika situationer. Lagen 
har inte bara som mål att skapa explicita regler att tillämpas av domstolar utan 
vill också ange en mer allmän handlingsinriktning för de medborgare som lagen 
gäller. Den övergripande analysen av lagens olika syften kunde sedan kopplas 
till en analys av den underliggande textstrukturen och till en omskrivning av lag-
texten med sikte på medborgarperspektivet. Lagens underliggande struktur, som 
utgörs av huvudregler och undantag; rättigheter och skyldigheter, ramsituatio-
ner (villkor för de olika lagreglerna) och handlingsdirektiv, kan kontextualiseras 
såväl ur ett domstols- som ett medborgarperspektiv.  

1.3 Text som tanke 

Under de första decennierna av textlingvistikens historia hade en del forskare, 
János Petöfi, Hannes Rieser och Teun van Dijk, ambitionen att utveckla en ge-
nerativ textgrammatik. En god bild av dessa strävanden visas till exempel i Stu-
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dies in text grammar (Petöfi & Rieser 1973). Många frågor om hur den välfor-
made texten skapas förblev dock olösta. Också svenska forskare försökte skriva 
regler för hur nya texter skulle kunna genereras. De tidiga försöken ledde dock 
in i tämligen snåriga återvändsgränder (Sigurd 1978).  

Mer fruktbara än försöken att skriva en generativ textgrammatik blev försö-
ken att fånga texters struktur på en mer övergripande nivå, dvs. textens mikro- 
och makrostruktur (van Dijk 1977), och då framförallt när den textlingvistiska 
terminologin relaterades till kunskaper inom kognitiv psykologi (Kintsch & van 
Dijk 1978). Kopplingen mellan textforskning och kognitiv psykologi visade sig 
vara av värde för att förklara inte bara hur vi skapar och förstår textmönster utan 
också varför de överhuvudtaget finns. Begreppen schema, script och frame, som 
ursprungligen utvecklades inom fältet artificiell intelligens, visade sig användba-
ra för att förklara hur vi lagrar kunskap om texttyper och också hur dessa an-
vänds vid skrivande och läsande (Schank & Abelson 1977, Thorndyke 1977). 
Neurologins upptäckter på 1970-talet, genom studier av hjärnskadade patienter, 
att kunskap om helheter lagras i andra delar av hjärnan än kunskap om detaljer 
(Lurija 1979), gav begriplighetsforskningen en kognitiv bas.  

En meningsfull textläsning/textanvändning förutsätter förståelse av helheter 
vilket alltså, kognitivt sett, är något annat än förståelse av detaljer. Ett flertal 
studier i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet intresserade sig för frågor 
om texters begriplighet. Kopplingen mellan kognitiv psykologi och språkanalys 
var här given. Själv utgick jag från psykolingvistisk forskning när jag utformade 
den begriplighetsmodell som kopplade samman en pragmatisk analys av lagens 
syften och läsargrupper med en analys av det situerade läsandet (Gunnarsson 
1982). Läsprocessen antogs variera beroende på läsmålet, dvs. om läsningen var 
inriktad på ”memorering av textytan”, ”registrering av textinnehållet”, ”förståel-
se av sändarens verklighetsbeskrivning”, ”integrering i egen omvärldsuppfatt-
ning” eller på ”direkt handlingsinriktad förståelse”.  

Minne och förståelse fokuserades också i de studier som psykologerna Birgit-
ta Höijer och Olle Findahl gjorde vid den tiden. De analyserade radio- och TV-
nyheter och mätte hur mycket och vad lyssnare minns av det de hört och sett. 
Det djupare innehållet, knutet till orsaker och konsekvenser av det inträffade, är 
det som lyssnaren till den fragmentariserade nyhetsförmedlingen inte mindes 
(Höijer & Findahl 1984). Den kognitiva aspekten har också knutits till inlärning 
och elevers skrivutveckling i skolan. Kent Larsson visar i boken Skrivförmåga 
(1984) hur elevens skrivförmåga växer fram som en följd av en kognitiv utveck-
ling.  

1.4 Text som struktur 

Kopplingen mellan text och kognition visade sig också vara fruktbar för att be-
skriva texters innehåll på ett abstrakt sätt. För analyserna inom projektet Fack-
texter under 1900-talet utvecklade jag en modell som fångar texters innehåll på 
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ett makrostrukturellt generaliserbart sätt (Gunnarsson 1987, 1989). I modellen 
urskiljs fem kunskapsvärldar: vetenskapsvärld, objektvärld, praktikvärld, pri-
vatvärld, externvärld och inom dessa olika aspekter, t.ex. inom vetenskapsvärl-
den: teori, klassificering och experiment. Textinnehållet beskrivs också i relation 
till olika dimensioner: orsak, fenomen, process och resultat. Kunskapsvärldarna 
har använts för kategorisering och jämförelser av innehåll hos olika texter: ve-
tenskapliga och populärvetenskapliga artiklar från olika perioder (Melander 
1991, Näslund 1991), domar skrivna i Sverige och USA (Fredrikson 1994) samt 
texttyper inom banker och ingenjörsbyråer i Sverige, Tyskland och England 
(Levin 1997).  

Det textlingvistiska intresset för texters makrostruktur utgör en brygga till lit-
teraturvetenskapen. Inom den ryska narratologin utvecklade Vladimir Propp 
1928 en modell för att beskriva folksagans understruktur; han urskilde ett antal 
grundläggande funktioner (invarianter) och beskrev sedan dessas transformatio-
ner i olika sagor. Propps analys (svensk översättning 1971) fick stor betydelse 
för de franska strukturalisterna Roland Barthes och Algirdas Greimas och för 
deras, och andras, försök att konstruera berättandets grammatik samt finna mo-
deller för att beskriva texters djupstruktur. Andra tidiga undersökningar visade 
hur genuint, folkligt berättande också var styrt av gemensamma mönster. När 
William Labov och Wolfgang Waletzky (1967) intervjuade lågutbildade perso-
ner fann de en gemensam struktur i berättelserna, som kunde beskrivas med ka-
tegorierna: orientation, complication, evaluation, resolution och coda. Också 
Grimes & Glock (1970) undersökte berättelsestruktur i folkligt berättande och 
fann där tämligen likartade mönster som i högprosa (jfr Grimes 1975). 

Diana Adams Smith (1987) har på ett intressant sätt visat på kopplingen mel-
lan språk- och litteraturvetenskap. Hon jämförde grundstrukturen i enkla barn-
ramsor och barnsånger med den som återfinns i populärvetenskapliga artiklar. I 
stort sett återfanns samma grundstruktur. Den goda vetenskapen, åtminstone den 
mest lästa, har gemensamma drag med skönlitterärt och populärt berättande. 
Också den vetenskapliga författaren måste ta tag i mottagaren i inledningen, be-
skriva bakgrundssituationen men också väcka intresse för fortsättningen. John 
Swales menar att strukturen på inledningen till en vetenskaplig artikel retoriskt 
kan beskrivas som att författaren där skapar ett forskningsutrymme för den un-
dersökning som han eller hon sedan kommer att beskriva närmare i artikeln. I 
Swales (1981) beskrivs den berömda CARS-modellen (CARS=Create a Rese-
arch Space), som fått stor tillämpning i skrivundervisningen världen över. Vari-
anter av den här modellen har kunnat tillämpas på texter inom andra genrer 
(Gunnarsson 1989, Bhatia 1993, Jämtelid 2002).  

Den nordamerikanska skrivforskningen med sin inriktning på den retoriska 
uppbyggnaden av olika genrer har flera beröringspunkter med litteraturveten-
skapen och dess analyser av genrer. Skrivundervisningen bedrivs vid institutio-
ner som också undervisar i litteratur. En stor inspirationskälla för genreforsk-
ningen har också Michail Bachtins och Valentin Vološinovs skrifter utgjort (se 
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beskrivning av området i Berkenkotter & Huckin 1995). Här finns alltså ytterli-
gare en förbindelse mellan litteratur- och textforskning liksom mellan forskning 
om talat och skrivet språk.  

1.5 Text i kontext 

Många forskare har beskrivit relationen mellan texten, närkontexten/situationen 
och den yttre kontexten/skrivsamhället (t.ex. Halliday 1977, Gunnarsson 1987, 
Fairclough 1989). Vad som är gemensamt för de olika modellerna är analysen 
av hur texten och skrivandet är beroende av situationellt förankrade sociala kon-
texter. För olika analytiska syften har olika ramar urskiljts och olika villkor pre-
ciserats. I den analysmodell som presenteras i Gunnarsson (1987:74) är ut-
gångspunkten olika kontextkomponenter: textexterna (situation, aktör, funktion), 
intertextuella (genre) och intratextuella (textroller, textmedel). De textexterna 
komponenterna gäller den sociala kontexten, och för den analys av vetenskapli-
ga och populärvetenskapliga artiklar inom ekonomi, teknik och medicin som 
skulle genomföras inom projektet Facktexter under 1900-talet var det framför 
allt situationsramarna som behövde preciseras. Jag valde därför att urskilja tre 
ramar: 1) Produktionssituationen, 2) Fackområdet (Teoribildningen, Vetenskap-
liga etableringen, Yrkessituationen), 3) Samhället (Yrkeslivet, Vetenskapssam-
hället, Utbildningsväsendet, Offentliga sektorn, Privatlivet (Gunnarsson 1987: 
76). I projektet Texter i europeiska skrivsamhällen, där analysen gällde texter 
tillkomna i banker i tre olika länder valdes följande ramar: 1) Närmiljön, 2) Or-
ganisationen), 3) Lokala branschen, 4) Nationella branschen, 5) Nationella 
språksamhället, 6) Internationella (Gunnarsson 1994, 2003). Det är dock inte 
ramskissandet i sig som är av intresse utan vad det vill beteckna, dvs. att texter 
är situationellt förankrade på olika nivåer.  

Den sociologiskt inriktade textlingvistiken har försökt fånga textens beroende 
av skrivsituationen/produktionssituationen/närmiljön men också av organisatio-
nen, fackområdet/branschen och skrivkulturen/den nationella skrivmiljön. Inom 
den amerikanska skrivforskningen har begreppet discourse community blivit an-
vänt för att beteckna grupper (skrivmiljöer) som skapat egna skrivnormer och 
textmönster. Intressanta studier har gjorts av hur skribenter socialiseras in i 
skrivmiljön, och också av hur deras texter blir bedömda om de inte gör det. Ge-
nom att de nya medlemmarna anpassar sig till skrivmiljön bidrar de till dess 
fortlevnad som en skrivmiljö och till att normerna återskapas (Berkenkotter & 
Huckin 1995). 

2 1900-talets och 2000-talets textforskning  

För den historiska tillbakablicken ovan har jag valt ett av flera möjliga perspek-
tiv på tidigare textforskning. Ett annat hade varit att beskriva forskningen utifrån 



 

 13

tudelningen diakront–synkront (jfr översikt i Svensson 2005). Ytterligare ett an-
nat hade varit att utgå från vilka slags texter man studerat – religiösa texter, lä-
robokstexter, veckopress, soldatanvisningar, tidningstexter3 – och då även inklu-
dera stilistiskt inriktade studier (jfr Josephson 1996). Min ambition har dock inte 
varit att ge en uttömmande redogörelse för svensk textforskning utan enbart att 
visa på vilket fokus det förra seklets textforskare hade och vilka mönster och 
strukturer de därigenom kunde tydliggöra. Jag har inte heller önskat lyfta fram 
studier av en typ som inte längre bedrivs. De flesta av de forskare som jag näm-
ner har behandlat liknande frågeställningar även i senare publikationer, och 
många andra, senare debuterande, forskare har gjort värdefulla insatser inom de 
forskningsfält som jag berört. 

Efter dessa garderingar tänkte jag dock ge mig in på några generaliserande 
jämförelser mellan textforskningen på 1900-talet och 2000-talet. Frågan jag för-
söker besvara gäller vari förnyelsen består.  

Den första, och mest uppenbara, skillnaden mellan gårdagens och dagens text-
forskning gäller intresset för de icke-verbala elementen i texten. Något förenklat 
kan man säga att tidigare textstudier endast fokuserade orden och bortsåg från 
bilder, grafik och andra icke-verbala element. Symptomatiskt valde vi i det tidi-
gare nämnda facktextprojektet bort bilder, tabeller, formler etc. när vi byggde 
upp vår korpus (Gunnarsson, Melander & Näslund 1987). Det betyder inte att de 
analyserade vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklarna saknade icke-
verbalt material utan enbart att vi valde att inte inkludera dessa i våra textling-
vistiska analyser.4  

Fokus på samspelet mellan det verbala och icke-verbala, dvs. ordens samspel 
med bild och grafik, är alltså något nytt inom den språkvetenskapliga textforsk-
ningen. Det betyder förstås inte att det helt saknades forskare som intresserade 
sig för samspelet mellan ord och bild. En svensk pionjär inom det här området är 
Lars Melin, som tidigt försökte skapa en dialog mellan text- och bildforskare, till 
exempel genom konferensen ”Information i text och bild” 1984. Sina egna insat-
ser i relation till grafikens och paratextens funktioner sammanfattar han fint i 
Melin (2000). 

Det stora intresse vi nu finner bland textforskare knutet till multimodalitet och 
multisekventialitet är dock något nytt. Det skulle förmodligen aldrig uppstått 
utan den tekniska utvecklingen och det allmänt spridda bruket av datorer och 
Internet som ägt rum det senaste decenniet. Vad som är viktigt i ett forsknings-
perspektiv är dock att den förändrade textverkligheten också inneburit en för-

                                           
3  Jämför uppläggningen av projektet Svensk sakprosa, som presenteras i  Svensson, Joseph-

son & Selander (1996). Då projektet först startade 1996 har jag valt att inte behandla dess 
publikationer i min forskningshistoriska tillbakablick.  

4  I en senare studie har emellertid de icke-verbala elementen i vetenskapliga artiklar från 
olika perioder analyserats (Gunnarsson 2005). 
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skjutning i teoretiskt och metodiskt fokus. Den semiotiska teorin är, som fram-
går av den historiska tillbakablicken, inte ny, men dess relevans för att analysera 
det nya textlandskapet har lett till en metodisk och teoretisk utveckling av semi-
otiken. 

Den andra skillnaden jag vill peka på gäller undersökningens mål och kan 
knytas till en skala som löper från generell till unik. Karakteristiskt för den tidi-
gare textforskningen var intresset för det generella; man önskade beskriva de 
generella textmönstren, vilket bl.a. avspeglas i skapandet av termer som genre, 
texttyp, berättelsemönster, schema och ram. Många valde också att bygga upp 
stora korpusar och försökte beskriva vad som gällde för texter av en viss typ. 
Dagens textforskning kan knappast anklagas för att sakna termer, men dessa är 
mer inriktade mot det unika och situationella: praktik, verksamhetstyp, interak-
tion, situationellt lärande.  

De gemensamma strävandena hos forskarna inom den tidiga pragmatiken och 
dagens verksamhetsanalytiker är uppenbar. Också pragmatiken intresserade sig 
för textens funktioner i olika situationer och för kommunikationens intentions-
styrda karaktär. Den etnografiskt inspirerade metodik som tagits i bruk av text-
forskningen under 2000-talet ger dock möjligheter till en mer djupgående analys 
av det unika i varje situation och i varje miljö. 

Den tredje skillnaden jag vill lyfta fram gäller förhållandet till en gränsdrag-
ning mellan skrivet och talat språk. Samtidigt med textlingvistiken växte socio-
lingvistiken fram på 1960- och 1970-talet med sin uttalade inriktning på talat 
språk. Inte bara variationslingvistiken utan också kontaktlingvistiken och den 
interaktionella sociolingvistiken inriktades på talat språk. Länge gjordes det en 
tydlig åtskillnad mellan studiet av tal och skrift, och olika forskningstraditioner 
utvecklades.  En sådan uppdelning på antingen talat eller skrivet språk gynnar 
dock knappast studiet av ”verklig” kommunikation där tal och skrift samverkar 
(jfr Gunnarsson 1995). 

För textforskningens vidkommande innebar åtskillnaden bland annat att in-
tresset knöts till produkten snarare än till processen, dvs. att analysen mer gällde 
det stabila resultatet än den interaktiva processen kring texten (jfr dock de ovan 
beskrivna kognitivt inriktade studierna av läs- och skrivprocessen). Dagens text-
forskning är förvisso mer processinriktad och mer inriktad på att ge en mer ho-
listisk beskrivning av samtliga led i den process i vilken texter kommer till. En 
förklaring till det nya intresset är givetvis kommunikationens förändring genom 
ny teknik; vi läser, skriver och blir lästa mer eller mindre simultant. En annan 
förklaring kan knytas till närmandet mellan studiet av talat och skrivet språk; 
den etnografiskt förankrade metodiken med fältstudier och observationer har 
kommit att tillämpas också vid analyser av skrivande och skrivna texter. Genom 
bruket av termen kommunikation försöker man fånga den vidare synen på hur tal 
och skrift samverkar, och genom begrepp som dialogicitet bryter man ner polari-
teten sändare–mottagare. 
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3 Studier med ett vidgat textbegrepp 

I den här volymen presenteras aktuell svensk textforskning. Temat ”ett vidgat 
textbegrepp” belyses ur olika synvinklar – språkforskarens, pedagogens, kogni-
tionsforskarens och litteraturvetarens – och ges såväl en teoretisk som en empi-
risk förankring. Textlandskapet ser annorlunda ut på 2000-talet än vid mitten av 
1900-talet, men också forskningsdiskussionen. De åtta artiklarna i denna konfe-
rensvolym belyser ur olika perspektiv den förändrade textverklighet som omger 
oss men också den diskussion som förs i dagens gränsöverskridande och globa-
liserade forskningssamhälle.  

De två inledande artiklarna är skrivna av Anna-Malin Karlsson. I sin första 
artikel sätter hon in temat ”ett vidgat textbegrepp” i en teoretisk referensram. 
Hon diskuterar begrepp som multimodalitet, multisekventialitet, semiotiskt rum 
och interaktion. En ledande tanke i artikeln är att ett interaktionellt vidgat text-
begrepp utmanar föreställningar om stabilitet. Begreppet kontextualiserar och 
situerar texten vilket gör att analyser av struktur och textbindning blir mindre 
intressanta än analyser av praktik och situation. 

I sin andra artikel, ”Text, situation, praktik”, presenterar Karlsson en under-
sökning som visar hur textstudiet kan inbegripa analyser av verksamheter och 
praktiker. Hon beskriver kontexten i relation till tre olika ramar: 1) texten själv 
som materiell och semiotisk enhet, 2) situationen och den konkreta verksamhe-
ten, 3) praktiken eller praxis. Genom en etnografiskt inspirerad närstudie av 
textanvändningen hos en arbetsgrupp vid en offentlig organisation kan hon visa 
hur olika texter medierar kommunikationen mellan olika deltagare men också 
relationerna mellan verksamheterna. Genom olika skriftpraktiker textualiseras 
sedan de olika verksamheterna. Den centrala texten i den presenterade fallstudi-
en är en projektplan. Under arbetsprocessens gång ges denna plan olika kommu-
nikativa funktioner och betydelser. Till en början kan den beskrivas som en öp-
pen text, som kan läsas på flera sätt, men successivt övergår den till att bli allt-
mer sluten och så småningom helt låst. Projektplanen förefaller alltså ha olika 
grad av stabilitet under den studerade processen. 

Även Anna-Lena Göranssons artikel utgår från etnografisk metodologi. Hon 
presenterar en studie av undervisning inriktad på yrkesutbildning. Hon följde en 
brandmansutbildning i internatform under en längre period, observerade språk-
användningen, samtalade med de studerande och gjorde djupintervjuer. Kopp-
lingen mellan teori och yrkespraktik liksom mellan lärobokens idéer och den 
pedagogiska tillämpningen visade sig vara problem i brandmansutbildningen. 
Hon fann en tydlig skillnad mellan brandmännens aktivitet, deltagande och en-
gagemang i klassrummen och på övningsfältet. Hon fann också en diskrepans 
mellan styrdokumentens underliggande kunskaps- och lärandeteorier och den 
pedagogiska gestaltningen i praktiken. Undervisningen behandlade i högre grad 
hurfrågor än vad- och varförfrågor.  
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Jana Holsanovas artikel diskuterar tre kognitionsvetenskapliga studier av 
användares interaktion med multimodala texter. Försökspersoners läsprocess har 
studerats utifrån ögonrörelsemätningar, retrospektiva verbala protokoll och in-
tervjuer. Forskargruppen studerade användares interaktion dels med nättidning-
ar, dels med papperstidningar. Vidare analyserade man hur användare integrera-
de text och bild vid läsning av informationsgrafik. Holsanova analyser resultaten 
bland annat utifrån variabler som frihet–styrning, subjektiv–objektiv struktur, 
läsvägar, ingångar och övergångar. 

Anna Gunder belyser med utgångspunkt i textkritikens distinktion mellan 
verk och text hur en litteraturvetare kan se på ”ett vidgat textbegrepp”. Hon stäl-
ler den traditionella romanen med sin monosekventiella struktur, dvs. där orden, 
raderna och sidorna ska läsa i den ordning de står, mot det multisekventiella 
verket, den digitala hyperromanen, där det finns flera vägar genom texten och 
verket. Gunder urskiljer olika multisekventiella strukturer – axial, nätverksstruk-
tur och lateral – och ställer dessa i relation till begrepp som hypertext och hy-
perverk. 

Per-Anders Forstorp tar i sin artikel upp själva temat ”ett vidgat textbe-
grepp” till kritisk granskning. Han frågar sig vilket textbegrepp som vidgats och 
vems detta är. Han frågar om vi inte redan har ett vidgat textbegrepp och om inte 
multimodalitet ständigt har varit närvarande. Han frågar också om inte text-
forskningen tidigare varit alltför snävt inriktad och framkastar tanken att fors-
karna genom att systematiskt bortse från att texten bör tolkas brett och att olika 
kommunikativa former samspelar med varandra skapat en ”textual language bias 
in communication studies”. Hans funderingar gäller också de kommunikativa 
modaliteternas förhållande till kunskap och lärande, och han undrar om det kan 
vara så att lärande och kunskap huvudsakligen är knutna till en viss form av tex-
ter, och om i så fall villkoren för kunskap och lärande förändras om texterna för-
ändras.  

Också för Anders Björkvall och Charlotte Engblom är kunskap och lärande 
centralt. De tar sin utgångspunkt i den förändrade textuella verklighet som möter 
2000-talets barn i förhållande till tidigare generationers. Den fråga de fokuserar i 
artikeln är hur skolan fångar/bör fånga upp de kommunikativa och multimodala 
färdigheter och tänkesätt som barn får genom sina olika skärmbaserade kommu-
nikativa fritidsaktiviteter som data- och TV-spel, chatt och sms. Författarna re-
dogör för forskning om lärande i det senmoderna samhället, om literacy och po-
pulärkultur och om teknikbaserade textaktiviteter. De diskuterar också kommu-
nikationsetnografi som metod. 

Karolina Wirdenäs ger i den avslutande artikeln en sammanfattning av nyli-
gen avslutad och pågående svensk textforskning. Hon blickar också framåt och 
diskuterar frågan om vad som bör styra diskussionerna kring text i framtiden. 
Hon menar att det är viktigt att tolkningen av textbegreppet inte låses fast utan 
att olika synsätt och behov diskuteras i öppna samtal.  
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Multimodalitet, multisekventialitet, interak-
tion och situation 
Några sätt att tala om ”vidgade texter” 

Anna-Malin Karlsson  

Den som i maj 2006 gjorde en sökning på Internet på strängen ”vidgat textbe-
grepp” fick som första träff upp en text från Skolverkets hemsida. Texten hand-
lar om de centrala proven i svenska för gymnasieskolan och refererar bland an-
nat innehållet i kursplanen för svenska B: 

I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen ”ett vidgat textbegrepp” 
som innefattar ”förutom skrivna och talade texter även bilder”. Detta vidgade textbe-
grepp återkommer i kursplanen, både i beskrivningen av ämnets syfte och i de mål un-
dervisningen ska sträva mot. Formuleringarna ”litteratur och bildmedier”, ”olika slag av 
texter, såväl skrift- som bildbaserade” och inte bara läsning utan även ”avlyssning, film, 
video etc.” pekar alla mot detta utvidgade textbegrepp. 
(Internet: http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917, hämtad 2007-02-11)  

Citatet, som alltså i sin tur innehåller citat, visar att man tänker sig att text i sko-
lan numera är något mer än det traditionellt har varit. Tidigare har man sysslat 
med skrivna och talade texter, men nu ingår även bilder i textbegreppet. Dessut-
om implicerar formuleringen ”talade och skrivna texter” i sig ett slags föränd-
ring från ett synsätt där texter är skrivna. I den citerade kursplanen talas det ock-
så om ”avlyssning” som något som ska komplettera den mer traditionella läs-
ningen. Det ligger i ordet ”vidgat” att det handlar om ett nytt och annorlunda sätt 
att se på något, jämfört med det tidigare, snävare. 

Syftet med denna artikel är att vrida och vända på de olika anspråk på att me-
na något nytt och annorlunda med text som forskare och andra kan ha. Vad me-
nar man i så fall med det mer begränsade ”text”? På vilket sätt är det ”vidgat”, 
och i vilka avseenden är det nytt?5 

Man skulle kunna kalla det textbegrepp som aktualiseras i citatet ovan för se-
miotiskt. Det talas om andra semiotiska resurser än språket, om det som i andra 
sammanhang brukar kallas multimodalitet. (Se vidare exempelvis Kress & van 
Leeuwen 2006.) Kanske är det detta som oftast menas med ett vidgat textbe-

                                           
5  Tack till Jana Holsanova och textseminariet vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds uni-

versitet, samt till Karolina Wirdenäs för synpunkter på en tidigare version av denna text. 
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grepp. Redan här kan det vara på sin plats med ett förtydligande som förhopp-
ningsvis kan förebygga begreppsförvirring. Det text som man då tänker vidgat är 
det räknebara text, som i texter – meningsfulla helheter och kulturella artefakter, 
som vi använder för att kommunicera med och som vi kan tala om och referera 
till. Det oräknebara text i betydelsen ’skrift’ (ofta ställt i motsats till bild) refere-
rar till något annat och snävare, som det knappast är aktuellt eller ens intressant 
att vidga.6 

Bland språkforskare har det multimodala perspektivet hittills framförallt inne-
burit att man studerar visuella texter, dvs. skrivna texter inklusive deras grafiska 
form, layout, bilder etc. Multimodalitet är visserligen också ett begrepp som an-
vänds alltmer inom interaktionsforskning, men då är texten som sådan sällan det 
centrala studieobjektet. Hur en vidgning av textbegreppet mot det semiotiska 
kan förstås illustreras av figur 1. I en del sammanhang har begreppet semiotiskt 
rum använts för att beteckna den potential för text som etableras på exempelvis 
ett tidningsuppslag eller på en webbsida (Karlsson & Ledin 2000, Ledin 2000). 
En visuell, multimodal text blir av nödvändighet mindre låst vid en särskild läs-
ordning eller sekvens utan designas av läsaren vid läsningen (jfr Kress 2005). 

Figur 1. Ett semiotiskt vidgat textbegrepp 

                                           
6  Den hotande begreppsförvirringen gör att forskare som utgår från någon form av vidgat 

textbegrepp gärna benämner det oräknebara ’text’ (som i ”text och bild”) med just skrift el-
ler språk. 
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Om man nu accepterar tanken att text designas i situationen är steget inte långt 
till att se textens gränser som interaktionella, dvs. att text är ett yttrande som 
föregås och följs av andra yttranden. Ett sådant synsätt brukar inte sällan föras 
tillbaka till den ryske språkfilosofen och litteraturvetaren Bachtin (exempelvis 
1986, jfr även Ledin 1999). När text likställs med yttrande förankras texten i en 
interaktionssituation eller verksamhet, som i figur 2, och man kan säga att vidg-
ningen här sker i riktning mot den närmaste kontexten.  

Figur 2. Ett interaktionellt vidgat textbegrepp 

Figur 3. Ett interaktionellt vidgat textbegrepp II: text i praktik 
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Lägger man på ytterligare ett kontextlager, som i figur 3, kan man prata om tex-
ten och situationen som inbäddade i en (eller flera) praktik(er) som både påver-
kar textens betydelse och som i sin tur byggs upp av texten och interaktionen. 

För den som studerar skrivna texter innebär detta att texter inte är givna och 
beständiga och enkelt kan samlas in för att sedan studeras. Texter måste med det 
här synsättet förstås i sitt sammanhang och uppfattas som dynamiska och förän-
derliga delar av en interaktionsprocess. Även om en texts ytliga struktur är den-
samma i en situation och i nästa, har kontexten och textens funktion förändrats, 
och det kan räcka för att texten i ett interaktionellt perspektiv måste sägas vara 
en annan. Därtill kommer att många texter har sina viktigaste funktioner under 
sin ”tillkomstprocess”. När vi ur ett utifrånperspektiv uppfattar texten som ”fär-
dig”, har den kanske inte längre någon central funktion i verksamheten.  

När texten på detta sätt förankras i användningssituationen är det möjligt att 
ställa nya frågor även om sådant som texten som verk och författarens roll. Inom 
språkvetenskaplig forskning om så kallade brukstexter får sådana frågor sällan 
särskilt stort utrymme, men inom litteraturvetenskapen är de centrala. Ny teknik 
och nya medier har också från ett annat håll tvingat fram nya begrepp för att tala 
om moderna litterära texter. Inom hypertextforskningen är just frågan om ver-
ken, texten och den aktiva läsaren grundläggande. Anna Gunder beskriver den 
digitala textkulturen så här: 

Hyperverk karaktäriseras av att läsaren ständigt ställs inför val och därmed skapar sin 
egen väg genom verket, vilket kan få till följd att läsare endast i undantagsfall, om nå-
gonsin, möter samma sekvens av tecken. Det kan handla om att välja vilket ord man ska 
klicka på, vilken tangent man ska trycka på eller om man ska läsa en fotnot. Termen 
hyperverk betecknar en mängd olika typer av verk där den minsta gemensamma nämna-
ren alltså är multisekventialitet. En textkritisk utgåva med fotnoter, en dagstidning, en 
hyperroman och ett datorspel är alla exempel på hyperverk (och hypertexter) eftersom 
det finns flera vägar genom dem. (Gunder 2005) 

Synen på texten som öppen för läsarens val kan illustreras som i figur 4. Det är 
egentligen samma perspektiv som i det interaktionellt vidgade textbegreppet, 
men med fokus på texten (och verket) snarare än på situationen och kontexten. 
Det ska återigen sägas att alla dessa aspekter på vidgning hänger ihop. Läsarens 
medskapande läsning av hypertext blir möjlig bland annat genom multimodali-
tet. En hypertextroman (liksom för den delen ett datorspel) är uppbyggd genom 
en stor uppsättning semiotiska rum där olika textuella resurser erbjuds läsaren: 
textelement, bilder, knappar att klicka på etc. 
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Figur 4. Texten med läsaren som medskapare 

Vad i detta är då nytt och vad är sådant som språkvetare och textforskare räknat 
med sedan länge? Inom textforskningen finns en viss tradition av att skilja mel-
lan å ena sidan studiet av text som produkt och å andra sidan text som process. 
Inom det processorienterade perspektivet kan man vidare skilja mellan studier 
som fokuserar produktion av text och sådana som snarare fokuserar reception. 
Om man utgår från en sådan uppdelning förefaller det naturligt att tänka att in-
tresset för text som process också implicerar ett mer ”vidgat” synsätt. Särskilt 
torde detta gälla studier av läsning och tolkning av autentiska texter ur olika 
genrer. Den som undersökt hur människor griper sig an en text och utvinner me-
ning ur den vet att läsaren använder sig av långt mycket mer än den skrivna se-
kvensen för att göra detta. 

 Det nya är i så fall hävdandet att man inte kan reservera ”det vidgade” till att 
gälla den enskilde läsarens individuella tolkning, utan även texten som sådan – 
texten som kulturell produkt. Lättast att hantera för textforskaren är i det här 
perspektivet förmodligen den semiotiska vidgningen. Den tillåter oss fortfarande 
att ”låsa fast” texten i ett materiellt förpackningsformat och studera den som 
”färdig”. De flesta textforskare är förmodligen överens om att det som i en kul-
tur uppfattas som en text också kännetecknas av en viss stabilitet och av att fun-
gera som ett ”ting”. (Detta torde i själva verket vara vad som skiljer text från 
språk eller diskurs i mer allmän mening.) Förtingligandet blir förstås svårare att 
få grepp om ju mer dynamiska och föränderliga texterna blir – särskilt i den inte-
raktionella, situationella vidgningen respektive i vidgningen av verket mot att 
innefatta läsaren. Textforskarens uppgift blir då snarare att koppla den relativa 
stabiliteten, och förtingligandet av vissa budskap, till specifika aspekter av en 
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verksamhet eller praktik (något som jag i min andra artikel i denna volym försö-
ker mig på).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vidgade textbegrepp generellt: 

 
1) utmanar föreställningar om språket (i sig) som bärare av mening och 

sammanhang, dvs. pekar mot en semiotisk syn inte bara på text utan även 
på språket  

2) kontextualiserar eller situerar texten, dvs. definierar den i förhållande till 
sin kontext: situationen och praktiken 

3) utmanar, eller relativiserar, föreställningar om stabilitet 
4) utmanar föreställningar om struktur, vilket innebär att det inte räcker att 

definiera text utifrån interna kriterier som textbindning. 
 
Här kunde man lägga till en femte punkt, nämligen att ett vidgat textbegrepp kan 
leda till att fokus faktiskt förflyttas från själva texten till verksamheten kring 
den. Vårt ”naturliga” intresse för texten som sådan blir kanhända inte lika själv-
klart när vi fått upp ögonen för fenomen kopplade till textens användning, såsom 
läsning och tolkning, social interaktion, verksamhetsroller, lärande etc.  

Ett specifikt och uttalat intresse för text och vad texter gör i samhället torde 
dock fortfarande vara relevant och högst angeläget på flera sätt. Som textforska-
re kan vi för det första bidra till kunskapsbildningen i vår egen disciplin. Exem-
pelvis kan nog litteraturvetenskapen, på samma sätt som språkvetenskapen, må 
bra av fler fallstudier av textanvändning och texters betydelser i specifika situa-
tioner. Dessutom pekar flera forskare och debattörer på den tilltagande textuali-
seringen av alltfler samhälleliga praktiker: vi arbetar och lever i hög grad i och 
genom textanvändning. Som Barton (2006) skriver: ”(…) we live in a textually 
mediated world and literacy is a central part of participating in most social ac-
tivities.” Han påpekar vidare att moderna människors dagliga skrifthändelser är 
mer mångfacetterade och innefattar fler olika symboliska och kommunikativa 
resurser än tidigare: integreringen av skrift, siffror, grafik, bilder, muntlig kom-
munikation och visuella interaktiva system gör att den etnografiskt orienterade 
skriftbruksforskaren måste vidga sitt fokus och sin definition av ”literacy”. De 
snabba sociala och teknologiska förändringarna ställer nya och andra krav på 
utbildningssystemet och tvingar oss i förlängningen att ompröva vår bild av vad 
det är att vara en aktiv och kompetent medborgare, menar Barton. I utforskandet 
av det textualiserade samhället och dess villkor har alltså både textforskaren och 
det vidgade textbegrepp en viktig roll att fylla. 
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Text, situation, praktik 

Om ramar och resurser för tolkning av texter i arbetsrela-
terade skrifthändelser  

Anna-Malin Karlsson  

Den här artikeln utgår från en fallstudie där textanvändning inom en offentlig 
organisation studeras. Fallstudiens fältarbete utfördes våren 2006 som del av 
forskningsprojektet Text och arbete i den nya ekonomin7, vars syfte är att fördju-
pa förståelsen av medieringsprocesser i arbetssituationer. Syftet med denna spe-
cifika fallstudie är att undersöka texters roll inom ramen för ett avgränsat projekt 
i organisationen. Förutom observation och intervjuer har ett antal arbetsmöten 
videofilmats. Därtill har texter samlats in. Avsikten med artikeln är att utifrån 
detta material diskutera frågor kring texters gränser liksom kring ramar för tolk-
ning av texter. Jag utskiljer åtminstone tre tänkbara sådana ramar: 1) texten själv 
som materiell och semiotisk enhet, 2) situationen och den konkreta verksamhe-
ten och 3) praktiken eller praxis, som överskrider och binder ihop situationer. 
Som textforskare har man gärna en tendens att betrakta kontexten som något 
förhållandevis enhetligt och stabilt, som kan förklara varför språket i texten ser 
ut som det gör. När en interaktionsforskare stöter på en text funderar han eller 
hon snarare kring textens funktion och roll i det studerade samtalet och i den 
kommunikativa verksamheten. Jag tänker här försöka förena dessa två perspek-
tiv, och som textforskare använda en del av interaktionsforskningens angrepps-
sätt för att teckna en rikare och kanhända mer komplicerad bild av hur en speci-
fik text (här en projektplan) kan ramas in. 

Projektet Text och arbete är teoretiskt förankrat i tankar kring den nya arbets-
ordningen och den nya ekonomin (Gee, Hull & Lankshear 1996). Dessa begrepp 
rymmer mycket, men det som är mest centralt här är dels att arbete i den nya 
arbetsordningen antas vara alltmer gränsöverskridande och innebära både sam-
arbete mellan olika kompetenser och ständigt nytt lärande för den enskilde, dels 

                                           
7  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet 2005–2007. 
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att kunskap och kommunikation i allt högre grad textualiseras (Iedema & Schee-
res 2003). Fokus ligger alltså på texters roll i olika typer av arbetsprocesser.  

Projektgruppen och dess arbete 

Den studerade arbetsgruppen finns i en stor, offentlig organisation och den arbe-
tar vid tiden för fältarbetet med ett avgränsat projekt, som i sin tur ingår i ett om-
fattande utvecklingsprogram. Programmet involverar både IT-system och orga-
nisationens så kallade kärnverksamhet, som är omvårdnad av människor. Inom 
organisationen finns en relativt lång tradition av att arbeta i projekt. Erfarenhe-
ten har textualiserats i form av ett flertal mallar för centrala texter, liksom skriv-
na riktlinjer. Den ideala arbetsprocessen med dess olika steg finns alltså beskri-
ven i ett flertal dokument. Därtill kommer en strikt och hierarkisk projektorgani-
sation där olika personers roller i förhållande till olika steg, planer och beslut 
finns preciserad. 

Figur 1. Det studerade projektets plats i den större organisationen 

Det studerade projektet har som uppdrag att genomföra en pilotdrift av det nya 
systemet inom en begränsad del av organisationens verksamhet. När vi kommer 
in i gruppens arbete är man i etableringsfasen. Hur ett projekt, enligt organisa-
tionens arbetsmodell, initieras, etableras och genomförs illustreras i figur 2. Där 
framgår också att de olika faserna inramas av texter: initieringen startas genom 
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en projektidé och avslutas av ett projektdirektiv, som i sin tur inleder etable-
ringsfasen som avslutas men en projektplan, som styr genomförandet som i sin 
tur avslutas av en slutrapport. (Leveransen är snarare de resultat projektet åstad-
kommit.) De tre första texterna kopplas även till avgörande beslut från 
ledningens håll, i skissen benämnda beslutspunkter, BP. 

Figur 2. Ett projekts faser 

I programmet som helhet finns en rad etablerade arbets- och kommunikations-
former, varav flertalet involverar projektledaren för det aktuella projektet och 
många även andra medlemmar i projektgruppen. Dessa är exempelvis: styr-
gruppsmöten, programstabsmöten, projektledarmöten, projektmöten, möten med 
specifika grupper (beställare, leverantörer), informella möten, luncher och lik-
nande. Därtill används e-post och en elektronisk resurs för bland annat doku-
mentlagring och informationsspridning: Projektplatsen. Efter några dagars ob-
servation står det klart att möten av olika slag är den dominerande arbetsformen 
och att möten upptar större delen av projektmedarbetarnas tid. Allra mest är det 
så för projektledaren, som deltar i flera olika grupper inom ramen för det större 
programmet. 

Mötena har i sin tur nära relationer till olika texter. De flesta möten har något 
slags agenda, som ibland sammanfaller med kallelsen, och efter mötet distribue-
ras mötesanteckningar som någon har skrivit. Påfallande många möten är också 
ett led i arbetet med en text. Texten ligger då till grund för de punkter som dis-
kuteras och målet med mötet är att fylla texten (eller snarare mallen) med inne-
håll, alternativt att revidera texten eller stämma av att vissa saker genomförts. 
Den text som oftast fyller denna funktion under den observerade perioden är 
projektplanen. 

Projektplanen utformas i en av organisationens mallar, som egentligen är mer 
än en mall: den är också en handledning för själva arbetet i etableringsfasen och 
i viss mån även under genomförandefasen. Under etableringsfasen arbetar pro-
jektledaren med projektplanen i flera versioner, vilket markeras genom att han 
ger den olika beteckningar. Före ett beslut (som fattas av ”projektägaren”, dvs. 
programchefen) har projektplanen en numrering som utgår från noll. En större 

BP0

Projektidé

”Vad?”

BP1

Projekt-
direktiv

”Hur?”

BP2
Projekt-
plan

initiering etablering genomförande

Leverans

Slutrapport



 30

ändring gör att planen döps om från 0.1 till 0.2. Mindre ändringar markeras med 
siffror i ytterligare ett steg: 0.2-1, 0.2-2 etc. Efter ett beslut av projektägaren får 
planen numreringar som utgår från 1, och så vidare. Formellt författas projekt-
planen av projektledaren och ställs till projektägaren, som alltså är den som be-
slutar om att sätta igång projektet. Projektplanen kan också ses som ett svar på 
projektdirektivet, som formellt författats av projektägaren. 

I det följande ska olika dimensioner av projektplanens kontext och ramar dis-
kuteras närmare. Den fråga som ligger bakom diskussionen, och som i sig rym-
mer ett antal frågor, är om projektplanen hela tiden är samma text. Den kanske 
viktigaste följdfrågan är: Hur ska man se på den som studieobjekt när man som 
textforskare ”samlat in” den? 

Verksamheter kring projektplanen 

Projektplanen används inom en rad kommunikativa verksamheter (jfr Linell 
2005). Alla dessa verksamheter är dock inte synkrona, så att deltagarna i kom-
munikationen befinner sig på samma plats samtidigt och samtalar ansikte mot 
ansikte. Jag använder termen kommunikativ verksamhet även om kommunika-
tion via exempelvis e-post, vilket gör att jag tänjer något på Linells modell. Det 
är dock tydligt att texter som medierande artefakter möjliggör denna typ av 
asynkron, diskontinuerlig verksamhet. Det som framförallt skiljer dessa kom-
munikativa verksamheter från samtal ansikte mot ansikte är förstås de skilda ytt-
re ramarna och det att deltagarna på ett mycket konkret plan har olika situa-
tionsdefinitioner.  

Det ska också sägas att jag rekonstruerar verksamheterna på grundval av olika 
typer av data. Den enda verksamhet som spelats in är projektmötet. De andra 
verksamheterna analyseras utifrån intervjuer och utifrån de texter som fungerar 
som medierande artefakter. Jag menar att det ändå är möjligt att tala om exem-
pelvis verksamhetsroller som positioneringar i interaktionen. Det faktum att fo-
kus ligger på texter, och framförallt på projektplanen, gör vidare att verksamhe-
terna iakttas eller rekonstrueras runtom texterna, just i syfte att kontextualisera 
dem. Detta skiljer sig dock inte så mycket från hur verksamheter urskiljs av Li-
nell (2005), nämligen som situationella kontexter för samtal. Det torde vara 
svårt att ur ett rent deltagarperspektiv urskilja distinkta verksamheter i absoluta 
termer, med undantag för en handfull starkt institutionaliserade verksamhetsty-
per. Generellt ska verksamheter här dock ses som just ett sätt att kontextualisera 
och lokalisera texter i konkreta situationella ramar. Jag urskiljer i första hand 
fem möjliga verksamheter som här beskrivs i termer av situation och ram, verk-
samhetsroller, mål och projektplanens roll.  
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1) Förberedelser inför projektmötet 

Situation(er) och ram(ar): Projektledaren fyller i delar av mallen och lägger den 
på Projektplatsen. För att uppmärksamma projektdeltagarna på detta skickar han 
ett e-brev. Projektdeltagarna läser e-brevet och projektplanen och förbereder 
synpunkter 

Verksamhetsroller: Projektledaren svarar på mallens frågor och växlar sedan roll 
till den som efterfrågar reaktioner från projektdeltagare, som i sin tur förbereder 
respons. 

Mål: På det mest övergripande planet handlar det om att förbereda mötet. Målet 
tar sig dock olika uttryck för de olika deltagarna. Målet för projektledaren är att 
planera projektet och samtidigt färdigställa projektplanen genom att ”svara” på 
mallens frågor. Ytterligare ett mål för projektledaren är att kalla de andra till 
mötet. Målet för projektdeltagarna är att informera sig om läget i projektet samt 
om huruvida man själv ska utföra något före mötet. 

Projektplanens funktion: Projektplanen har här flera funktioner. Den fungerar 
som ett hjälpmedel i planeringen, men medierar också kommunikationen mellan 
projektledaren och deltagarna. Mallen spelar även en kommunikativ roll i sig 
själv som efterfrågare av information. Man kan jämföra med projektledarens e-
brev, som även det medierar kommunikationen mellan projektledaren och pro-
jektdeltagarna, men på ett annat plan. Dess funktion är mer central inom ramen 
för förberedelseverksamheten, medan projektplanen snarare intertextuellt binder 
samman förberedelsen och mötet – och andra verksamheter därefter. 

2) Projektmötet 

Situation och ram: Mötet sker i ett mötesrum och tar knappt två timmar. Delta-
garna sitter jämnt spridda runt ett ovalt bord. 

Verksamhetsroller: Projektledaren har kallat till mötet, agerar ordförande och för 
anteckningar. Projektdeltagare agerar utifrån sina olika ansvarsområden där de i 
någon mån är experter. 

Mål: Här förväntas det övergripande målet i högre grad vara gemensamt, nämli-
gen att planera projektets genomförande, lösa problem och fördela uppgifter. 
Projektledaren är dock den som har ansvaret för detta och i sin roll som ordfö-
rande låter han detta mål styra mötet. Deltagarna har i viss mån egna mål i för-
hållande till sina respektive ansvarsområden. De vill försäkra sig om att de får 
tillräckligt med tid och tillräckligt med resurser för att göra vad de ska. 

Projektplanens funktion: Planen och den mall den skrivs i fungerar som en 
agenda och strukturerar mötet. Dess funktion grundar sig i att den ska bli kom-
pletterad och/eller reviderad.  
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3) Avstämning efteråt 

Situation(er) och ram(ar): Projektledaren reviderar och fortsätter att fylla i mal-
len och lägger den därefter på Projektplatsen så att projektdeltagarna kan hämta 
den där. Genom ett e-brev upplyser han deltagarna om detta. Projektdeltagarna 
på sitt håll tar del av planen i den senaste versionen och orienterar sig sedan mot 
sina respektive uppgifter och därtill hörande verksamheter. 

Verksamhetsroller: Projektledaren fortsätter att svara på mallens frågor och väx-
lar sedan roll till att vara den som sammanfattar det gemensamma arbetet för 
projektdeltagarna. 

Mål: Det gemensamma målet är att rekapitulera vad som sades på mötet samt att 
planera det egna fortsatta arbetet. Målet för projektledaren är att fortsätta planera 
projektet på ett övergripande plan samt att hålla de andra informerade, liksom att 
skapa en enighet kring var man står. Målet för projektdeltagarna är att informera 
sig om läget i projektet samt att planera det egna fortsatta arbetet. 

Projektplanens funktion: Planen fungerar fortsatt som ett hjälpmedel i plane-
ringen. Den medierar även här kommunikationen mellan projektledaren och del-
tagarna. Även mallen spelar fortsatt en kommunikativ roll i sig själv som efter-
frågare av information.  

4) Beslut 

Situation och ram: Denna verksamhet kan vara samlad i tid och rum, i form av 
ett möte ansikte mot ansikte, men kan också vara medierad via e-brev – eller 
både och. 

Verksamhetsroller: Projektledaren sänder eller ger den färdiga projektplanen till 
projektägaren, som fattar beslut om att sjösätta projektet. Projektledaren är där-
med den som lämnar ett förslag (i form av projektplanen) som projektägaren kan 
acceptera eller avvisa.  

Mål: För båda är det övergripande målet att sjösätta projektet. Projektledaren har 
dessutom målet att få sitt arbete under etableringsfasen godkänt medan det är 
projektägarens mål att kontrollera och (förhoppningsvis) godkänna detta arbete. 

Projektplanens roll: Planen fungerar här dels som en dokumentation av projekt-
ledarens och projektgruppens arbete, dels som ett förslag till fortsatt arbete och i 
sin mest konkreta roll som ett underlag för projektledarens beslut. Efter beslutet 
byter projektplanen funktion och blir ett reglerande dokument (se nedan). 
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5) Projektledarmötet 

Situation och ram: Projektledarmötet får här representera de olika former som 
finns för rapportering och avstämning av projektets fortskridande. Vid projekt-
ledarmötet samlas alla projektledare, projektägaren samt ett par konsulter i ett 
stort sammanträdesrum där de lyssnar på varandras rapporter under åtminstone 
tre timmar. 

Verksamhetsroller: Projektledaren rapporterar och står därmed till svars för 
gruppens arbete. Projektägaren (och i viss mån de andra projektledarna) bedö-
mer gruppens arbete, i förhållande till programmet som helhet och i förhållande 
till projektplanen.  

Mål: Det mest övergripande målet är att projektets arbete ska komma vidare, 
enligt planen. Projektledarens mål inom ramen för detta är att få sitt eget och 
gruppens arbete informellt godkänt, medan projektägarens (och i viss mån de 
andra projektledarnas mål) är att kontrollera och överblicka det arbete som ut-
förts.  

Projektplanens roll: Planen ligger nu på Projektplatsen och konsulteras av de 
inblandade inför mötet. Den är därmed ett reglerande dokument som avgör vilka 
mål som uppfyllts. Själva rapporteringen sker muntligt samt genom en powerpo-
intpresentation. Projektplanen används inte på mötet. 

Sammanfattande reflektioner 

För det första kan man konstatera att verksamheterna har olika status i förhål-
lande till varandra. Förberedelsen inför projektmötet, liksom efterarbetet har för-
stås båda en stark beroenderelation till projektmötet, och är inte på samma sätt 
verksamheter i sin egen rätt. Man skulle rentav kunna se förberedelsen som en 
inledande fas, eller en för-fas, till projektmötet och efterarbetet som en avslutan-
de fas eller efter-fas. Dessa faser är dessutom i sig sammansatta och heterogena 
eftersom personer byter roller och mål efter hand. Beslutet och projektmötet är i 
högre grad egna verksamheter. 

Mitt forskarperspektiv med projektplanen i fokus gör vidare, som tidigare 
nämnts, att verksamheterna kan uppfattas som sammanhängande och som sam-
manbundna av just denna text. Även sett ur ett deltagarperspektiv fungerar dock 
texter, och då särskilt projektplanen, som bärare av intertextuella relationer som 
binder ihop de olika situationerna. Man skulle också kunna se projektplanen som 
ett slags textualisering av praxis8, vilket jag redan varit inne på. Nedan diskute-
ras hur de olika verksamheterna aktualiserar (och kontextualiserar) varandra just 
genom de texter som används. 

                                           
8  Jag använder här praxis och praktik som synonyma begrepp. 
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Projektplanen förknippas också med olika verksamhetsroller i de olika an-
vändningarna. Särskilt tydligt är det att projektledaren intar olika roller i förhål-
lande till texten. I de tre första verksamheterna, när mallen fortfarande är en vik-
tig del av texten, interagerar framförallt projektledaren (men också projektdelta-
garen) med mallen genom att ge den information som efterfrågas. På mötet, men 
även till viss del under förberedelsen och under avstämningen efteråt, uppmanar 
projektledaren de andra deltagarna att komma med synpunkter och idéer. Detta 
gör han delvis genom projektplanen. På mötet stöder planen projektledaren i 
hans ordföranderoll. När planen är ”färdig” medierar den projektledarens förslag 
till den överordnade projektägaren. Vid projektledarmötet blir projektledarens 
insatser bedömda och värderade i förhållande till projektplanen. 

Relationer mellan verksamheter 

Det har redan konstaterats att de olika verksamheterna är närvarande i varandra. 
Nedan exemplifieras hur detta sker genom texter (dels projektplanen, dels det e-
brev projektledaren skickar ut inför projektmötet), som alltså medierar såväl 
kommunikationen mellan deltagarna i de olika verksamheterna som relationer 
mellan verksamheter och i förlängningen mellan praktiker. 

Projektledarens e-brev 

Förberedelsearbetet inför mötet medieras dels genom projektplanen, dels genom 
projektledarens e-brev, som nedan återges i sin helhet: 

Hej 

Nu har jag kommit en bit på vägen med projektplanen. Version p1.0-3 finns på Projekt-
platsen. Kursiv text är malltext som ska ersättas. Gulöverstruket är sådant som vi måste 
fortsätta att utreda fram till den 15 maj, när vi ska vara klara med projektplanen. Vi kan 
prata om det på onsdag när vi ses. 

Här berättar projektledaren vad hans del i förberedelsearbetet bestått av hittills: 
han har arbetat med projektplanen. Genom att hänvisa till markeringar i planen 
(kursiv resp. gulmarkerat) bjuder han också in de andra deltagarna att bidra till 
arbetet med planen. E-brevet medierar på så sätt hans position gentemot projekt-
deltagarna i den förberedande verksamheten: han är den som inlett arbetet och 
som nu delar ut arbetsuppgifter. Utöver detta aktualiserar han projektmötet, ”på 
onsdag när vi ses”, vad de ska göra då, ”prata om det”, och beslutet, ”den 15 maj 
när vi ska vara klara med projektplanen”. Dessutom refereras det till gruppens 
fortsatta arbete mer generellt, ”sådant vi måste fortsätta att utreda”. 

Nästan varje mening i det korta e-brevet refererar alltså till andra texter 
och/eller andra verksamheter. Det innebär att e-brevet får mycket av sin betydel-
se genom dessa texter och verksamheter men också att projektplanens betydelse 
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– i sin nuvarande form – påverkas av vad som står i e-brevet: här ges förklaring 
till de olika markeringarna, och därmed en läs- och tolkningsanvisning. 

Projektplanen, version 1.0-3 

Går man i det här läget till projektplanen som är utlagd på Projektplatsen finner 
man alltså att även den är starkt intertextuellt förankrad i flera olika verksamhe-
ter. Här finns projektledarens pågående skrivande i mallen under förberedelsear-
betet manifesterat genom lämnad, kursiv malltext. Exempelvis finns följande 
avsnitt under rubriken ”Kommunikationsplan till projektets intressenter.” 

Upprätta en kommunikationsplan som grundar sig på intressentanalysen. Syftet med 
kommunikationsplanen är att rätt person ska bli informerad vid rätt tillfälle, via rätt in-
formationskanal med rätt informationsmängd för att få mesta möjliga engagemang.  

Denna kursiva text bjuder in projektdeltagarna att ta vid och fundera över vad 
som ska stå där. Flera röster talar genom det kursiva: programledningen kom-
municerar till projektdeltagarna genom malltexten generellt, men det faktum att 
projektledaren låtit denna kursiva text stå kvar – och även kommenterar den – 
innebär att även hans röst finns med. Mallen är, i högre utsträckning än e-brevet, 
ett uttryck för praxis inom organisationen. (Jag återkommer till detta i avsnittet 
”Praktiker som aktualiseras”.) 

Gulfärgningen (som här blir grå) är däremot projektledarens egen. Att gulfär-
gad text rör gruppens fortsatta arbete framgick av e-brevet. I projektplanen kan 
vi exempelvis läsa: 

Projektmålet ska vara uppnått på maximalt X  timmar samt till en maximal kostnad av 
X kr. 

1. Krav på projektet  

1.1. Förutsättningar 

[---]  

Exempel på förutsättningar är: policys, lagar och förordningar eller myndighetskrav. 

1.2. Miljö 

Projektet har inga direkta konsekvenser på miljön.  

I projektplanens innehåll och betydelse i den aktuella situationen innefattas allt-
så projektledarens utpekande av komponenter som gruppen ska arbeta vidare 
med senare, efter projektmötet. Dessutom ska de prata om just dessa komponen-
ter på mötet, och sannolikt fördela uppgiften att utreda dem på olika personer. 
På så sätt fungerar de gula delarna av projektplanen, och kanske i viss mån även 
de kursiva, som en agenda för det kommande mötet. 
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Det faktum att andra – tidigare och kommande – verksamheter anropas och 
dras in i interaktionen är förstås helt normalt och vanligt, även när det gäller 
muntligt medierade kommunikativa verksamheter. Min poäng här är att detta 
bör påverka hur vi ser på verksamhetens texter: hur de ska avgränsas och hur de 
ska förstås i termer av studieobjekt för en textforskare. Kontentan av det reso-
nemang som förts är att de måste förstås som förankrade dels i en specifik 
kommunikativ verksamhet, dels som länkar mellan verksamheter (och prakti-
ker). Samtidigt är det intressant att de är just texter och inte turer i ett samtal. 
Deltagarna har valt att mediera dessa specifika kommunikativa projekt genom 
texter, och därmed textualisera dem – vilket i sin tur talar för att vi har att göra 
med institutionaliserade praktiker.  

Praktiker som aktualiseras 

Praktiker ska förstås som de abstrakta mönster av rutiner, värderingar, attityder 
och rollkonfigurationer som kommer till uttryck i de konkreta och situations-
bundna verksamheterna. Praktiker binder samman verksamheter så att de uppfat-
tas som meningsfulla delar av något större. I min användning av begreppet är det 
inte så att varje verksamhet passar in i en praktik. Snarare möts ofta flera prakti-
ker i verksamheterna, inte sällan medierade av texter (via andra verksamheter, 
vilket utvecklas nedan). Det ska också sägas att det centrala intresset för projek-
tet Text och arbete är skriftpraktiker (Barton 1994, Karlsson 2006), dvs. prakti-
ker som inkluderar uppfattningar, värderingar och roller knutna till skriftan-
vändning. I denna analys, där verksamheterna så att säga byggts upp kring texter 
(framför allt projektplanen) är praktikerna på ett eller annat sätt att betrakta som 
skriftpraktiker. 

Det som nu följer ska främst ses som en skiss, eller ett förslag, till vilka tänk-
bara praktiker som via de aktualiserade verksamheterna textualiseras – och görs 
till skriftpraktiker – genom framförallt projektplanen men också i viss mån ge-
nom e-brevet. Mitt syfte med skissen är av principiell natur; jag vill visa på hur 
texthantering kan ses som ett sätt på vilket en stor organisations praxis kan ge-
nomsyra och styra enskilda verksamheter. 

a) Förhandling om och befästande av roller och ansvar, dels kring projektet 
(organisationen som helhet, projektägaren, projektledaren, projektdeltagarna), 
dels inom projektet (projektledaren, projektdeltagarna, leverantörer). Denna 
praktik involverar i stort sett hela programorganisationen, men det som är i fo-
kus i det här fallet är projektgruppen (med projektledaren i spetsen) och pro-
gramledningen (representerad av projektägaren). Hela tiden kommunicerar dessa 
parter kring vem som ska göra vad. Projektledaren kommer med förslag och 
projektägaren fattar beslut. Intressant nog finns en mer ”lokal” variant av samma 
praktik inom projektgruppen, där projektledaren är den beslutande parten. Den-
na förhandlingspraktik innefattar föreställningar om hela organisationens hierar-



 

 37

ki liksom värderingar kring hur ett projekt sköts mest effektivt. Praktiken textua-
liseras framförallt genom mallen, men också genom hela arbetsprocessen där 
underordnad rapporterar till överordnad som godkänner osv. 

b) Planering och reglering av genomförandet. Detta rör sådant som ramar och 
förutsättningar i form av förutsättningar, beroenden, bemanning och resurser. 
Det rör också förväntad leverans, tidplan, avstämningspunkter etc. Denna prak-
tik är snarlik den förra och fungerar på liknande sätt, men med annat fokus och 
annat mål. 

c) Indirekt aktualiseras ytterligare praktiker som har med genomförandet att gö-
ra. En sådan är exempelvis förankring, eller konstruerandet av gemensamma 
mål och utgångspunkter etc. Denna praktik aktualiseras på vissa ställen i mall-
texten och präglar också vissa delar av projektmötet och projektledarmötet, men 
den är inte lika starkt närvarande som de två andra. 

Texten i praktiken 

Projektplanen kan sägas textualisera samtliga dessa praktiker. Detta innebär 
dock inte att den är central i dem alla, trots att det står klart att projektplanen 
som medierande artefakt faktiskt binder samman dessa praktiker och skapar ar-
betsformer som förenar dem. Exempelvis har konstruerandet av gemensamma 
mål och utgångspunkter andra texter och verksamheter som mer centrala för 
den. Det vore också ett misstag att tro att man kan beskriva alla de aktualiserade 
praktikerna enbart utifrån hur de aktualiseras genom projektplanen.  

När man som forskare ”samlar in” ett antal texter och sedan försöker rekon-
struera deras kontext på ett allmänt sätt, hamnar man normalt i en beskrivning 
som placerar texten i centrum av en viss kontext. Ett exempel på detta är den 
kontextmodell, inspirerad av Fairclough (1995), som används av flera textfors-
kare. Den typ av resonemang jag fört här, där en viss text (här projektplanen) 
sätts i centrum men där man genom fältarbete följer en process som snarare för-
ankrar texten interaktionellt, kan nyansera beskrivningen genom att en och 
samma text kontextualiseras inom flera praktiker. Dock blir det av nödvändighet 
så att dessa praktiker så att säga konvergerar kring den utvalda texten, ungefär 
som i figur 3, vilket kan vara en mer eller mindre ”sann” bild av verkligheten. 
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Figur 3. Kontextualisering med texten i centrum 

Ett fördjupat studium av verksamheterna och praktikerna kring texten kan för-
modligen göra att verksamheternas och praktikernas olikheter träder fram, så att 
ramarna kring texten får olika omfattning och form och så att textens roll inom 
dessa olika ramar tillåts variera. Ett möjligt utfall av ett mer verksamhets- och 
praktikorienterat fokus skulle kunna bli en beskrivning som den i figur 4, där 
praktikerna i själva verket inte alls konvergerar som i figur 3 och där den aktuel-
la textens roll i de olika kontexterna varierar högst avsevärt: ibland är den viktig 
och centralt placerad, ibland har den både marginellt inflytande och perifer posi-
tion. 
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Det hela kan alltså i princip leda till att texten kontextualiseras på ett på förhand 
oväntat sätt. Ett vidgat textbegrepp med fokus på verksamhet och praktik kan 
därmed leda till att texten med ens framstår som marginell eller perifer, och 
därmed inte lika given som ett intressant studieobjekt. 

Nu var dock syftet här att visa på hur en text under en ganska kort tidsperiod 
kan vandra mellan verksamheter och praktiker. Den kan mycket väl vara central 
inom en praktik och perifer inom en annan. 

Projektplanen som text 

Om vi återvänder till den text som stått i fokus här, projektplanen, kan man nu 
ställa sig ett antal frågor som gäller dess egenskaper som text. För det första: Är 
projektplanen över huvudtaget en text i alla dess versioner och kontexter? Har 
den textstatus, dvs. behandlas den som en text? Ur ett deltagarperspektiv skulle 
man nog tvingas svara att den får allt högre textstatus efter hand som processen 
fortskrider. Och samtidigt som projektplanen får ökad textstatus, minskar mall-
textens roll och får lägre textstatus. Malltexten och den framväxande projektpla-
nen är så att säga två texter som ryms i samma artefakt, och som successivt byter 
plats med varandra och under den processen går igenom en fas av samman-
smältning. 

Nästa fråga är om projektplanen under hela den beskrivna processen är sam-
ma text. Den har samma namn, men projektledaren ser ett behov av att markera 
olika versioner genom ett siffersystem. Det faktum att texten ges olika kommu-
nikativa funktioner och betydelser skulle också tala för att det faktiskt rör sig om 
olika texter. Man kan också se det som att det är en öppen text som är möjlig att 
läsa på flera sätt, men att den blir alltmer sluten för att så småningom bli tämli-
gen låst. 

Projektplanen förefaller alltså ha olika grad av stabilitet under den process 
som studeras. Det är dock inte samma sak som att den i början är ”under arbete” 
för att sedan bli ”färdig”; projektplanen har även i de inledande verksamheterna 
en viktig roll som text, nämligen att mediera olika kommunikativa projekt i 
verksamheten. Snarare kan man säga att olika tolkningsramar dominerar i olika 
stadier; under förberedelsen inför mötet är det de semiotiska resurserna inom 
texten som ger den viktigaste ramen: den kursiva, kvarlämnade malltexten, och 
de gula partierna. Under projektmötet var det verksamhetstypen, med sitt behov 
av en dagordning och ett framåtskridande, som gav mening åt texten: ungefär 
”detta är vad vi ska diskutera och arbeta med”. Vid beslutet och vid projektmötet 
är det snarare de övergripande praktikerna: ansvarsfördelning respektive tidspla-
nering och avstämning som ger texten dess betydelse. I inget av dessa fall kan 
man tala om att texten har någon inbyggd betydelse ”i sig”, men paradoxalt nog 
verkar det vara så att projektplanen i sin mest ”ofärdiga” form är den som byg-
ger det mesta av sin betydelse med hjälp av textinterna resurser, och som är 
minst beroende av den omgivande interaktionen 
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En verksamhets- och praxisförankrad ram för förståelsen av textens gränser 
och betydelse gör det på många sätt svårare att bestämma vad det faktiskt är för 
text man har att göra med. Samtidigt ger ett sådant perspektiv nya och oväntade 
dimensioner åt texter och genrer som i förstone kan verka starkt instrumentella 
och endimensionella. 
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Användares interaktion med multimodala 
texter 

Jana Holsanova 

I sitt första bidrag i denna volym påpekar Karlsson (s. 20–26) att forskningsfo-
kus har förflyttats från text som färdig produkt till ett vidgat textbegrepp, där 
textanvändningen står i centrum. I mitt bidrag kommer jag främst att beröra två 
punkter som har med detta att göra: föreställningar om ”textens” struktur och 
stabilitet samt vidgningen av textbegreppet mot multimodalitet. Syftet är tvåfal-
digt. Jag kommer att redovisa tre empiriska studier som mina kollegor och jag 
genomfört för att kartlägga läsarens autentiska interaktion med den multimodala 
tidningslayouten, både på papper och på nätet.9 I anslutning till detta kommer jag 
att diskutera resultaten i ljuset av olika teoretiska och metodologiska ansatser. 
Min huvudfråga är: Hur kan vi kartlägga läsarnas interaktion med multimodala 
dokument och vilka frågor kan vi därmed besvara? 

Eftersom jag i fortsättningen kommer att resonera kring läsares interaktion 
med tidningslayout börjar jag med att presentera några relevanta kognitionsve-
tenskapliga perspektiv och begrepp. Teorin om distribuerad kognition (Hutchins 
1995, Norman 1993, Kirsh 1995) har satt fokus på något som inte uppmärk-
sammats i det tidigare kognitivistiska paradigmet, nämligen användares interak-
tion med omgivningen. Enligt teorin om distribuerad kognition sker tänkandet 
inte enbart ”inne i huvudet” på individer utan i samband med människors inter-
aktion med artefakter. I den sociokulturella traditionen ses artefakter och verk-
tyg i bred bemärkelse – alltså både fysiska verktyg, tecken och symbolsystem – 
som produkter av vår teknologi och kultur, produkter som medierar vårt tänkan-
de. Vidare innehåller vår omgivning funktionella attribut, så kallade affordan-
ces, som inbjuder till en viss typ av handling. Enligt J. J. Gibson (1979), företrä-
dare för ekologisk psykologi, kan vi uppfatta vilka interaktionsmöjligheter som 
erbjuds i den externa världen och kan på så sätt interagera med artefakter. Be-
greppet affordances kan även tillämpas på interaktion med tidningslayout. Tid-
ningslayout kan ses som ett verktyg i vår textkultur som utnyttjar olika semiotis-
ka resurser och inbjuder till en viss interaktion. Läsaren känner igen funktionella 

                                           
9  De empiriska undersökningarna som redovisas här genomfördes i Ögonrörelselaboratoriet 

samt i det nya Humanistlaboratoriet vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, i 
samarbete med Maria Barthelsson, Nils Holmberg, Henrik Rahm och Kenneth Holmqvist. 
Jag tackar Bo Wendt och redaktörerna för kommentarer på manuskriptet. 
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mönster och principer bakom sidans uppbyggnad, vet var man ska leta efter sa-
ker, hitta ingångspunkter, möjliga läsvägar, hierarkier etc. Tidningsuppslagets 
struktur inbjuder läsare till att gå i en viss riktning som verkar intressant och lo-
vande. Olika läsare kan interagera med tidningslayouten enligt sina egna behov 
och intressen, välja vägar och medskapa sin egen ”tidning”. Ytterligare ett vik-
tigt begrepp är metakognition, läsarens medvetenhet om sitt eget tänkande, t.ex. 
kunskapen om hur man tar till oss information, hur man går tillväga när man 
tolkar en komplex text, hur man effektiv kan använda sig av denna kunskap för 
att stödja minnet och inlärning. 

För att sammanfatta de tre undersökningarnas metoder vill jag nämna att vi an-
vänder ögonrörelsemätning (för att kartlägga läsprocessen) (se figur 1), och 
kombinerar dessa med retrospektiva verbala protokoll (för att kartlägga reflek-
tioner kring läsningen och rationaliteten bakom beteendet) och med intervjuer 
(för att kartlägga läsvanor, preferenser och attityder till medier). I en del studier 
använder vi autentiska medieprodukter, i några studier använder vi tidningar 
med olika presentationsalternativ. Som utgångspunkt väljer vi verklighetstrogna 
situationer där informanter läser i egen takt. För detaljer kring metod och resul-
taten hänvisar jag till originalartiklar (Holmberg m.fl. 2006, Holmqvist m.fl. 
2003, Holmqvist m.fl. 2006, Holsanova & Holmqvist 2004, Holsanova m.fl. un-
der utg., Holsanova, Rahm & Holmqvist 2006). 

Figur 1. Vänster: Informanten läser nättidningen och ögonrörelser registreras 
med hjälp av SMI fjärrsystemet. Höger: Informanten läser papperstid-
ningen och ögonrörelser registreras med ett hjälmbaserat SMI-system. 

Vid utformningen av materialet utgår tidningsmakare ifrån sin föreställning om 
hur en tänkt läsare kommer att läsa uppslaget. Men hur ser den faktiska läspro-
cessen ut? Hur mycket låter sig läsare styras i sitt skapande av meningsfulla en-
heter? Vilka ingångar och vilka läsvägar väljer de? I de följande avsnitten kom-
mer jag att illustrera läsprocessen med hjälp av tre studier. Den första handlar 
om användares interaktion med nättidningar, den andra om motsvarande interak-
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tion med papperstidningar och den tredje om användares integration av text och 
bild vid läsning av informationsgrafik. 

1 Nättidningsläsning 

I vår kultur är människor vana att läsa tryckta medier och det finns klara, väleta-
blerade regler som fungerar för den tryckta tidningslayouten – exempelvis att 
nyhetshierarkin återspeglas i storleken på rubrikerna. Men frågan är hur läsaren 
söker information i det nya mediet. Skiljer sig läsningen av papperstidningar 
från läsningen av nättidningar? Vilka läsvägar väljer nättidningsläsarna? Söker 
de efter specifika tidningselement såsom rubriker, bilder, bildtexter, ingresser 
och inramade citat eller letar de efter länkar? Känner de igen den hierarkiska 
strukturen, använder sökredskap, klickar på reklam, undersöker listor, navigerar 
fram och tillbaka mellan sidor med hjälp av länkar? Målet med studien var alltså 
att kartlägga användarnas läsbeteende på nätet och deras reflektioner kring skill-
nader mellan det gamla och det nya mediet.  

1.1 Två helt skilda lässituationer 

Enligt informanterna i vår undersökning skiljer sig lässituationen radikalt åt vid 
pappers- respektive nättidningsläsning. Läsning på nätet är något som man gör 
under korta pauser, under tidspress, kanske mellan två e-brev, vanligtvis på sitt 
arbetsrum tidigt på morgonen eller under lunchrasten. Målet är att bli uppdaterad 
om några få specifika frågor. Våra informanter kommenterar detta på följande 
sätt: 

– Jag vill mest kolla upp något som jag har hört. Har ingen intention att gå igenom hela 
tidningen. – Jag går bara in snabbt över en rast för att få se vad som hänt.– Man läser 
nättidningar för att hålla sig uppdaterad. – Nättidningar är bra för att leta specifik infor-
mation.  

Man besöker tidningssidorna en kort stund några gånger om dagen och förväntar 
sig att få en snabb översikt över de senaste händelserna. Läsning av papperstid-
ningar är däremot något angenämt som man gärna gör i situationer när man inte 
blir störd eller avbruten, exempelvis under frukosten, på söndagsmorgonen, när 
man kan njuta med en kopp kaffe i handen. Det anses vara mycket avkopplande 
att bläddra genom papperstidningen. Och ofta tar det ganska lång tid. Här följer 
några informantröster: 

Jag föredrar papperstidning eftersom det är trevligare att bläddra igenom. Dessutom får 
man en bättre översikt i papperstidningar. Man vill sitta och läsa dem länge. – Jag tyck-
er att det är bekvämare att läsa papperstidningar för då kopplar man av. 
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1.2 Format i nättidningar 

Innan jag går vidare med resultaten ska jag beskriva nättidningarnas format (fi-
gur 2). Nättidningssajten består av en framsida (förstasida), tematiska sidor och 
artikelsidor (Holmqvist & Holsanova 2004). Sidorna brukar vara organiserade i 
hierarkiska trädstrukturer där framsidan är roten och tematiska sidor och artikel-
sidor är förgreningar. En sida i nättidningens bemärkelse är en tvådimensionell 
yta med text, grafik och bilder som kan läsas i sin helhet genom att man rullar 
ett fönster upp och ner i en webbläsare. Varje sida innehåller många länkar, så-
väl formatlänkar och textlänkar som dialogiska länkar (Karlsson & Ledin 2000). 
Sidan i en nättidning är multimodal. Det innebär att vi hittar texter, bilder, rörli-
ga bilder och att vi kan lyssna på ljud. Informationen för varje sida sparas under 
olika webbadresser. Alla dessa tvådimensionella ytor är ihoplänkade i en kom-
plex multidimensionell struktur.  

 

Figur 2. Struktur och innehåll på förstasidan av DN:s och SDS:s nättidningar vid 
tidpunkten för undersökningen 

Som alla multimodala dokument innehåller även en (nät)tidningssida en me-
ningspotential som tolkas vid läsarens interaktion med materialet. Den potential 
av betydelser som etableras på exempelvis ett tidningsuppslag eller på en webb-
sida betecknas som semiotiska rum eller innehållsfält.  

Med utgångspunkt i hur innehållsfälten är organiserade och sammanlänkade 
urskiljer Gunder (2001) tre typer av multisekventiella texter: axial struktur (ex-
empelvis en artikel med fotnoter), nätverksstruktur (en webbplats) och lateral 
struktur (en tidskrift eller antologi). Nättidningar är exempel på nätverksstruktu-
ren som utmärks av att det inte finns något huvudspår för navigering. Läsaren 
ställs inför kravet att själv välja vägen genom den nätliknande strukturen. 

Teodor Holm Nelson som myntade hypertextbegreppet menade att det se-
kventiella, linjära upplägget som är typiskt för skrivna texter inte lämpade sig 
för att återge det mänskliga tänkandet (Nelson 1965). Istället påstod han att det 
icke-sekventiella och associativa hypertextformatet bättre återspeglar tänkandets 
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karaktär. Med hypertext i bred bemärkelse förstås flexibla, ihopkopplade, kom-
plexa, icke-linjära nätverk med icke-sekventiell struktur som består av typogra-
fisk text och illustrationer men även av filmsnuttar, musik och video vilka fogas 
samman genom länkar (Gunder denna volym). 

1.3 Frihet respektive styrning 

Interaktion med nättidningar skiljer sig betydligt från läsningen i det gamla me-
diet. Nättidningen läses på en datorskärm och läsaren navigerar runt genom att 
klicka på länkar, menyer och knappar samt genom att rulla med hjälp av musen. 
Läsningen kännetecknas av flyktighet och frihet att röra sig tvärs igenom det 
virtuella rummet. Läsaren kan lämna sajten och ge sig ut på utflykter genom att 
klicka på en länk eller på BACK-knappen, genom att välja ett annat bokmärke, 
genom att skriva in en annan adress i webbläsaren etc. Läsaren kan även invol-
veras i parallella sidoaktiviteter (klicka och titta/lyssna på reklam, fylla i ett 
formulär, delta i en tävling, söka i tidningen eller på nätet, svara på en enkät, 
skriva brev till redaktionen). Läsaren behöver inte nöja sig med vad som står i 
nättidningen utan kan hämta ytterligare information vid behov. Tack vare hyper-
strukturen kommer läsaren inte bara åt dagens nyheter utan kan göra utflykter 
till historien via länkar till tidigare artiklar samt genom att utnyttja tematiskt och 
geografiskt uppbyggda listor och menyer. Läsaren drivs framåt, avtäcker och 
tolkar vissa semantiska potentialer och ”medskapar” därmed texten genom sin 
läsning. Å andra sidan styr och vägleder nättidningarnas format i långt högre 
grad än i papperstidningar.  

1.4 Problem med orientering och navigering 

Med tanke på nättidningsformatets förgrenade hyperstruktur kan man undra hur 
läsare navigerar igenom tidningen för att få överblick eller för att hitta just den 
information som de är intresserade av. Friheten att välja vägar genom mediet är 
nämligen ihopkopplad med faran att läsare kan få problem med orientering (jfr 
de Léon & Holsanova 1997).  

Problemet kan delvis bero på att den ”subjektiva strukturen”, dvs. vägen ge-
nom mediet som läsarna har valt, avtäckt och varit medvetna om, och den ”ob-
jektiva strukturen”, dvs. den faktiska underliggande hierarkiska strukturen som 
existerar oberoende av läsarnas aktivitet, har blandats ihop. Användarna kan inte 
skapa sig en mental karta över platser där de har varit, kan inte få en översikt 
över de besökta platserna och kan inte heller få översikt över den underliggande 
hierarkiska strukturen. Detta har visat sig vara kognitivt krävande.  

Av studien framgick att läsarna i princip bara har alternerat mellan förstasidan 
och olika artiklar: ner, upp igen, ner, upp igen. Det var mycket ovanligt att de 
gick ner på en djupare nivå eller växlade mellan artiklar på en djupare nivå. För-
sta sidan fungerade som en navigationsnav; för att inte tappa orienteringen i nät-
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tidningen valde de flesta nättidningsläsare att gå tillbaka till förstasidan mellan 
varje läst artikel. De har med andra ord läst bara på hög nivå i hierarkin och inte 
utnyttjat hyperstrukturen särskilt mycket. Informanterna har rapporterat följan-
de:  

Jag utgår från förstasidan, det är tryggare. Vill inte missa nåt. – Det är bra med en länk 
till förstasidan. – Jag utgår från första sidan för att få överblick, har dock svårt att hitta 
tillbaka. Jag tänker på att det finns flera grenar och har man gått in på en så måste man 
gå tillbaka för att få överblick igen. – Jag ville utgå från startsidan men hittade inte län-
ken tillbaka dit. Då använde jag tillbaka-knappen istället. – Det är lättare att hitta rätt i 
en papperstidning. – Vill ha en tydligare länk till förstasidan! 

 
Om vi återvänder till Gunders (2001) tre typer av strukturer, kan vi konstatera 
att nätverksstrukturens potential och associativa uppbyggnad inte har utnyttjas 
av våra läsare. Den faktiska navigeringen i nättidningen liknade snarare den axi-
ala strukturen (jfr Gunder denna volym) som utmärks av en fram och tillbaka-
rörelse där läsaren som följt en länk förr eller senare är hänvisad tillbaka till hu-
vudtexten. Nelsons (1965) generella påstående om att en associativ hypertext är 
optimal för det mänskliga tänkandet och interaktionen har inte bekräftats. Istället 
verkar syftet med nättidningsläsningen (en kort uppdatering, specifika nyheter) 
ha tagit överhanden vid navigeringen. 

1.5 Mediespecifika konsekvenser 

Påverkas vår interaktion och vårt sätt att tänka när vi använder nya medier? Per-
Anders Forstorp (denna volym) ställer sig tveksam till kopplingen mellan nya 
medier och nya medvetandetillstånd. Han menar istället att den kulturella varia-
tionen är mer avgörande. Jag håller med om att den kulturella variationen borde 
undersökas (se diskussion i avsnitt 4). Ändå har flera användare i studien under 
interaktionen med nättidningar spontant yttrat sig om det nya mediets specifika 
egenskaper, möjligheter och nackdelar. De upplevde själva att mediet påverkade 
deras sätt att bete sig och att läsa:  

Jag är rastlös när jag läser på nätet. Jag tycker att upplägget och mediet uppmanar till en 
snabbgenomgång. – Det är för mycket information på samma yta. Det tycker jag är job-
bigt. Rubrikerna har oftast samma storlek vilket försvårar vid skanning efter de viktigas-
te nyheterna. Det är lättare att urskilja en stor nyhet i en dagstidning. Jag vill ha mer 
hjälp av layouten att avgöra vad som är viktigast. 

En ytterligare mediespecifik konsekvens är att en nätburen tidning kan kännas 
oändligt stor; läsaren har inget riktigt grepp om hur många sidor den innehåller 
eller hur de är ihoplänkade. För att illustrera relationen mellan möjlig navigering 
och faktisk läsintensitet kan vi konstatera att av de existerande 3 000 sidorna och 
20 000 länkarna i SDS läses normalt 5–6 stycken av toppsidorna (dvs. roten och 
den närmaste sidan), vilket utgör ca 0,2 % av hela nättidningen. Med tanke på 
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informanternas kommentarer måste man dock tillägga att läsaren knappast har 
ambitionen att ”läsa färdigt” nättidningen. 

1.6 Ingångar och övergångar 

I och med att läsaren inte på samma sätt som i pappersformatet kan bläddra ge-
nom uppslagen för att få överblick, får länkar en vägledande funktion; länktex-
ten måste därför vara tillräckligt lockande och innehållsrik för att läsaren ska 
klicka på den och vilja veta mer. Samtidigt måste den vara trovärdig och får inte 
vinkla textinnehållet för mycket. Risken är då att läsaren får en missvisande bild 
av texten och blir besviken när hennes förväntningar inte uppfylls. Den grafiska 
utformningen och bilden hjälper inte heller i samma utsträckning i nättidningar; 
läsaren får inte samma överblick över formatet och innehållet. Våra nättidnings-
läsare ansåg också att rubriker och länkar är mycket viktiga, och de flesta tyckte 
att rubrikerna inte alltid motsvarade innehållet i artiklarna:  

Jag väljer artiklar utifrån intressanta rubriker. Rubriken är viktig för valet. – Jag tycker 
att det är svårt att bestämma om man ska gå in på en artikel enbart utifrån rubriken. Man 
kan ju lätt missuppfatta den. – Rubrikerna var strukturerade, intressanta men något 
missvisande. – Innehållslänkarna är plottriga och det tar ett tag att skanna igenom dem 
innan man hittar det man vill läsa snabbt. – Jag tycker att enbart rubrikerna ger för lite 
information om artikelinnehållet.  

En viktig skillnad mellan det tryckta och det elektroniska mediet måste framhål-
las: Nättidningsläsare måste övervinna ett motstånd för att få läsa en text. När 
läsaren bestämt sig att läsa vidare i brödtexten, måste hon taktilt aktivera en länk 
och vänta medan sidan laddas ner, vilket sammanlagt brukar ta ungefär 2–3 se-
kunder. Ibland måste läsaren även skriva i sökrutor etc. Vill sedan läsaren åter-
vända, måste hon klicka igen på en länk för att komma till förstasidan eller på 
tillbaka-knappen. Våra resultat bekräftar detta: Efter att läsarna bestämt sig för 
att klicka på en länk/ingress brukar de också djupläsa artikeln (sannolikheten är 
90 %). Det motstånd som måste övervinnas kan vara skälet till att nätläsningen 
är smal och djup; få artiklar läses, men de läses i sin helhet. Med andra ord har 
papperstidning ett brett spektrum av ämnen men en ytlig läsning, medan nättid-
ning har ett smalt spektrum av ämnen och en djup läsning. (Tendens till djupläs-
ning i elektroniska medier har bekräftats i vår pågående studie om tidningsläs-
ning på en digital läsplatta, jfr Holmberg m.fl. 2006).  

2 Papperstidningsläsning 

I vår senaste studie (Holsanova, Rahm & Holmqvist 2006) undersöker vi in-
gångar och läsvägar på en tidningslayout och fokuserar på den spatiala dimen-
sionen i Kress & van Leeuwens teori (1996). I sin sociosemiotiska modell av 
informationsstruktur tar Kress & van Leeuwen upp tre spatiala dimensioner: den 
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vertikala, den horisontella och centrum-periferi-dimensionen. Författarna menar 
att den generella informationen återfinns överst och den mest specifika informa-
tionen underst, den givna informationen till vänster och den nya till höger samt 
den viktigaste informationen i centrum och den mindre viktiga i periferin. Vida-
re skriver de om visuell framskjutenhet (salience), där färger, kontraster, relativa 
storlekar spelar en viktig roll, samt om framing, där linjer som avgränsar semio-
tiska rum och kopplar ihop enheterna blir viktiga. Vid en noggrannare läsning av 
Kress & van Leeuwen (1996) inser man att författarna inte enbart begränsar sig 
till en beskrivning av möjliga ingångar och meningsfulla enheter i tidningsfor-
matet utan dessutom är intresserade av den faktiska läsningen och antar vissa 
läsvägar.10 Deras modell var därför en av utgångspunkterna för vår undersökning 
av papperstidningsläsning, och syftet var att jämföra en sociosemiotisk analys 
med en experimentell undersökning av faktisk läsning. 

2.1 Papperstidningars format 

Jag nämnde ovan att hypertext är utmärkande för nättidningar. En van tidnings-
läsare måste dock inse att även papperstidningar bygger på hierarki och möjlig-
gör olika lässätt. Papperstidningen innehåller nämligen många paratexter, dvs. 
enheter som rubrik, mellanrubrik, ingress, bildtext och infällda faktarutor vilka 
har till uppgift att grafiskt strukturera sidan och öppna vägen till nya menings-
fulla enheter (se figur 3). Paratexter anses vara ingångar in i brödtexten som in-
bjuder till en fördjupad läsning. 

Karlsson och Ledin (2000) drar slutsatsen att tidningsformatet i sin abstrakta 
grundstruktur är förbluffande likt hemsidans format. Även Melin (2000) påpekar 
att hypertext-fenomenet inte är så nytt som man skulle tro. Hypertext, i betydel-
sen text med flera nivåer som kan läsas från många håll och ambitionsnivåer, har 
funnits länge i form av parentes, fotnot, referenser och bilagor i våra skrivna do-
kument. Persson (1994) menar att paratext spelar en allt större roll eftersom den 
tar över brödtextens uppgift att förmedla nyheten. I centrum för det fortsatta in-
tresset står strukturella aspekter: a) hur de textuella, bildmässiga och grafiska 
elementen i tidningslayout är ordnade och ihopkopplade, 2) hur läsaren antas 

                                           
10  ”Many (newspaper) pages nevertheless have their reading paths. Their composition sets up 

particular hierarchies of the movement of the hypothetical reader within and accross their 
different elements. Such reading paths begin with the most salient element, and so on. (…) 
one vector leads the eye from headline to photo, and another from photo back to text.” 
(Kress & van Leeuwen 1996:218). ”(…) for anyone reader the photograph or the headline 
may form the starting point of the reading. Our assumption is that the most plausible rea-
ding path is the one in which readers begin by glancing at the photo, and then make a new 
start from left to right, from headline to photo, after which, optionally, they move to the 
body of the verbal text. Such pages can be ’scanned’ or read, (…) reading paths may be 
circular, diagonal, spiralling and so on.” (Kress & van Leeuwen 1996:219). 
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navigera igenom denna struktur samt 3) hur läsaren faktiskt gör det. Hur går in-
formationsselektionen till när människor läser papperstidningar? Hur orienterar 
de sig och skaffar sig en överblick över innehållet?  

Figur 3. Ett papperstidningsuppslag med många paratexter och visuell komplexi-
tet 

I det tryckta mediet ges läsaren möjlighet att själv leta fram nyheter som är rele-
vanta för honom eller henne. Layouten hjälper läsaren på vägen genom att struk-
turera enheter bestående av text, bild och annan grafisk form, genom att rang-
ordna nyheter med hjälp av rubriker av olika storlekar och genom att på första-
sidan hänvisa till senare material. Den typiska ingången är bild eller rubrik. Lä-
saren kan i en avslappnad lässituation bläddra i tidningen, skanna över stora ytor 
med olika material och skaffa sig en överblick. Interaktion med papperstidningar 
ger en tydligare helhetsbild än nättidningen.  

Informationsmängden är stor men läsaren bearbetar inte all information lika 
grundligt. Inte alla delar läses med full uppmärksamhet och medveten tolkning. 
Mycket läses ytligare än så. Läsningen på papper är bredare och mindre djup än 
nättidningsläsning; tendensen är att relativt många artiklar läses men få läses i 
sin helhet. Som vi kunde se i fråga om interaktionsmönstret, registrerar läsaren 
en viss rubrik, hoppar över till en annan, skannar en bild, läser korta textbitar i 
en artikel och väljer slutligen bara ut de mest intressanta och relevanta bitarna 
för sin djupläsning. På vägen genom tidningen – medan läsaren bläddrar och 
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skannar över det tryckta formatet – får hon chansen att registrera mycket materi-
al som hon annars inte hade uppmärksammat på samma sätt i nättidningen. I de 
flesta fall upplever läsaren att hon fått överblick över de viktigaste nyheterna när 
hon lagt ifrån sig tidningen. 

2.2 Olika läsvägar och ingångar 

Figur 4. Fem olika läsare under första minuten av läsning på uppslaget  

De faktiska läsvägarna för de fem försökspersonerna framgår av ögonrörelse-
mönstren i figur 4. Bilderna innehåller så kallade ”scanpaths” från den första 
minuten av läsaktiviteten hos varje läsare11.  

                                           
11  I nedre högra hörnet av varje bild finns en mörk ifylld ring som representerar en sekund. 

Ringarna markerar fixeringar, d.v.s. korta pauser (i genomsnitt 150–200 millisekunder) då 
läsare landar med blicken på uppslaget och hämtar in information. Linjerna markerar sack-
ader, d.v.s. korta, snabba hopp (20–50 millisekunder), då läsare ändrar ögats position för 
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Tidningsläsare läser inte i vanlig mening (linjärt och sekventiellt) utan skan-
nar uppslaget i jakt på ingångspunkter. När de hittar en intressant ingångspunkt 
slutar de skanna och börjar en kort stunds läsning. Snart fortsätter skanningen 
igen tills läsarna hittat nästa intressanta ingångspunkt. Det finns alltså inte någon 
översiktlig skanningsfas före den faktiska läsningen, utan skanning och läsning 
varvas kontinuerligt. 

Enbart vissa av de hypoteser som den sociosemiotiska modellen genererat 
kunde bekräftas med hjälp av empiriska data (Holsanova m.fl. 2006). Här kan 
nämnas att läsarna integrerade vissa enheter, t.ex. artiklarna inom valspalten till 
höger eller bildtext med den tillhörande artikeln, samt att de letade efter paratex-
ter. Bilder och rubriker lockade – som förväntat – till sig uppmärksamhet, vilket 
dock  inte alla visuellt framskjutna element gjorde. Området till vänster (”Vem 
ska ha priset”) hamnade – trots att det var störst med stora och färglagda rubri-
ker – mycket sent i läsordningen och blev mycket lite läst, sannolikt eftersom 
det är reklam och därför sorteras bort.  

De skannings- och läsmönster som kom fram i vår studie tyder på att det inte 
finns enhetliga vägar genom uppslaget. Artiklarna läses sällan till slut. Läsaren 
lämnar texten mitt i nedryckaren (underrubriken), kastar sig till slutet av en re-
dan tidigare uppmärksammad text eller till en rubrik på en annan sida och åter-
vänder kanske sedan till den första texten för att läsa de sista tre raderna i den. 
Annonser läses av mycket få personer, medan notiser djupläses. Tidningsläsning 
är en mycket mer dynamisk företeelse än den sociosemiotiska analysen får oss 
att tro. Det behövs därför mer empirisk forskning för att kunna dra mer generella 
slutsatser om hur läsarna skapar betydelse i tidningslayouten. 

Dagens sidolayout erbjuder med sin rika användning av rubriker, linjer, tex-
ter, bilder och annan grafik många läsvägar och många semiotiska rum. Frågan 
är bara vilka vägar läsaren prioriterar och vilka av de semiotiska rummen hon 
träder in i. Skillnaderna ligger med andra ord i perspektivet; medan den socio-
semiotiska ansatsen kartlägger möjliga ingångar och möjliga meningsfulla enhe-
ter i tidningsformatet, har vi i vår studie snarare granskat de ingångar som har 
använts och de meningsfulla enheter som har skapats av läsarna. 

3 Läsning av informationsgrafik: integration av text och bild 

Multimodaliteten har diskuterats inom en rad discipliner där forskare fokuserat 
på olika perspektiv (för översikt se Holsanova 1999). Målet med vår studie av 
informationsgrafik (Holmqvist m.fl. 2006, Holsanova m.fl. uu, Holmberg m.fl. 
2006) var att studera hur läsaren integrerar kombinationen av text, bild och gra-
fik. 

                                                                                                                                    
att komma till nästa landningsplats. Under sackader är läsare i princip blinda och kan inte 
ta in någon information. 
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Informationsgrafik är en multimodal genre som används i broschyrer, tidning-
ar, läroböcker och vetenskapliga artiklar. Informationsgrafiken är ofta inbäddad 
i en redaktionell text och består av en kombination av text (nyckelord, fraser, 
hela meningar), bilder (abstrakta eller naturalistiska) och grafik (pilar, framhä-
vande tekniker och liknande). Informationsgrafik förklarar struktur och funktion 
hos föremål, stegen i processen samt orsak och verkan hos händelser. 

 

Figur 5. Läsning av radiell respektive seriell grafik 

I undersökningen av läsning av seriell respektive radiell grafik (figur 5) kunde vi 
konstatera att läsare ägnade mycket mer tid åt läsning av den seriella grafiken. 
När det gäller läsordning följde de den föreslagna läsvägen. I fråga om seman-
tisk integration av text, bild och grafik kunde vi fastställa att det seriella arran-
gemanget främjade och underlättade integrationen.  

Frågan hur läsare styrs och vägleds i sin läsning har diskuterats med utgångs-
punkt i tryckta medier. Melin (2000) diskuterar huruvida läsare föredrar en ”le-
dande hand” eller helst vill hitta egna vägar. När det gäller läsning av tryckta 
dokument finns det två grupper av läsare, säger Melin: metatextälskare som fö-
redrar att dispositionen läggs fram av författaren med hjälp av metaspråkliga 
kommentarer i texten samt paratextälskare som vill gå egna vägar men uppskat-
tar vägledning med hjälp av grafisk form. I vår studie resulterade styrningen (i 
seriell grafik) i mer läsning och integration. 

En annan fråga är huruvida närhet mellan text och bild kan hjälpa läsare att 
skapa en relation mellan text och bild. I figur 6 ser vi de två alternativ vi testade: 
informationsgrafiken finns antingen som helhet under brödtexten (separerad gra-
fik) eller nära den del av brödtexten den förklarar (integrerad grafik). Läsare av 
separerad grafik växlade inte mellan brödtext och grafik, utan text och grafik 
lästes var för sig och behandlades som separata enheter. Nästan inga integrativa 
sackader förekom. Läsare av integrerad grafik däremot hade ett jämnt läsflöde 
och läste i den föreslagna ordningen. Grafiken lästes med andra ord i direkt an-
slutning till den relevanta biten av den text som den förklarade. Lästiden ökade 
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med 33 % jämfört med för den separerade grafiken och antalet integrativa sack-
ader var stort. Den slutsats vi kunde dra var att kortare avstånd mellan text och 
tillhörande bild underlättade integrationen mellan text och bild. 

 

Figur 6. Läsning av separerad respektive integrerad grafik 

Forskare inom psykologi och kognitionsvetenskap har på senare tid börjat pröva 
olika slags grafiska integrationsstöd såsom färgmarkering i text och bild, fram-
hävning av nyckelorden i text och i bildtext och olika streck och pilar som sug-
gererar kopplingen. Målet är att läsare lättare ska kunna skapa den referentiella 
relationen mellan text och bild. I fallet informationsgrafik har vi testat spatial 
närhet och kontextualisering; text och tillhörande visuell illustration fanns nära 
varandra och förklarade varandra. Vi kunde också visa att konceptuell organise-
ring av materialet med spatial, temporal och semantisk koherens leder till längre 
läsning och bättre integrering av text och bild. 

4 Diskussion 

Våra empiriska studier, som alltså genomförts i en verklighetsnära situation och 
fokuserande på läsarnas interaktion med autentiska tidningar, har uppskattats av 
designers, psykologer och pedagoger som vill veta mer om hur användare in-
teragerar med tryckta och digitala multimodala dokument och läromedel och hur 
man i nästa steg kan förbättra utformningen så att interaktionen, tolkningen och 
förståelsen förbättras. Naturligtvis har vi inte kunnat besvara alla frågor. Fort-
sättningsvis avser vi undersöka läsares förståelse och behållning samt deras pre-
ferenser och läsning av mono- eller multimodal presentation, d.v.s. av enbart 
text, enbart grafik eller en kombination. Förutom kognitiva aspekter måste även 
kulturella aspekter studeras. Det finns exempelvis en tradition av funktionell de-
sign som är användarvänlig, pedagogiskt upplagd, effektiv, tydlig, avskalad 
samt lättillgänglig och förståelig för alla användare. En annan tradition som sna-
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rare utgår från estetiken, upplevelsen och berättande tekniker brukar kallas för 
emotionell design12.  

I våra studier av nättidningsläsning kunde vi ta fasta på en rad skillnader mel-
lan läsning av det gamla och det nya mediet. Det finns dock många frågetecken 
som kvarstår vad gäller nättidningsläsning. Hur stor är friheten att välja olika 
vägar och olika sätt att läsa i nättidningar? Hur uppmärksammar vi information i 
elektroniska tidningar och hur mycket vägledning behöver vi? I vilken utsträck-
ning påverkas läsvägar av vår bakgrund och våra intressen? Än så länge finns 
det inte tillräcklig förståelse för hur användare interagerar med nyhetsmedier på 
nätet. Layout av nättidningar befinner sig på nybörjarstadiet, och principer och 
regler håller på att etableras. Som situationen ser ut nu, behövs fler undersök-
ningar av användarinteraktion med webbaserade tidningar. 

De traditionella layoutprinciperna och de betydelsekonventioner som dessa 
enligt Kress & van Leuwen (1996) hänger ihop med utmanas av nya medier. 
Antagandet att vänster-höger-relationen motsvarar gammal-ny information kan 
inte tillämpas eftersom den högra kanten i en internetlayout är ytterst osäker. 
Uppe-nere-relationen som skulle motsvara allmän-detaljerad information är inte 
heller dominerande i nättidningar. Däremot kan centrum-periferi relationen vara 
relevant i nättidningar eftersom huvudnyheterna ofta placeras mitt på förstasi-
dan. Som framgår av resultaten styrdes nättidningsläsaren mer av syftet med 
läsningen än av den erbjudna strukturen. 

Kunskaper från våra empiriska studier om tidningsläsning skulle i nästa steg 
kunna användas för att skapa en effektiv, visuell navigationsdesign såväl inom 
traditionella läromedel som inom e-medier. Målet med en sådan tillämpning 
skulle vara inriktat på att utforma synliga verktyg för läsares vägval som ger 
stöd för lärandeprocessen. Kirsh (2005) som omtolkat begreppet metakognition 
inom ramen för distribuerad kognition talar om ledtrådsstrukturer (cue structu-
res) på (nät)tidningssidan. Ledtrådar (rubriker, bildtexter, puffar, typografiska 
lösningar som fet eller kursiv stil, nyckelord, sammanfattningar, listor och dia-
gram) fyller en viktig funktion: De strukturerar innehållet, påkallar läsarens 
uppmärksamhet, orienterar läsaren på uppslaget och hjälper denne på traven. 
Kirsh hävdar att medvetenhet kring utformningen av ledtrådar och tolkningen av 
ledtrådstrukturen kan ge ett effektivt stöd i lärandeprocessen. Kirsh anspelar då 
på Vygotskys begrepp zones of proximal development och menar att läsarens 
interaktion och planering förbättras genom en användarvänlig och funktionell 
design: “Interaction can be designed to improve ‘the proximal zone of planning’ 

                                           
12  Tidningsskapare har under de senaste åren diskuterat kulturella skillnader samt skillnader i 

funktionell respektive emotionell design på tidningsdesignkonferenser i Stavanger och i 
Pamplona som jag själv deltagit i. Storbritannien och Sverige verkar förespråka använd-
barheten medan grafiker i exempelvis spanska tidningar snarare fokuserar på estetik, berät-
tande och upplevelser. Det borde säga något om läsarens kulturstyrda förväntningar på 
layouten. 
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– the look ahead and apprehension of what is nearby in activity space that facili-
tates decisions”. (Kirsh 2005:147). Kirsh letar med andra ord efter ”den optima-
la lösningen”, efter en effektiv visuell och interaktiv design, som skulle leda till 
att läsaren får bättre kontroll över sin läsning.  

Kirsh har fokuserat på kognitiva aspekter, men som Per-Anders Forstorp 
(denna volym) påpekar är det viktigt att placera läsning i ett brett sociokulturellt 
sammanhang. Jag anser att det är viktigt att utröna relationen mellan kognition 
och kultur. I synnerhet kan man fråga sig vilken roll individens kulturella bak-
grund spelar för läsning och tolkning. I inledningen använde jag begreppet af-
fordances i samband med användares interaktion med artefakter. Utformningen 
av artefakter (t.ex. tidningslayout) präglas av vår kultur och återspeglar vår kog-
nition. Kulturella skillnader i språk- och textkulturen styrs av mer eller mindre 
explicita regler, koder, konventioner och förväntningar (hur sidan är uppbyggd, 
vad som finns var, hur luftigt den är, hur man hittar saker, mm.). Här finns ett 
tydligt behov av tvärkulturella studier. 

5 Uppgifter för framtida forskning 

I mitt bidrag har jag utgått från ett textbegrepp som är semiotiskt vidgat och tagit 
upp frågor som gäller vår föreställning om texter som stabila. I de tre studierna 
av nättidningsläsning, papperstidningsläsning och läsning av informationsgrafik 
som refererats fokuserades textanvändning, dvs. ett interaktivt möte mellan läsa-
ren, den multimodala tidningsgenren och kontexten13. En kombination av kvali-
tativa och kvantitativa metoder användes vid undersökningarna (ögonrörelse-
mätning, sociosemiotisk analys, retrospektiva protokoll, intervjuer). Av resulta-
ten framgick att läsningen är mycket dynamisk och att läsare har en aktiv roll i 
interaktionen med den multimodala tidningslayouten; de väljer vägar och med-
skapar tidningen vilket slutändan gör att de läser olika tidningar. 

I anslutning till de rapporterade studierna har jag diskuterat vilka metoder vi 
kan använda för att kartlägga läsarnas interaktion med multimodala dokument 
och vilka frågor vi därmed kan besvara. Jag anser att forskningen framöver bör 
fokusera på: 

 
• explorativa kartläggningar av läsbeteenden, förväntningar och attityder 
• systematisk analys av läsares preferenser och lässtilar 

                                           
13  En liknande diskussion pågår inom forskning om kognition och lärande (se Johansson & 

Gärdenfors 2005). Enligt den konstruktivistiska traditionen byggs lärandeinnehållet upp av 
studenten, och i den situerade sociokulturella traditionen får praktiken en central roll för 
kognition och lärande. 
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• den roll läsares bakgrund och intresse spelar för interaktionen med multi-
modala dokument14 

• kulturella aspekter i utformningen av och interaktionen med multimodala 
dokument 

• kvalitativa studier av läsares integration och tolkning av multimodalitet. 

Hur kan vi åstadkomma detta? Om läsbeteendet och läsvägarna ska kartläggas i 
detalj bör den sociosemiotiska analysen kompletteras med ögonrörelsemätning 
och andra metoder. Tack vare ögonrörelsemätningen kan vi exakt följa ögat och 
se vad som fixeras och när. Blicken avslöjar vägar på uppslaget samt de kopp-
lingar som skapas mellan text och bild. Om ögonrörelsedata dessutom kombine-
ras med verbala protokoll och intervjumetoder (Holsanova & Holmqvist 2004) 
kan analysen ge en mycket mer detaljerad bild av läsarnas interaktion med den 
multimodala layouten. Kombinationen av dessa olika metoder gör det möjligt att 
utforska såväl läsarnas beteende och rationalitet bakom beteendet som förvänt-
ningar och attityder. Lässtilar och läspreferenser undersöks av mig och mina 
kollegor (Kenneth Holmqvist, Nils Holmberg och Henrik Rahm) i ett pågående 
projekt vid Humanistlaboratoriet i Lund. Kulturella aspekter i utformningen av 
läroböcker och i interaktionen med läroböcker kommer att undersökas i en pla-
nerad studie om multimodalt lärande.  

I våra studier har vi sett exempel på att läsarnas bakgrund och intresse för ett 
visst ämne styr läsmönster. Vi har också sett att syftet med läsningen påverkar 
läsprocessen mer än vad tidningslayouten gör. Hittills har detta dock inte stude-
rats systematiskt. Med fördel kan metoder som använder ögonrörelsemätning 
kompletteras med enkätundersökningar och intervjuer. Vidare kan det vara rele-
vant att jämföra läsargrupper med olika specialintressen. En kombination av me-
toder måste även användas för att kartlägga hur den kulturella variationen på-
verkar läsning av multimodala dokument. En möjlig väg är att förutom ögonrö-
relsemätning genomföra läsarintervjuer, konsumentundersökningar och produ-
centintervjuer som täcker sociokulturella aspekter av interaktionen med tid-
ningslayouten. Inspiration kan hämtas från Björkvalls analys av barnmatsmärk-
ning (Björkvall 2000). Slutligen bör kvalitativa metoder tillämpas vid analys av 
samspelet mellan text, bild och formgivning i tryckta och elektroniska dokument 
samt läsares integration av multimodalitet. 

                                           
14  Vi kunde fastställa att läsarnas förväntningar och intressen påverkade läsbeteendet och 

valet av artiklar: Juridikstuderande läste om rättsfall och propositioner, kvinnor intressera-
de av kvinnors rättigheter läste om kvinnoförtryck inom islam, lärare läste om betygssy-
stemet, IT-konsulter läste nyheter inom sitt specialområde. En gemensam nämnare fanns 
dock: alla läste artiklar som handlade om skandaler, naturkatastrofer och olyckor. 
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Undervisning som text i kontext 

Anna-Lena Göransson 

Språkbruk och lärande hör nära samman, men både språkanvändning och läran-
de är komplexa aktiviteter. Om språkbruket skapar problem, t.ex. när barns var-
dagsspråk ska möta det Bruner (1986) kallar skolans logiskt vetenskapliga para-
digm, kan det bli svårt att lära. Som lärare, redaktör och forskare har jag upp-
märksammat hur såväl uttalade som outtalade motsättningar mellan olika kultu-
rer kan lägga hinder i vägen för en fruktbar lärandedialog. Min avhandling (Gö-
ransson 2004), som sammanfattas nedan, beskriver hur en grupp brandmän som 
konsekvent framhåller att de är ”praktiker och inte teoretiker” förhåller sig till 
den språkburna kunskapen och det språkburna kunskapandet i sin yrkesutbild-
ning. En av brandmännen i studien tydliggör gapet mellan sitt eget vardagsspråk 
och en brandforskares yrkesspråk så här när han redovisar en inlämningsuppgift: 

Brandman 3: Brand. En snabb, oftast okontrollerad oxidationsprocess där utveckling av 
värme och ljus av varierande intensitet är följden, har jag skrivit där. Och så då bran-
dens principiella beskaffenhet, där har jag tagit upp litet också: En brännbar vätska för-
ångas och det pyrolyserade gasformiga bränslet som bildas vid förångningen består av 
olika… reagerar mot syre och bildar förbränningsprodukter som kolmonoxid, koldioxid 
och vatten och litet så där. Så har jag tagit upp… Jag har skrivit en liten berättelse om 
hur elden sprider sig, eller om brandförloppet då. 

Lägger man ett didaktiskt perspektiv på detta och funderar på vem som ska lära 
vad och varför kan man naturligtvis fråga sig om brandforskarens definition av 
brand är den som brandmannen behöver använda i sin yrkespraktik och, om så 
är fallet, fundera på hur man ska kunna skapa ett möte mellan brandmannens 
och forskarens olika sätt att betrakta, hantera och beskriva sin praktik. Visst fun-
gerar språket som redskap för tänkande och kommunikation och därmed för lä-
rande, men det går inte att bortse från att hanteringen sker inom de ramar som 
olika kulturer sätter och att olika kulturer har olika ramar. När yrkesutbildningar 
teoretiseras ställs såväl lärare som studerande inför skriftspråksbaserad, ofta ab-
strakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta, ta ställning 
till och omskapa till egen kunskap. Det gör det, enligt min mening, viktigt att 
studera språkanvändning och lärande i ett undervisningsperspektiv och rikta 
blicken mot det situerade mötet och det kommunikativa samspelet i undervis-
ningen. Det är viktigt att försöka förstå och beskriva lärande i termer av sociali-
sation, interaktion och kommunikation (Englund 2000:44), t.ex. att försöka 
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uppmärksamma var och när kommunikationen fungerar och var och varför svå-
righeter uppstår som kan hindra lärandet. 

Metod och teori  

Jag följde en brandmansutbildning i internatform under sammanlagt tio veckor. 
Som läromedelsproducent vid Räddningsverket ville jag lära känna mina pre-
sumtiva läsare och som forskare i Svenska med didaktisk inriktning sökte jag 
svar på följande frågor: 

1. Vilka yrkesrelaterade faktorer påverkar brandmännens språkande och lä-
rande? 

2. Vilka förhållningssätt uppvisar undervisningsaktörerna gentemot den 
språkburna kunskapen och det språkburna kunskapandet i undervisnings-
situationen? 

3. Vad används språkredskapen till och hur används de? Hur är det tänkt att 
de ska användas? 

4. Hur påverkar undervisningsaktörernas förhållningssätt lärandet? 

5. Vilka språkliga läropotentialer och begränsningar framträder i undervis-
ningssituationen? Vilka möjligheter ger användningen av de verbalspråk-
liga redskapen att förena teori och praktik i brandmännens yrkesutbild-
ning? 

Jag observerade språkanvändningen i undervisningen och under brandmännens 
fritid och deltog i flera informella samtal med de studerande. Jag genomförde 
också 14 djupintervjuer med sex brandmän i en s.k. basgrupp som jag följde ex-
tra uppmärksamt under utbildningen. När kursen var avslutad höll jag fortsatt 
kontakt med flera av brandmännen i klassen, ställde uppföljningsfrågor och re-
flekterade vidare tillsammans med dem till dess avhandlingsarbetet var avslutat. 

Undervisning som text 

Jag tog avstamp i etnografen och lingvisten Hymes (1986) diskussion om den 
kommunikativa grammatiken och de aspekter han för fram för att beskriva situa-
tionskontext och förstå text i kontext.15 Hymes utgångsfråga är som bekant vad 
språkbrukare måste kunna för att kommunicera effektivt i olika kulturella sam-

                                           
15  Situations- och kulturkontextens betydelse för förståelsen uppmärksammades av Mali-

nowski (1935). Begreppen utvecklas av Firth (1935), Hymes (1967) och Halliday & Hasan 
(1985). 
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manhang. Det han söker är sociala regler för vad som får sägas, när något får 
sägas, vem som får tala osv. Han menar att sociala regler bestämmer aktörernas 
strategier och val av kulturellt möjliga utsägelsesätt i förhållande till de ramar 
som det kommunikativa syftet, omgivningen och situationen sätter. Hymes ser 
kommunikation som en process där språkbrukaren tar in stimuli från omgiv-
ningen och värderar dem i ljuset av sin egen kulturella bakgrund, personliga hi-
storia och vad hon vet om dem hon samtalar med. Hon bestämmer sig för vilka 
normer som passar i den aktuella situationen och väljer någon av de kommuni-
kativa möjligheter hon har till hands för att koda sitt syfte. De aspekter Hymes 
sammanför i den s.k. SPEAKING-akronymen ligger till grund för mina observa-
tioner och för analysen och beskrivningen av data: 

S (scene & setting) ramarna för interaktionen. Setting är de fysiska omstän-
digheter som inramar språksituationen, medan scene är en mer abstrakt 
och psykologisk aspekt av situationen. Jag studerade interaktionen i de 
olika undervisningsrummen, t.ex. klassrum, grupprum, bibliotek, öv-
ningsfält, matsal, cafeteria och uppehållsrum. 

P (participant) omfattar såväl sociala som psykologiska egenskaper hos 
deltagarna som signalerar olika budskap till varandra beroende på vem 
de är och vem de uppfattas vara i situationen.  

E (ends) betecknar syfte och mål med kommunikationen, i det här fallet bra 
och välutbildade brandmän, och följderna av interaktionen. 

A (act sequence) handlar om kommunikationens innehåll och form. 

K (key) står för tonen och atmosfären i interaktionen. 

I (instrumentalities) betecknar de kanaler och koder som kommunikationen 
sänds genom eller förpackas i. 

N (norms) står för de normer som styr interaktion och tolkning. De säger 
t.ex. vem som ska tala, när man får tala, om man får avbryta någon etc. 

G (genre). I undervisningssituationen förekommer bland annat formella 
och informella samtal, skämt, berättelser och instruktioner som delta-
garna reagerar på.  

Jag lät mig också inspireras av den amerikanska receptionsteoretikern McCor-
mick (1994) och hennes modell av lässituationen som möte mellan läsare och 
text. McCormick skriver om läsning av skönlitterära texter, men inbjuder oss att 
vidga textbegreppet och till och med ”läsa livet som text”.16 McCormick menar 

                                           
16  För brandmännen är detta inte något konstigt. De ”läser hus” i både utbildning och yrkes-

liv, t.ex. för att se hur länge hus kan stå emot bränder och vilka brandförlopp som kan vän-
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att läsning och förståelse alltid äger rum inom ett kollektiv, i ett socialt och kul-
turellt rum, och att läsningen styrs åt olika håll beroende på olika drag i texten, 
på vem som läser och i vilket sammanhang läsningen äger rum. Hon visar hur 
olika läsare skapar sina egna texter i relation till ursprungstexten med hjälp av 
de repertoarer och strategier de har till sitt förfogande i läsningen. Så skapar, 
menar jag, också olika undervisningsaktörer texter17 i en undervisningssituation. 
Inspirerad av McCormick betraktar jag undervisningen som ett möte mellan 
skoltext och studerande. Med skoltext menar jag det som möter de studerande i 
undervisningen: undervisningsstoff, schema, lärarhandlingar, undervisningsma-
terial etc. tillsammans med bakomliggande faktorer som styrdokument och un-
dervisningsideologier. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande låter oss se de 
studerande som aktiva men samtidigt konstruerade medskapare. Deltagandet i 
undervisningen beror inte enbart av den bakgrund och kommunikativa kompe-
tens de studerande bär med sig utan också av de uppgifter de ställs inför och det 
stöd de får, det vill säga det jag utifrån McCormick betraktar som skoltextens 
repertoarer och strategier.  

McCormick låter oss se läsning som en dynamisk process där textens och lä-
sarens allmänna och litterära repertoarer matchas och påverkar varandra.18 Den 
allmänna repertoaren beskriver hon som ”a set of culturally conditioned experi-
ences, beliefs, knowledge and expectations, about such matters as politics, life-
style, love, education, integrity and so forth” (McCormick 1994:79). I match-
ningen överensstämmer textens och läsarens repertoarer, och läsaren rör sig 
hemtamt genom texten. Mismatching uppstår om inte repertoarerna stämmer 
överens. Finns det inte någon möjlighet till igenkännande förståelse mellan text 
och läsare, kan läsarens aktiva process bryta samman och texten avvisas, skriver 
hon. Men det kan också uppstå en konstruktiv spänning mellan text- och läsar-
repertoarer: ”a tension between repertoires occurs when a reader is sufficiently 
familiar with the text’s repertoire but disagrees with it or opposes it for various 
reasons” (McCormick 1994:87). I spänningen ligger, menar jag, både läsningens 
och lärandets utvecklingspotential, och därför försökte jag bland annat uppmärk-
samma och förstå var, när och varför spänning uppstod i läranderummet. 

                                                                                                                                    
tas i olika byggnader. De ”läser olycksplatser” och de ”läser skador” för att se vilka åtgär-
der som bör vidtas i olika situationer. 

17  Halliday & Hasan (1985) definierar text som språk som är funktionellt och fungerar i ett 
sammanhang och kallar varje exempel på levande språk som spelar en roll i en situations-
kontext för text. 

18  Jfr Kress (1997:58): ”Reading is not simply the assimilation of meaning, the absorption or 
acquisition of meaning as the result of a straightforward act of decoding. Reading is a 
transformative action, in which the reader makes sense of the signs provided to her or to 
him within a frame of reference of their own experience, and guided by their interest at the 
point of reading. The transformative action of internal sign-making in reading is shaped by 
the sign that is read, but is not determined by it.” 
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Figur 1. Undervisning som interaktivt textskapande (efter McCormick 1994:73) 

Enligt McCormick möter och tolkar varje läsare text utifrån sin repertoar och 
dess bakomliggande ideologi. Hon skriver att ideologiska föreställningar ofta är 
omedvetna och att de accepteras av en grupp människor som ett naturligt för-
hållningssätt och därmed styr hur gruppen ”läser” och ”skriver” tillvaron. Läsare 
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håller fast sitt perspektiv men kan uppge och förändra det i mötet med texten. 
Allmänna ideologiska föreställningar yttrar sig också i mer specifika föreställ-
ningar om olika företeelser som tas för givna och ger en rad normer för sättet att 
tänka och agera inom olika områden. McCormick fokuserar det hon valt att kalla 
litterär ideologi. I min studie fokuseras de olika föreställningar kring språkbruk, 
kunskap och lärande, räddningstjänstens uppgifter samt hur brandmän ska vara, 
som undervisningsaktörerna ger uttryck för i ord och handling (se figur 1). När 
studien genomfördes var ett inträdeskrav till den då obligatoriska brandmansut-
bildningen att man skulle ha arbetat minst ett år som brandman i kommunal 
räddningstjänst. Jag betraktar därför ”räddningstjänstsverige” som den yttre kon-
text som de studerande konstituerar och konstitueras av. 

Resultat 

Jag mötte en uttalad yrkesstolthet, stark gruppkänsla och kåranda. Brandmännen 
arbetar i en sluten hierarkisk organisation där var och en vet sin plats och där 
man håller ihop inom arbetslaget som ofta beskrivs som en familj där man är 
starkt sammansvetsade och beroende av varandra. Brandmännen uttryckte miss-
tänksamhet mot utomstående och nykomlingar. På brandstationen råder jantela-
gen och man lär sig snabbt att visa ödmjukhet inför mer erfarna kolleger. 

Jag mötte också homogenitet och en stark identifikation med yrket. De 
brandmän jag talade med delade många intressen och värderingar. De flesta av 
dem sade sig ha valt yrket för att de ville hjälpa människor i nöd, andra för att de 
gillar ’action’ och vill göra sådant andra inte klarar av. Att få arbeta i grupp och 
jobba med kroppen uppgavs också som motiv för yrkesvalet. Praktisk yrkeserfa-
renhet värderades betydligt högre än bokkunskap från andra delar av räddnings-
tjänstfältet. Brandmän arbetar i en muntlig kultur. Yrkeserfarenheter verbaliseras 
i muntligt återgivande av och reflektion kring olika händelser. Man varken läser 
eller skriver särskilt mycket i arbetet: 

ALG: Och du på jobbet… hur mycket läser man på jobbet? 

Brandman 5: Ja, där läser vi ju ingenting förutom dagstidningar i stort sett. 

ALG: Men dagstidningar, det läser man? 

B5: Ja, och kvällspressen. 

ALG: Och i arbetet behövs det inte. Det krävs alltså egentligen inte att man kan läsa ens 
då?  

B5: Njae, ska man se det bara som läsningen… 

ALG: Gatskyltar då… riktigt krasst. 

B5: Ja. Men det är ju inte riktigt så, utan det krävs ju… Kan man allt annat som krävs i 
det jobbet så kan man nog läsa, tror jag. 
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ALG: Ja, ja, jag menar inte så. Men hur mycket text behöver man läsa mer än gatskyl-
tar? 

B5: Nej, kartbok och gatskyltar i stort sett. 

Brandmännen var alltså ringrostiga när det gällde läsning och skrivning men ut-
talade alla en stark önskan att lära det yrket kräver. De önskade sig användbar 
praktisk kunskap att utveckla och bära med sig i yrkeslivet och de ville lära ge-
nom instruktion och praktisk övning av lärare med lång praktisk erfarenhet från 
brandmansyrket. Men brandmännen efterlyste också teoretisk kunskap för att 
förstå varför man ska göra på ett visst sätt i olika situationer. Böcker uppfattades 
som ett naturligt inslag i skolsituationen: 

Brandman 6: Det är naturligt att läsa? Läromedel menar du? Om man går kurs är det ju 
naturligt så klart. 

ALG: Det är det. 

B6: Ja, det är det. 

ALG: Så det är inget motstånd. 

B6: Det är inte motstånd mot böcker. 

Jag genomförde en enkät som besvarades av 192 studerande i olika klasser om 
läsning och läsvanor. Av den förstod jag att många av de studerande inte betrak-
tade sig själva som läsare, trots att de dagligen läste dagstidningar och kanske en 
deckare på semestern. På frågan hur ett bra läromedel ska vara fick jag svar 
som: ”kort och koncist”, ”med introduktioner, uppsummeringar, punktuppställ-
ningar”, ”viktigt-rutor”, ”instuderingsfrågor och många bilder”. Brandmännen 
visade sig vara goda bildläsare. Det var också många studerande som upplyste 
mig om att ”en bild säger mer än tusen ord”:  

Brandman 2: Inte text och text, utan bilder som visar vad det är texten ska säga. Då är 
det bättre. Man kan förstå vad texten handlar om. 

Brandman 4: Ja, då är bilder, bilder med texter, det absolut bästa. Så man har liksom [en 
föreställning] fast man läser.  

Brandmännen sade sig kunna se hela situationer och olycksscenarier framför sig, 
både helheter och detaljer. För Brandman 5 var detta ett sätt att lära:  

ALG: Kan man säga så överhuvudtaget, att brandmän som grupp har lätt för att minnas 
i bilder? 

Brandman 5: Ja, det tror jag. 

ALG: Till exempel hur en olycksplats ser ut. Det kan man beskriva efteråt? 

B5: Ja, det tror jag. Det är ju mycket så man lär sig. Jag menar att vara brandman hand-
lar ju om ett livslångt lärande, höll jag på att säga, och då blir det väl att man vänjer sig 
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vid att man tar in saker på det sättet. Att man kommer ihåg hur det såg ut där. Vad som 
hände då. Det är nog jävligt viktigt att man har den förmågan. 

Det stod också klart att brandmännen ville att läraren skulle förbereda läsarbetet 
genom att gå igenom lärobokstexten med dem. 

Dessa föreställningar ska så möta utbildarens intentioner formulerade i styr-
dokument på nationell nivå och omvandlade till undervisningsförberedelser och 
undervisning på lokal nivå. Utbildaren talar om det föränderliga samhällets nya 
risker som ställer nya krav på kunskap och lärande. Man vill utbilda för mera 
olycksförebyggande arbete och inte som tidigare främst för operativ räddnings-
tjänst. Det innebär mera teoristudier, mera läsande och skrivande. Man ställer 
”traditionell undervisning” mot ”modern pedagogik”, som i det här fallet är lika-
lydande med problembaserat lärande (PBL), vilket presenterades så här på en 
OH för de studerande under en genomgång den första kursdagen: 

• Du får själv bestämma vad du skall lära dig! 

• Aktivt kunskapssökande 

• Eget ansvar 

• Basgruppsarbete 

• Lärande som sju steg 

1. Klargör oklara begrepp i situationen. 

2. Vad handlar problemet om? Fastställ problemet. 

3. Analysera problemet genom brainstorming. Skriv stödord, nyckelord på 
gula lappar. 

4. Gruppera, kategorisera. 

5. Vad är det nu vi behöver lära oss? Formulera lärmål utifrån brainstor-
mingsresultatet. 

6. Självstudier, enskilt eller i grupp. Planera. Sök information. 

7. Gå tillbaka till lärmålen. Förbered redovisning. Diskussion redovisning. 
OBS! Referenser. 

De studerande förväntades således utföra flera avancerade språkliga uppgifter. 
Samtidigt förväntades lärarna inta en handledarroll som innebar att de skulle 
hålla sig i bakgrunden och inte störa de studerandes kunskapssökande. Brand-
männen och flera av lärarna hade inte arbetat med problembaserat lärande på det 
här sättet tidigare, vilket ledde till osäkerhet om hur det var tänkt att arbetet 
skulle gå till. Från början var brandmännen både ambitiösa och aktiva som ele-
ver, men allt eftersom tiden gick förhöll de sig allt mer avvisande till stora delar 
av skoltextens läsande, skrivande, grupparbeten inomhus, kunskapssökande i 
biblioteket osv.: 
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Brandman 1: Har man hållit på här då (med) det vi håller på med. Kanske jobbat som 
fan och varit ute en hel dag och övat och släckt och blivit svettiga och duschat och 
kommer hem. Då vill man ju inte sätta sig och läsa en bok. 

Inomhus kom arbetet mest att bestå av strategiska och rituella handlingar. Upp-
maningen att var och en skulle arbeta med gruppens samtliga lärfrågor hörsam-
mades inte. Brandmännen övergick snart till att formulera sina lärfrågor direkt 
från målen i studiehandledningarna, och självstudietiden minimerades så mycket 
som möjligt: 

Brandman 6: Vi vart ju bara frustrerade när vi kom ingenstans och det tog sån jäkla tid. 
Det vi lärde oss mest av det var att sitta i vår grupp och liksom gå igenom det här. Ja, 
det vi hade kommit fram till i gruppen. För vi körde på ett litet speciellt sätt. Det här att 
vi tog några frågor var för sig. Det gjorde att vi måste redovisa tillsammans och då bol-
lades… Då kom ju frågor upp och alla fick diskutera. // Men den sista där vet du. Vi 
körde, vad var det? Kem. 

ALG: Ja? 

B6: Den la jag ner en timma på och B5 gjorde ingenting. 

ALG: Nej, det hade han inte gjort. 

B6: Och ändå flöt det ju. Då kan man ju ställa sig frågan: Vad gav det där oss egentli-
gen? 

I klassrummen rådde ofta en seg stämning med tysta och stillsamma elever som 
inte lät sig utmanas av undervisningen och inte såg någon mening med det som 
avhandlades. Några satt tysta av ointresse för ämnet, andra för att de ansåg sig 
alltför oerfarna för att säga något. Några försjönk i tankar kring fritidsprojekt 
och familjeangelägenheter. Men när lärarna utförde experiment eller visade film 
och det gick att se vad som skulle läras, blev stämningen bättre och brandmän-
nen piggare, liksom när de fick möjlighet att läsa och tala om sådant som de 
kände att de kunde ha praktisk nytta av i yrkesverksamheten. Och ibland glittra-
de det till ordentligt i ögonen på de studerande även i klassrummen. Det var när 
någon med mycket erfarenhet från praktiskt brandmansarbete berättade om hän-
delser från ”verkliga livet”. Då hände det också att andra studerande eller läraren 
ställde uppföljningsfrågor och berättade om egna, liknande erfarenheter där man 
jobbat på andra sätt och med andra resultat. 

Brandman 6: Det märkte du ju på lektionerna. När någon som har erfarenhet berättar. 
Då hajar man till. Då lär man sig. Då tar man åt sig. Och likadant, vice versa då, mot 
dom som inte har erfarenhet och pratar om någonting. 

ALG: Då bara stänger ni av. 

Utanför klassrummen förekom också en mycket uppskattad, intensiv, informell 
lärandedialog mellan mer och mindre erfarna brandmän under hela utbildnings-
tiden. Och på övningsfältet steg engagemanget i hög grad. Redan i fordonshallen 
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när man förberedde de praktiska övningarna rörde sig brandmännen snabbare, 
talade mer och verkade vara på gott humör. Mest uppskattade de övningar där en 
erfaren brandman eller brandmästare gav tydliga instruktioner och talade om vad 
som förväntades och vad som var viktigt att tänka på och komma ihåg. Efteråt 
gick man noga igenom övningen och diskuterade engagerat vad som gått bra 
eller mindre bra och hur man skulle göra nästa gång.  

Brandman 6: När vi kör praktiska övningar slipper vi att gräva ned oss i sju-
stegsmetoden. Vi lär oss nåt istället för att köra fast på det. Brandmän är praktiker och 
inte teoretiker i botten, tror jag. 

Det var alltså en tydlig skillnad mellan brandmännens aktivitet, deltagande och 
engagemang i klassrummen och på övningsfältet. Det fanns också en diskrepans 
mellan styrdokumentens underliggande kunskaps- och lärandeteorier och den 
pedagogiska gestaltningen av ”det nya inlärningsparadigmet” på lokal nivå, vil-
ket påverkade aktörernas möjligheter till förståelse för de fördelar utbildaren 
fann med det problembaserade lärandet. Jag noterade en tydlig obalans i förhål-
landet mellan undervisningens vad-, hur- och varförfrågor med stark förskjut-
ning mot hurfrågorna. Det var främst frågan hur man skulle arbeta som upptog 
brandmännen, och de flesta av de stödstrukturer som användes i undervisningen 
motsvarade inte de studerandes önskemål och behov av stöd. Vid ett upprört 
lunchsamtal i början av kursen uttryckte jag min förvåning över att brandmän, 
som inte var rädda för att rusa in i brinnande hus, kunde bli så förtvivlade över 
en pedagogisk metod. En brandman sade då med eftertryck att de ju var tränade 
att gå in i brinnande hus men inte att arbeta enligt PBL-metoden. Ändå hade 
klassen redan under första dagens s.k. teambuilding visat sig kunna ”PBLa” helt 
utan metodinstruktion. Då tävlade de olika basgrupperna mot varandra med liv 
och lust. De skulle lösa uppgifter på tid, och gjorde det enligt PBL-metodens 
steg: De fastställde problemet, ”brainstormade” och bestämde tillsammans hur 
det skulle lösas, utförde uppgiften, diskuterade kring vald metod i förhållande 
till hur de andra grupperna arbetat och drog slutsatser som kom till nytta i nästa 
gren. Men varken lärare eller elever tog med sig den tyst fungerande metodkun-
skapen in i grupprummen där problemen skulle studeras, uttryckas och bearbetas 
i skift. 

Brandmännen uppskattade och värdesatte yrkesgemenskapens erfarenheter 
mer än den kunskap fältets teoretiker eller lärare utan lång praktisk erfarenhet 
från brandområdet försökte ge dem. Så här uttryckte Brandman 5 skillnaderna 
mellan de olika praktikerna i skolsituationen: 

Brandman 5: Har dom inte det genuina yrkeskunnandet får man inte respekt för dem. 

ALG: Det känner du? 

B5: // Visst respekterar man dem. De är bra människor. Men ändå. Just den här respek-
ten för deras kunnande, för yrket, att lära oss någonting, känns helt bortblåst. Det här är 
en skola. En institution. De vet inte hur det fungerar i verkligheten. När man jobbar som 
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brandman så vet man.// Det spelar ingen roll hur länge man gått på en skola och hur 
många gånger man tänt en övningscontainer, så kan man aldrig få den riktiga kontakten 
med oss som jobbar på heltid. 

- - -  

Brandman 5: Det som blir fel är att det finns så litet verklighetsförankring. //Och jag 
menar, har vi en klass med tandläkare som ska lära sig hur man borrar i en tand. Då hyr 
man ju inte in en helikopterpilot för att tala om det för dom, eller… 

Men faktum var att också ”helikopterpiloter” (i det här fallet officerare och vård-
lärare) lyckades skapa engagerade klassrumsdialoger när de utgick från de stu-
derandes yrkessituation i sin undervisning. Under sådana lektioner agerade de 
studerande engagerat och skickligt med sina språkredskap och undervisningen 
fungerade som växtmiljö för den läsande och skrivande, diskuterande och kri-
tiskt granskande brandmannen. 

Diskussion 

För att förstå brandmännens förhållningssätt fördjupade jag mig bl.a. i organisa-
tionsteori, gruppsykologi och kunskapsteori. Inte minst funderade jag över olika 
kunskapsformer och den praktiska kunskapens natur i förhållande till vetenskap-
lig kunskap. Schön (1987) tydliggör att professionell kunskap ingår i ett kollek-
tivt kunskapssystem där ambitioner, språk, värderingssystem och mycket annat 
delas. Han menar att en kunnig praktiker inte tillämpar generell teori eller gene-
rella regler i sitt handlande utan istället har tillgång till en repertoar av exempel, 
bilder, tolkningar och handlingar som han övertagit från sin yrkesgemenskap 
eller fått tillgång till genom de egna erfarenheterna. Det förklarar en del av 
brandmännens attityder och förhållningssätt gentemot skoltexten. Säljö 
(2000:128) förklarar att olika praktiker med olika förhållningssätt och redskap 
för att hantera verkligheten möts i en skolsituation, som i sig är en situerad prak-
tik med egna regler för interaktion. Han menar att varje individ handlar med ut-
gångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna av vad man medvetet eller 
omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss 
verksamhet. Det betyder, enligt min mening, att man som utbildare måste vara 
lyhörd för de studerandes behov och erfarenheter och tydlig i sitt sätt att uttrycka 
visioner, krav och önskemål. Arfwedson & Arfwedson (1991:285, 1998:172ff) 
beskriver ”expertlärare” som lärare med effektiva och delvis automatiserade ru-
tiner, en överlägsen ämneskunskap och en stor repertoar av olika undervisnings-
strategier som låter dem arrangera stimulerande och gärna problemorienterande 
inlärningssituationer. Expertlärarna synliggör procedurella och metakognitiva 
aspekter på lektionernas kunskapsinnehåll genom att strukturera sina lektioner 
klart och tydligt med inledning och avslutning, och i dessa tala om vad som ska 
göras och läras och, i slutet av lektionen, vad man gjort. De använder sig av en 
rad strategier för att stötta de studerandes lärande, t.ex. experiment, analogier, 
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metaforer och berättelser. De kontrollerar elevernas begreppsförståelse och skri-
ver upp ord på tavlan som kan användas som krokar för elevernas minne. De ger 
eleverna modeller för mentala operationer genom att”tänka högt” och själva syn-
liggöra vanligen osynliga kognitiva mönster. Även Madsén (2001:53) betonar 
vikten av att lärare uttalat, medvetet och systematiskt fokuserar eleverna på tan-
keformer och lösningsstrategier och på så sätt hjälper dem att lära sig lära, vilket 
innebär betydligt mer än traditionell studieteknik och informationssökning (se 
t.ex. Dysthe 1995 och Molloy 1996). 

Jag såg alltså tydligt hur de studerande förändrade sina handlingsmönster till-
sammans med dem som ledde lektionerna. Lärarnas kunskaper och förhållnings-
sätt påverkade undervisningen i hög grad, oberoende av om de agerade som ak-
tiva förmedlingspedagoger eller tillbakadragna handledare. När jag tittade när-
mare på skoltextens potentiella utvecklingsagenter (Svedberg 1997:246), fann 
jag att dessa i vissa situationer snarare dödade de studerandes lust att lära än 
främjade den. Yrkeskulturen, som brandmännen var så stolta över att tillhöra, lät 
här de studerande sluta sig samman i ett kollektiv som avvisade stora delar av 
skoltexten. Jag menar att yrkeserfarenheter, yrkesberättelser, exempel och före-
bilder behöver tas tillvara, systematiseras och granskas kritiskt för att kunna 
fungera som utvecklingsagenter. I det här fallet var det tydligt att också lärobo-
ken hade behövt en medierande lärare för att kunna fungera som utvecklings-
agent. Den så viktiga lärandedialogen uppstår inte av sig själv. Den kräver öm-
sesidig respekt mellan undervisningsaktörerna. Den kräver kunniga, lyhörda och 
aktiva lärare som låter undervisningssituationens många stämmor komma till 
tals och hjälper de studerande att reflektera tillsammans.  

Det är ett genomgående antagande i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
att den skarpa skillnaden mellan konkret och abstrakt, mellan teori och praktik, 
mellan språk och handling inte håller streck vid en närmare analys, eftersom 
mänskliga handlingar i allmänhet är en kombination av intellektuell och manuell 
verksamhet (Säljö 2000:76). Praktisk kunskap lär man sig genom att pröva, göra 
och öva i så verklighetstrogna situationer som möjligt, sade brandmännen. Jag 
håller med dem. Jag förstår att det kan vara svårt för dem att släppa taget om 
kollektivets värderingar och göra-mönster och att appropriera olika dom-
gruppers förhållningssätt. Men jag vet också att man kan utveckla sin kunskap 
genom att läsa, ifrågasätta och diskutera tillsammans med andra. För att man 
inom en profession ska kunna motivera sina krav, handlingar och andra ställ-
ningstaganden krävs också att professionen utvecklar ett yrkesspråk som funge-
rar på flera arenor. Jag ser det som en viktig pedagogisk och språklig utmaning 
för olika yrkesutbildningar att stötta de professioner de önskar utveckla i ska-
pandet av ett väl fungerande yrkesspråk som bygger på professionens och de 
studerandes egna språkliga förhållningssätt. Det kräver bl.a. att lärare och stude-
rande tillsammans söker insikt i det pedagogiska objektet (Carlgren & Marton 
2001) och reflekterar kring vad läroplanens skrivningar betyder och vad det in-
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nebär för såväl individer som grupp att läsa, skriva, tala och lyssna i olika sam-
manhang. 

Böcker för brandmän 

Liberg (2001) refererar ett antal undersökningar som visar att läsförståelse inte 
endast beror av läsarens lingvistiska kompetens, utan till stor del också av hur 
innehållet framställs. Läsförståelsen påverkas t.ex. av hur komplexa sats- och 
meningskonstruktionerna är, av textens kohesiva och deltagaraktiva drag, inne-
hållet, abstraktionsgraden och informationstakten i texten (se Reichenberg 
2000). Läsförståelsen påverkas också av läsarens förkunskaper i ett ämne, den 
kulturella basen för ämnet och av läsarens förhållningssätt gentemot texten. 
Känd layout och grafisk form kan ge ett positivt intryck och underlätta läsning-
en, medan kulturella konflikter mellan läsaren och det som texten upplevs stå för 
kan hämma läsningen. Läsandet underlättas av att läsuppgiften är intressant, be-
kant sedan tidigare, meningsfull och förståelig, relaterad till ens egen kultur och 
av att man som läsare är medveten om nyttan med uppgiften för den egna fram-
tiden, skriver Liberg. Hon betonar vikten av att lärare skapar sådana lässituatio-
ner tillsammans med sina elever. Det finns också australiensiska undersökningar 
(Horsley 2001) som visar att det inte är läroboken i sig som avgör läranderesul-
taten och receptionen, utan i hög grad hur läraren väljer att handskas med texten 
tillsammans med eleverna.  

Forskningen visar således att det är möjligt att bearbeta lärobokstexter språk-
ligt så att de blir lättare att läsa och förstå, men framför allt att det krävs möten 
mellan text och läsare för att förståelse ska uppstå. Att skapa sådana möten är 
enligt min mening en viktig uppgift både för lärare och läromedelsproducenter. 
Förståelse blir då en språkdidaktisk vem-, vad-, hur- och varförfråga som inne-
fattar såväl aktörernas bakgrund som språkbruket och interaktionen i de lärositu-
ationer där texterna används. 

Som nämndes inledningsvis arbetar jag som läromedelsproducent vid Rädd-
ningsverket. Min ambition är att framställa läroböcker som skapar goda förut-
sättningar för lärande genom att möta, engagera och utmana läsarna. Jag försö-
ker ta fram läromedel som skapar spänning mellan ny kunskap och tidigare erfa-
renhet och som låter brandmännen se mer än de tidigare gjort i den egna verk-
ligheten och ger dem ökad handlingsberedskap för nya, okända situationer i yr-
keslivet. Det ligger mig varmt om hjärtat att göra böcker för läsare som vill ”för-
stå vad texten handlar om” och få en föreställning ”fast man läser” som några av 
brandmännen uttryckte det. Lärotext ska, oavsett om den är skriven, muntlig el-
ler i någon annan form, leda till mer än att den lärande känner igen sig själv. Lä-
saren ska komma att förstå, formulera och använda de kunskaper texten vill 
förmedla. Det kräver att läsaren har möjlighet att sätta tidigare erfarenhet i rela-
tion till det nya. Läsaren måste kunna infoga texten i sin egen begreppsvärld. Ett 
problem för brandmansprofessionen tycks vara att det skriftspråk som beskriver 
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deras praktik ofta formuleras av forskare, ingenjörer och pedagoger utan egen 
praktisk erfarenhet från brandmansyrket. Därför gäller det för mig att finna be-
röringspunkterna mellan det innehåll författaren vill förmedla och läsaren. Det 
är tydligt att alltför många brandmän har mött alltför många böcker med innehåll 
och form som de menar tillhör andra. Jag försöker därför göra böcker som 
brandmännen känner är gjorda speciellt för dem. 

Jag språkbearbetar manus mycket noga, använder en tydlig layout och undvi-
ker kompakta textmassor. Författarna presenteras så att läsarna ska veta att de är 
experter på sitt område. Genom verklighetsnära bilder försöker jag väcka 
brandmännens intresse och låta dem finna sin yrkesverklighet i boken. Kan 
brandmännen matcha texten med sin yrkesverklighet, är risken mindre att de 
avvisar den. Jag har sett mina läsare hantera de böcker jag gjort. Jag vet att 
omslaget är viktigt för att de överhuvudtaget ska närma sig en bok och att det i 
första hand är bilderna och bildtexterna som tilldrar sig deras intresse. Verkar de 
intressanta, läser de också texten närmast bilden. Då får boken inte svika sina 
läsare. Jag uppmanar författaren att använda sin ”röst”, komma nära och tala till 
läsaren, ge verklighetsnära beskrivningar, ställa kunskapsgenererande, öppna 
frågor, förklara, ge orsaker, berätta med aktiva verb samt använda läsarnas be-
greppsapparat och noga förklara och motivera sin egen. Viktig information ges i 
viktigt-rutor och i varje bok finns tydligt utmärkta, beskrivande exempel från 
brandmännens yrkesverklighet att reflektera kring. Ord och bild beskriver verk-
ligheten och kan komplettera varandra. Men för forskaren är också modeller, 
ekvationer och formler sätt att beskriva verklighet, vilket kanske inte alla är 
medvetna om. Genom att lägga teoriavsnitt med formler och ekvationer på fär-
gad bakgrund vill jag signalera att detta är ett speciellt sätt att beskriva den verk-
lighet brandmännen rör sig i. 

Men som jag nämnde ovan är ändå det viktigaste när det gäller läroböcker vad 
lärarna gör med dem i undervisningen. Jag vill därför uppmuntra varje lärare att 
rekommendera och visa böcker, att gå igenom viktiga avsnitt, förklara och re-
flektera kring det lästa tillsammans med de studerande och på så sätt underlätta 
för dem att själva läsa, kritiskt granska och ifrågasätta. Och inte minst att ut-
trycka nyttan med den skriftliga kunskapen genom att visa att de själva läser och 
är vana vid att handskas med böcker. 
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Textuell verklighet 
Om text och hypertext 

Anna Gunder  

Text är ord i långa rader. Text är det vi läser och skriver. Text är det som står 
någonstans, i en bok, i en tidning, i ett brev, på ett flingpaket eller på en webbsi-
da. Text är en ”sammanhängande, meningsfull följd av skrivna ord” (Norstedts 
svenska ordbok 1990:1015). Den allmänna, traditionella förståelsen av begrep-
pet text inbegriper, mer eller mindre explicit, vad text består av, hur materialet i 
fråga är organiserat och var det står att finna. I det följande kommer jag att med 
utgångspunkt i textkritikens distinktion mellan verk och text diskutera ett i flera 
avseenden vidgat textbegrepp.19  

Verk och text 

Inom den litterära textkritiken betecknar verk en abstrakt artistisk entitet medan 
text är ett verks framträdelseform (se t.ex. Tanselle 1989). De två är beroende av 
varandra såtillvida att en text alltid realiserar ett verk, medan ett verk inte kan 
upplevas och därmed inte finns i egentlig mening innan det representeras av en 
text. Det faktum att verk nås via texter innebär att textens kvalitet och förmåga 
att återge verket präglar upplevelsen av detsamma; om man till exempel läser en 
dålig utgåva av en litterär klassiker med många tryckfel eller ett stycke som fat-
tas på en sida ger den en sämre bild av verket än en korrekt, textkritisk utgåva. 
Texten fungerar med andra ord som ett fönster mot verket – det kan vara nyput-
sat eller repigt och smutsigt.  

Det är viktigt att understryka att text här ska förstås som en abstrakt tecken-
struktur som i sin tur realiseras som faktiska tecken, t.ex. i trycksvärta på pap-
per. Text är med andra ord inte ordet JUNI tryckt på sidan som du läser utan den 

                                           
19  Artikeln baseras på teoretiska resonemang i min avhandling Hyperworks: On Digital Lite-

rature and Computer Games (2004) där begrepp och definitioner som förekommer i det 
följande diskuteras utförligt (jfr ”Index of Central Concepts” i Gunder 2004, s. 37). Av-
handlingen skrevs inom projektet ”IT, berättandet och det litterära systemet” som finansie-
rades av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse (se http://www.littvet.uu.se/lsoc/itlit, 
hämtad 2007-02-11) och består av en längre inledning och tre uppsatser som alla finns till-
gängliga på Internet (se länkar från http://www.littvet.uu.se/lsoc/gunder, hämtad 2007-02-
11). 
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abstrakta sammanställningen av de språkliga tecknen J, U, N, och I. Det förkla-
rar hur alla exemplar i en upplaga bär samma text, medan antalet uppsättningar 
av lagringstecken (och presentationstecken) som representerar denna text är lika 
många som antalet exemplar. En text kan med andra ord vara korrupt, men den 
kan inte förstöras; river man ut sidorna i en bok och eldar upp dem är det inte 
texten som slukas av lågorna utan de fysiska lagringstecknen (typografiska teck-
en i trycksvärta) och lagringsmediet (papperet).  

Verk representeras inte sällan av flera texter som skiljer sig mer eller mindre 
sinsemellan. När det gäller äldre verk är det till exempel vanligt att stavningen 
har moderniserats, kanske till och med i flera omgångar. Ändringar av den typen 
ger upphov till olika varianter av ett verk. När förändringar och omarbetningar 
av texten är mer omfattade, som till exempel vid adaptioner av olika slag eller 
översättning till andra språk, representerar texten inte längre samma verk utan en 
version av verket. Naturligtvis måste det avgöras från fall till fall när en text inte 
längre kan betraktas som en variant utan snarare är en ny version, liksom det är 
en avvägningsfråga när en version ligger så pass långt från det ursprungliga ver-
ket att den bildar ett nytt verk. 

Text som teckensystem 

Text är ett system av tecken (i semiotisk mening) som realiserar ett verk. Ett tra-
ditionellt, snävt textbegrepp innebär, som nämnts, en begränsning av vilken typ 
av tecken det handlar om, och text beskrivs generellt som bestående av alfanu-
meriska tecken.20 Text är det vi läser och skriver. Sett ur ett bredare, semiotiskt 
perspektiv kan text emellertid byggas upp av i princip vilka tecken som helst 
(bilder, film, ljud etc.) som i olika konstellationer bildar kategorier av verk som 
vi refererar till som till exempel film, bilderbok, datorspel och serietidning.  

I min forskning har jag fokuserat på verk som är huvudsakligen temporala till 
sin karaktär, men som jag ser det kan en text bestå av vad som helst så länge 
tecknen är avsiktligt ordnade och därmed representerar ett verk. Carl Larsson-
gården, skeppet Vasa, en botanisk trädgård från 1700-talet, ett brev, en tavla, en 
roman, en dikt och en vas är verk som bärs fram av text. Konservatorer, träd-
gårdshistoriker och textkritiker strävar alla efter samma mål: att återskapa en 
text som ger den klaraste bilden av verket, oavsett om det handlar om att finna 
de rätta gardinerna till Carl Larssons kök, tvätta färgerna i en tavla, plantera väx-
ter enligt en ursprunglig plan eller etablera en dikt. De grundläggande textkritis-
ka principerna kan med andra ord tillämpas oavsett typ av verk och text, även 

                                           
20  Jfr Shillingsburg (1996:46): “A text is the actual order of words and punctuation as con-

tained in any one physical form, such as manuscript, proof or book”. 
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om skillnaderna naturligtvis är stora i metod och tillvägagångssätt.21 En funda-
mental skiljelinje löper också mellan spatiala verk och temporala verk, där den 
förra typen kännetecknas av att verk och text sammanfaller, texten är verket, 
medan temporala verk, som beskrivits ovan, utmärks av att verk och text är åt-
skilda, texten är inte verket. Den fortsatta diskussionen gäller verk som är hu-
vudsakligen temporala (dikter, romaner, datorspel, filmer etc.). 

Vägar och val 

Det är möjligt att karaktärisera huvudsakligen temporala verk och texter utifrån 
dels vad de består av, dels hur de är organiserade. Den traditionella romanen, 
med ord rad efter rad och sida upp och sida ner, och där orden, raderna och si-
dorna ska läsas i den ordning de står, är ett paradexempel på en monosekventiell 
struktur. I den monosekventiella romanen förväntas alla läsare läsa samma ord i 
en viss ordning. Naturligtvis kan ingen författare tvinga sina läsare att till exem-
pel läsa kapitlen i ordning, men konventionens regler gör gällande att det är så 
den här typen av verk och texter är avsedda att tillägnas. Att vissa nyfikna läsare 
tjuvkikar i sista kapitlet för att få veta vem mördaren är, eller att andra katego-
riskt hoppar över alla miljöbeskrivningar, är ingenting som påverkar strukturen i 
sig. Det ska också poängteras att diskussionen här inte har något att göra med 
läsarens förståelse eller tolkning utan gäller principer för hur texter och verk är 
organiserade och hur läsare förväntas navigera i olika strukturer. 

Många texter serverar emellertid inte en läsväg på silverfat utan presenterar 
olika möjligheter som tvingar läsaren att göra val. Den här typen av struktur kal-
las multisekventiell, eftersom valmöjligheterna innebär att det finns flera vägar 
genom texten (och verket). Valen är av olika slag och kan handla om allt från att 
välja att läsa en fotnot eller inte i en avhandling till att välja vilken dörr som ska 
öppnas i ett datorspel. I många digitala så kallade hyperromaner (till exempel 
Shelley Jacksons Patchwork Girl eller Michael Joyces afternoon, a story) hand-
lar valen om vilket ord man väljer att klicka på.  

Multisekventiella verk och texter består av innehållsfält, d.v.s. avgränsade 
enheter av tecken (ord, bilder, ljud, film etc.) som varierar stort i omfång och 
innehåll; ett innehållsfält kan rymma såväl en enda bokstav som ett helt kapitel 
eller en avancerad scen i ett datorspel (Svedjedal 2000:57). Innehållsfält är inte 
absoluta kategorier utan är beroende av vem som gör indelningen (författaren, 
en redaktör, en forskare) och i vilket syfte. I många fall är innehållsfält sam-
mankopplade med länkar som användaren (läsaren, tittare, spelaren) kan följa 
från ett innehållsfält till ett annat. Digitala länkar, analoga länkar, interna länkar 

                                           
21  Jfr McKenzie (1999:39) som diskuterar temporala, narrativa verk i olika medier och menar 

att textkritikens forskningsobjekt bör vara även ”non-book texts”. 
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(inom ett verk), externa länkar (till andra verk), synliga länkar och osynliga län-
kar är några exempel på olika slags länkar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Axial struktur 

Innehållsfält och länkar bildar tillsammans olika multisekventiella strukturer och 
det är möjligt att urskilja tre huvudtyper: axial struktur, nätverksstruktur och la-
teral struktur. Den axiala strukturen, som illustreras i figur 1, präglas av att den 
har en huvudtext som kan tillägnas utan att man följer någon länk (Landow 
1997:50). En avhandling med fotnoter är typexemplet på en axial struktur där 
man kan läsa brödtexten med behållning utan att slå upp en enda not. Vidare 
utmärks den axiala strukturen av en fram och tillbaka-rörelse där läsaren som 
följt en länk förr eller senare är hänvisad tillbaka till huvudtexten för att fortsätta 
framåt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Nätverksstruktur 

I nätverksstrukturen finns inget huvudspår utan användaren vandrar runt i en 
nätliknande struktur (Landow 1997:50). Här fungerar länkarna på ett annat sätt, 
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och istället för en framoch tillbaka-rytm som i den axiala strukturen är rörelsen 
framåt, framåt, framåt. Alla som surfar på nätet känner igen denna framåtdri-
vande kraft och vet hur lätt det är att fastna och lockas vidare, framåt, till nästa 
sida. Naturligtvis kan man i många nätverksstrukturer gå tillbaka, backa, men till 
skillnad från i den axiala strukturen är den rörelsen inte alls obligatorisk utan 
bara en valmöjlighet bland många. Digitala hyperverk och webbplatser är exem-
pel på nätverksstrukturer som grafiskt kan beskrivas som i figur 2. 

Den tredje typen av multisekventiell struktur har jag valt att kalla lateral 
struktur. Medan den axiala strukturen och nätverksstrukturen alltid innehåller 
länkar, karaktäriseras den laterala strukturen av avsaknaden av länkar. Exempel 
på verk med lateral struktur är en tidning, en antologi och ett nummer av en tid-
skrift där läsare väljer att i olika ordning läsa olika artiklar eller uppsatser. Lik-
som i nätverksstrukturen finns det inget huvudspår i laterala strukturer. Inne-
hållsfälten är vidare ofta mindre beroende av varandra än i en nätverksstruktur; 
de enskilda artiklarna i en tidning har till exempel sällan något med varandra att 
göra. Vanligtvis är innehållsfälten i en lateral struktur istället ordnade alfabe-
tiskt, tematiskt, kronologiskt eller enligt någon annan princip för att underlätta 
navigeringen. Viktigt att understryka när det gäller den laterala strukturen är 
också att den beskriver innehållsfält som är tänkta att fungera som en helhet och 
bilda ett verk. Det har heller ingen betydelse var de olika innehållsfälten lagras – 
en webbsida kan ju till exempel visa material som ligger lagrade på olika serv-
rar. Den laterala strukturen kan schematiskt beskrivas som i figur 3. 

 

 

 

 

Figur 3. Lateral struktur 

Det ska betonas att det här är en teoretisk modell och att de flesta faktiska verk 
och texter inte är renodlade strukturellt sett. Det är därför mer rättvisande att tala 
om att ett verk huvudsakligen har en viss struktur. Sedan måste man komma 
ihåg att även en monosekventiell struktur kan ha flera innehållsfält och innehålla 
länkar. En nätversion av en traditionell roman som Kejsarn av Portugallien med 
länkar mellan kapitlen är ett sådant exempel.  
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Hypertext och hyperverk 

Termen hypertext myntades av informationsteoretikern Teodor Holm Nelson år 
1965 (Nelson 1965:96). Bakom införandet av termen ligger tanken att den mo-
nosekventiella strukturen inte lämpar sig för att återge det mänskliga tänkandet 
som präglas av association och icke-sekventialitet. Traditionellt monosekventi-
ellt nedtecknande av idéer är, hävdar Nelson, ”a process of making the tree of 
thought into a picket fence” (Nelson 1973:447). Den struktur som istället borde 
dominera är hypertexten, d.v.s. en multisekventiell struktur (eller icke-
sekventiell som är Nelsons term) av ihopkopplade alfanumeriska texter och i 
viss mån bilder, där läsaren kan hoppa mellan innehållsfält på liknande sätt som 
vi i våra tankar hoppar från det ena till det andra. 

I sin tidiga definition av hypertext menar Nelson att det nästan är omöjligt att 
lagra och presentera hypertext i tryckt form på papper. Det givna och ultimata 
mediet för hypertext är istället datorn. På den här punkten ändrar han sig emel-
lertid, och i en senare definition publicerad i Literary Machines inkluderas ex-
plicit även tryckt hypertext (Nelson 1993:1/17). Det kan också nämnas att Nel-
son skiljer på hypertext och hypermedia. Hypertext, menar han, består av bok-
stäver och i viss mån bilder till skillnad från hypermedia vars material utgörs av 
film, musik, video etc. (Nelson 1965:96).  

Som så ofta är fallet med populära termer finns det stora variationer när det 
gäller användning och definitioner av begreppet hypertext. Ibland anammas Nel-
sons breda definition som omfattar alla typer av multisekventiella strukturer (se 
ovan), medan termen andra gånger reserveras för digitala verk med nätverks-
struktur. Det är inte heller ovanligt att man kategoriskt utesluter verk med lateral 
eller axial struktur och all hypertext på papper. En bred definition av hypertext 
omfattar emellertid allt som är strukturerat multisekventiellt, oavsett typ av mul-
tisekventiell struktur och lagringsmedium. 

Johan Svedjedal har bidragit till diskussionen kring innebörd och tillämpning 
av begreppet hypertext och menar, med utgångspunkt i den traditionella distink-
tionen mellan verk och text, att man bör skilja på verk som är avsedda att publi-
ceras som hypertext, hyperverk, och verk som inte är det, icke-hyperverk (Sved-
jedal 2000:83–88). Traditionella romaner som Kejsarn av Portugallien och 
Bergtagen är naturligtvis icke-hyperverk och inte designade för publicering som 
hypertext, medan digitala hyperverk som *Water Always Writes in *Plural 
(Linda Carroli och Josephine Wilson) och The Body (Shelley Jackson) är skapa-
de för den hypertextuella formen. Icke-hyperverk kan emellertid ges en multise-
kventiell framträdelseform och publiceras som hypertext. Det är till exempel 
fallet vid textkritiska utgåvor där texten peppras med länkar till hänvisningar 
och kommentarer. På motsvarande sätt är det möjligt att skriva ut alla innehålls-
fält i till exempel The Body och sätta dem i en viss ordning i en pärm. Hypertex-
tens länkstruktur sätts då helt ur spel och multisekventialitet ersätts av monosek-
ventialitet. 
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Hyperverk kan, som framgått av beskrivningen ovan, te sig − och fungera − 
väldigt olika. En grundläggande indelning kan dock göras mellan ergodiska och 
icke-ergodiska hyperverk och hypertexter. Ordet ”ergodisk”, som lanserats av 
den norske hypertextteoretikern Espen Aarseth, stammar från grekiskans ”er-
gon”, som betyder arbete, och ”hodos”, som betyder väg eller stig, och har att 
göra med läsarens eller användarens aktivitet i tillägnandet (Aarseth 1997). I er-
godiska hypertexter måste användaren göra icke-triviala val, som att välja vilket 
monster man ska skjuta på eller vilken dörr man ska knacka på, d.v.s. val som 
har betydelse för den fortsatta upplevelsen av verket. Det handlar alltså inte om 
mer eller mindre rutinmässiga val, som huruvida man ska läsa en viss fotnot el-
ler ej, utan mer aktiva val i navigeringen genom ett hyperverk.  

Varför ett vidgat textbegrepp? 

Begreppen verk, text, variant och version bidrar, såsom de definieras och tilläm-
pas inom den traditionella textkritiken, till att bringa ordning bland litterära klas-
sikers olika framträdelseformer i handskrifter och tryck och underlättar beskriv-
ningar av hur de förhåller sig till varandra. Ett vidgat textbegrepp, där text för-
stås som teckensystem bestående av i princip vilken typ av tecken som helst 
(bokstäver, bilder, film, ljud etc.), gör det möjligt att på liknande sätt beskriva 
förhållanden mellan verk och versioner av verk i olika medier. Det är i samman-
hanget fruktbart att skilja mellan artistisk version och medieversion. I en artis-
tisk version har verket som sådant ändrats, vilket är fallet till exempel vid över-
sättning, förkortning och bearbetning för en yngre publik. En medieversion in-
nebär att endast mediet för lagring och presentation är ett annat – en artikel på 
Internet som skrivits ut är ett exempel på en ny medieversion. 

Mysteriet i Agatha Christies And Then There Were None (1939) kan vi ta del 
av som roman, som film, som CD-bok och som dataspel. En pdf-fil av romanen 
publicerad på Internet utgör en ny medieversion, medan den svenska översätt-
ningen är en artistisk version. En digital textkritisk utgåva av And Then There 
Were None är emellertid både en ny medieversion och en ny artistisk version. I 
många fall, när förändringarna gäller både verket som sådant och lagrings- och 
presentationsmediet, är förändringarna dock så pass omfattande att det är befo-
gat att tala om ett nytt verk. Filmen And Then There Were None (1945) och da-
taspelet And Then There Were None (2005) är två sådana exempel där man kan 
tala om verk inspirerade av Agatha Christies detektivroman.  

Nya versioner och verk uppkommer ständigt och sällar sig till sina föregånga-
re och inspirationskällor. Ord står förvisso fortfarande, och för evigt, i långa ra-
der, men de är alltid redo att ge sig iväg till en annan plats i bokvärlden eller ut i 
det multimediala myllret där de antar nya skepnader. Den här flyttströmmen är 
naturligtvis inte enkelriktad utan det finns samtidigt ett fiktionsflöde till skönlit-
teraturen från till exempel filmen och datorspelen. Ett vidgat textbegrepp av den 
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typ som beskrivits ovan är ett verktyg som kan hjälpa att oss se mönster i denna 
väv av fiktion som vi omges av. 
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Lärande och text 
Multimodaliteten och utmaningarna mot den språkliga 
representationens hegemoni 

Per-Anders Forstorp 

Inledning 

Inom samhälls- och kulturvetenskaperna är identitet ett centralt studieobjekt. 
Sedan länge har identitetskategorier som klass, nationalitet, religiös tillhörighet 
och etnicitet varit viktiga områden att analysera. På senare tid har också genus, 
sexualitet, ålder och handikapp blivit viktiga ingångar till förståelsen av indivi-
der och grupper. Sådana studier har oftast, av analytiska skäl, fokuserat på nå-
gon enstaka av dessa identitetsmarkörer, dock i full medvetenhet om att de till-
sammans med varandra och med andra faktorer ingår i ett komplext samspel. 
Således har studier av genus fokuserat detta samspel, och på motsvarande sätt 
har studier av handikapp gjort det. I förlängningen, har man blivit varse, leder 
dock detta till att individer och grupper som tillskrivs någon av de aspekter av 
identitet som nämnts ovan riskerar att framstå som relativt åtskilda från var-
andra. Något som på senare tid har hänt inom dessa vetenskapsområden är man 
alltmer börjar analysera identiteter i flera olika kategorier för att därmed fördju-
pa förståelsen av samspelet mellan olika sociala och kulturella indelningsprinci-
per och maktordningar. Således kan man idag se exempel på studier som inte 
fokuserar enskilda identitetskategorier utan istället själva skärningspunkten mel-
lan dessa. Denna gränsöverskridande inriktning inom samhälls- och kulturforsk-
ningen, som just nu är mycket uppmärksammad, kallas ”intersektionalitet”. Den 
har sitt upphov framförallt inom feministisk teori och etnicitetsforskning (De los 
Reyes & Mulinari 2005).  

Inom intersektionalitetsforskningen används prefixet ”inter” för att visa på an-
tagandet att olika identiteter, exempelvis genus, klass och etnicitet, när de sam-
spelar med varandra tillsammans blir något mer och något annat än en ren adde-
ring av de enskilda identiteterna. Med prefixet ”inter” vill man alltså markera att 
de enskilda identiteterna inte kan isoleras från varandra utan att något går förlo-
rat. Det är alltså inte enbart så att identiteterna adderas till varandra utan att de 
också förändras genom samspelet. Forskningsinriktningen vill således lyfta fram 
ett komplext och dynamiskt samspel där de olika identitetskategorierna kan så-
väl försvaga som förstärka varandra. Intersektionaliteten förhåller sig till multi-
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sektionalitetet som interdisciplinariteten till multidisciplinariteten; prefixen ”in-
ter” och ”multi” är alltså kvalitativt åtskilda från varandra. Prefixet ”inter” förut-
sätter att de inblandade faktorerna ömsesidigt påverkar varandra så att helheten 
förändras medan ”multi” endast antyder att det sker en enkel addition (Thomp-
son Klein 1996).  

Denna nya forskningstradition saknar inte förebilder. Det är exempelvis van-
ligt att gripa tillbaka på samhällsvetenskapernas formativa skeden, innan specia-
liseringen började komma igång. Man knyter exempelvis an till sociologins eller 
antropologins klassiker som Weber, Durkheim och Simmel.  

Intersektionaliteten är en kunskapstradition med inriktning på integration, 
komplexitet, dynamik och holism. Man kan dock fråga sig om detta bara är ännu 
ett nytt akademiskt modeord som just nu håller på att bli ett konsumtionsobjekt i 
det akademiska fältet eller om det också kan leda till utvecklingen av effektiva 
analysverktyg. Under alla omständigheter är det ett område för livlig teoretisk 
och metodisk utveckling.  

Kanske kan ”intersektionalitet” jämföras med ”multimodalitet”, ett begrepp 
som ofta används inom text- och kommunikationsforskningen. Det finns en del 
likheter. Såväl ”intersektionalitet” som ”multimodalitet” söker fånga de kom-
plexa sambanden och dynamiken. Vad gäller ”multimodalitet” analyseras sam-
banden mellan olika former av kommunikation, som text, bild och ljud, vilka 
tidigare hållits relativt åtskilda. Inom multimodalitetsforskningen finns en strä-
van att fokusera integrationen mellan olika kommunikativa former och repertoa-
rer, en vilja att se komplexa samband i syfte att få en mer relevant helhetsbild av 
förutsättningarna för kommunikation. Detta sker i kontrast till en tidigare upp-
delning i studieobjekt som motsvarar de olika kommunikativa repertoarerna och 
formerna, vad Kress & Van Leuuwen (2001:1) kallar ”the world of monomodal 
disciplines”. Forskarna menar att man tidigare inom textvetenskapen studerat 
text och inom bildvetenskapen bild men vill själva bidra till att bryta ner de di-
sciplinära gränserna mellan studiet av bild och text (se även Jewitt & Kress 
2002; Kress 2001, 2003). Redan i Reading Images (Kress & Van Leeuwen 
1996) gav de en demonstration av detta. En viktig skillnad i arbetena från 2001 
och 2003 är att de nu övergett tanken på textvetenskapen som det privilegierade 
paradigmet, dvs. inte enbart ”reading images”. Den tidigare uppdelningen i text, 
bild och ljud uppfattas som otillräcklig i ljuset av de förändrade förutsättningar-
na för kommunikation i informationssamhället (se även Englund & Ledin 2003). 
Precis som man inom medieforskningen inte längre ser det som meningsfullt att 
särskilja studiet av ljud och bild som å ena sidan radio, å den andra TV, talar 
man idag om ”intermedialitet” och ”interaktivitet” eller helt enkelt om ”new 
media studies”.  

Vi kan dock notera åtminstone en grundläggande skillnad: När man inom in-
tersektionalitets- och medieforskningen använder prefixet ”inter” av tidigare an-
givna skäl, så använder man inom ”multimodalitetsforskning” hittills huvudsak-
ligen prefixet ”multi” som mer antyder att det sker en additiv lagring av kom-
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munikativa former. En invändning mot detta kan vara att begreppet ”multimoda-
litet” bildats i analogi med ”multimedia”, och att det således, något aningslöst, 
antagit det additiva perspektivet från lånat den additiva dimensionen av det fe-
nomen som man vill bidra till att problematisera. Om detta är orsaken, kan man 
likväl fortfarande hävda att begreppet med sina additiva konnotationer utgör en 
något förenklad bild av hur olika kommunikativa resurser och repertoarer sam-
verkar, något som inte minst Kress & Van Leeuwen är fullt medvetna om.  

Mer allmänt kan vi fråga oss: Varför detta intresse för olika prefix i samband 
med kommunikativa fenomen? Finns det en allmän uppfattning om att kommu-
nikationen framstår som alltför enkel? Är det uttryck för vad man uppfattar som 
en brist på komplexitet i studiet av kommunikation? Är det uttryck för att vi med 
informationssamhället möter något verkligt och kvalitativt nytt? Vad kan be-
greppet multimodalitet tillföra? Är även det enbart ett modeord eller kan det 
också bli ett fruktbart analysverktyg?  

Några av dessa frågor vill jag beröra i denna artikel, huvudsakligen genom att 
placera frågan om det vidgade textbegreppet i en kommunikationsvetenskaplig 
forskningstradition. Textbegreppet har utan tvivel haft, och har ännu, en privile-
gierad position i det breda fält av vetenskaper som studerar tecken, koder, tolk-
ning och samspel. Man kan säga att den språkliga representationens hegemoni, 
dvs. dess dominans, är rådande inom dessa områden och att textbegreppet är helt 
centralt för denna uppfattning. Vidare kan vi säga att det vi idag kallar ”multi-
modalitet” på flera sätt utgör en utmaning mot den hegemoniska uppfattningen 
av den språkliga representationen och att det ännu återstår att se om textbegrep-
pet kommer att fortsätta gälla, eller om vi kommer att se det ersättas av något 
annat. Men det viktigaste är kanske trots allt inte benämningen som sådan utan 
vad den syftar på och hur den används. Det viktigaste är inte prefixen utan vad 
dessa representerar. I denna framställning kommer jag dels att försöka visa att 
det rör sig om en, i Bourdieus mening, kamp på ett vetenskapligt fält, dels att 
peka på några implikationer av denna kamp med avseende på aspekter knutna 
till synen på kunskap och lärande. Det senare syftet ryms i rubriken ”Lärande 
och text”. 

Kontextualisering 

Jag vill historiskt och teoretiskt kontextualisera några av de anspråk på föränd-
ring som vi idag gör för att motivera behovet av ett vidgat textbegrepp.  

Har vi inte redan ett vidgat textbegrepp? 

Det semiotiska teckenbegreppet är mycket brett, om inte hos Saussure så i alla 
fall hos Peirce, och omfattar inte bara ord utan även bild, ljud och andra tecken-
former. I den semiotiska traditionen har också textbegreppet använts för att tala 
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om en väv av tecken och koder.22 Sålunda har som semiotiskt studieobjekt fun-
nits inte bara texter och bilder utan även sådant som upplevelser, tävlingar och 
resor; för att inte tala om det sociala livet som ”text”. Det breda semiotiska text-
begreppet har ibland använts metaforiskt exempelvis i samband med ”sociala 
texter”, vilket visar på en önskan att tolka det sociala livet i likhet med grafiska 
texter. Sociala händelser kan ”läsas” och ”avkodas” precis som vanliga texter.  

När textforskare talar om ”ett vidgat textbegrepp” tänker de dock troligen inte 
i första hand på det semiotiska textbegreppet utan utgår från en mer konventio-
nell uppfattning om texter som traditionella, språkliga strukturer som dessutom 
är åtskilda från andra former av kommunikation. Från detta perspektiv kan det 
hävdas att vi idag möter fler texter och av flera olika typer; mer visuella och dy-
namiska; ofta elektroniska och samspelande med bild och ljud; det är mer än det 
skrivna språket; de är interaktiva; de är mer komplexa textvärldar.  

Vilket textbegrepp och vems? 

Vilket textbegrepp är det som skall vidgas och vems? Frågan om vilket och 
vems kan sägas hänga ihop. Är det forskarnas definitioner och eller är det aktö-
rernas perspektiv? Och på vilket sätt hänger textbegreppet ihop med de objekt 
som studeras? Blir det på ett sätt om man, som jag gör i min kommunikationset-
nografiska forskning, studerar texter som Bibeln, lagen och politiska dokument 
och på ett annat om man studerar den informationsteknologiska textproduktio-
nen, något som många av mina kollegor inom språkteknologin gör i sin forsk-
ning knuten till verktyg för skrivande, ordbehandling, sökinstrument, dataspel, 
berättelser, CSCW, CSCL, CALL, media space, etc.23 Synen på text ändras när 
texterna ändrar karaktär. Den ökade teknologiseringen leder till nya hybrida 
former som webb, blogg och hypertext. Textbegreppet kan definieras med ut-
gångspunkt från artefakten, det vi ser framför oss. Men det kan också definieras 
med utgångspunkt från dess användningar i olika sociokulturella verksamhetsty-
per. På det senare sättet blir texten resultatet av en mängd aktiviteter i en kontext 
och verksamhet där grupper och individer genom sin användning skapar sig tex-
ter. En fråga är också om vi är ute efter att förstå texterna från ett slags neutralt 
perspektiv eller vill vi medvetet ta olika aktörsperspektiv. 

Från text till diskurs och kommunikation 

Med risk för att framstå som missunnsam skulle jag nästan vilja påstå att det 
finns något daterat i själva textbegreppet. Har vi inte redan sett en utveckling 
från text till diskurs och kommunikation där vi inbegriper en vidgning av reper-

                                           
22  Text betyder ”väv” på grekiska.  
23  CSCW (Computer Supported Cooperative Work); CSCL (Computer Supported Coopera-

tive Learning); CALL (Computer Assisted Language Learning).  
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toarer och modaliteter, och där en relativt enkelriktad (”monomodal”) syn på 
analys har ersatts av en mer dynamisk (”intertextuell” eller ”interdiskursiv”) så-
dan. Det senare perspektivet ryms i diskursbegreppets flerskiktade kontexter och 
i kommunikationsforskningens syn på dynamiska utbyten.  

Textens eller kommunikationens slutgiltiga status kan vi förstås bara spekule-
ra om. Vad den betyder och består av i grund och botten eller ”egentligen” kan 
vi diskutera i all evighet. Sådana övningar är knappast betydelselösa trots sin 
oavslutade karaktär. Vi gör dem dock i medvetande om att våra teoretiska öv-
ningar kan ha begränsad relevans för de olika aktörernas textbegrepp. Möjligen 
kan vi sätta den slutgiltiga definitionen av text inom parentes. Viktigare är kan-
ske, som jag antydde ovan, att se hur aktörer uppfattar texter och hur de upprätt-
håller attityder som möjliggör - genom att de förhåller sig till texter blir texterna 
till – men också förhindrar - genom att inte beakta dem som texter. Detta kan vi 
kanske kalla ett pragmatiskt textbegrepp med sitt fokus på aktiviteter, verksam-
heter och händelser.  

Multimodaliteten har ständigt varit närvarande 

I beskrivningar av informationssamhället och upplevelseekonomin presenteras 
det ofta anspråk på att det skett förändringar av de kommunikativa resurserna 
och deras funktioner. Text, ljud och bild är visserligen ständigt befintliga resur-
ser men dess närvaro och påtaglighet ökar kvantitativt i takt med att informa-
tions- och kommunikationsteknologier utvecklas. Det finns dock redan textbe-
grepp som inkluderar mer än ”bara” texten, exempelvis det semiotiska. I min 
egen kommunikationsetnografiska avhandling från 1992 om bibelläsning an-
vände jag exempelvis begreppet ”textpraktiker” (bildat efter Shirley Brice 
Heaths (1983) begrepp ”literacy events” och Brian Streets (1984) ”literacy prac-
tice”), och detta definierades på följande sätt:  

Textpraktik som ett interdiskursivt orienterat begrepp omfattar sådant som läsning, 
kommentar, metakommentarer, tolkning, utläggning, undervisning, referenser till texter, 
parafraser, sånger. Objektifieringar i bild, samtal där texten förekommer explicit eller 
implicit. Begreppet omfattar både ideologiska föreställningar om text, reflektion om bi-
belläsningen (---) och det ”levda”, konkretiserade, manifesterade i strategier och meto-
der för läsning av Bibeln. Som sådan är textpraktiken en oerhört mångfacetterad social 
praktik som knappast låter sig studeras i sin helhet. (Forstorp 1992:15)  

I definitionen knyter jag också an till det bakthinska begreppet intertextualitet i 
den betydelse som vidgats av bl. a Norman Fairclough (1995) inom Critical Di-
scourse Analysis till ”interdiskursivitet”. Min egen användning av begreppet är 
blott en liten del av en större tradition som redan uppmärksammat att texter och 
andra kommunikativa former relateras till varandra. Begreppet multimodalitet 
kan förstås i ljuset av detta som det begrepp för interdiskursivitet man använder 
med speciell adress till de kommunikativa förutsättningarna i informationssam-
hället.  
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Vi vet redan att texter är interaktiva och dynamiska 

Den process där ordet teknologiseras börjar troligen med skriftspråket och fort-
sätter med tryckerikonsten. Att hävda att teknologiseringen av ordet skulle vara 
knutet till de senaste tio-femton årens utveckling, vilket en del alltför entusias-
tiska IT-retoriker gör, är givetvis en grov överskattning, vilket bl. a Walter J. 
Ong (2002) och Elizabeth Eisenstein (1985) visat i sina studier. Även om de 
kommunikativa genrer som möjliggörs av Internet och mobiltelefoni verkligen 
är nya, teknologiska former, så är inte teknologiseringen av ordet som sådant 
någonting nytt.  

Med utgångspunkt från ett perspektiv på texter som ser läsaren, receptionen 
och produktionen av text som sitt objekt har det länge varit självklart att texter 
alltid är resultatet av olika typer av verksamheter och förhandlingar. I sådana 
processer har aktörer olika förutsättningar och mål, vilket också visar sig i det 
sätt på vilket texterna används. De mer radikala formerna av konstruktivism och 
receptionsanalys, hos exempelvis litteraturteoretiker som Louise Rosenblatt, 
Stanley Fish och i Sverige hos Gunnar Hansson, vill göra gällande att texterna 
egentligen inte alls finns, utan att de är helt och hållet resultatet av de olika för-
väntningar och tolkningsstrategier som är gemensamma för en grupp människor, 
det man kallar en tolkningsgemenskap (”interpretive community”; Fish 1980). 
Från ett sådant perspektiv är texter resultatet av interaktiva och dynamiska pro-
cesser i olika typer av verksamheter.  

Förvisso inbjuder samtidens olika former för kommunikation ökade möjlighe-
ter till samspel, men man kan fråga sig om detta verkligen är något nytt. Är det 
inte endast en tillämpning av den syn på texter och aktörer som redan är vida 
spridd, åtminstone i forskarsamhället? 

Har det skett någon förändring och i så fall hur?  

Med användningen av begrepp som ”multimodalitet”, och för övrigt även inter-
sektionalitet som jag inledde med, följer anspråk på att det skett någon form av 
förändring som motiverar detta nya begrepp. Jag har försökt att antyda att den 
kunskap om komplexitet och dynamik mellan olika kommunikativa uttrycks-
former som begreppet härbärgerar inte egentligen är något nytt. Dessa föränd-
ringar har att göra med hur texter och andra kommunikativa former samspelar på 
delvis nya sätt inom ramen för samtida informations- och kommunikationstek-
nologier. Begreppet ”remediation”, som det formulerats av Jay Bolter och Ri-
chard Grusin (1999), kritiserar ”den modernistiska myten av det nya” som förut-
sätter att digitala teknologier radikalt skiljer sig från gamla medier. I motsats till 
denna modernistiska myt innebär ”remediation” ett historiskt återupptäckande 
av gamla medier och en ”refashioning” av dem. Exempelvis följer fotografiet ur 
måleriet, filmen från teatern och televisionen från filmen, etc. Forskarna frågar 
sig: Vad är det för typ av förändringar som har skett? Är det inte snarast frågan 



 88

om gradskillnader än om något nytt? Hur kan vi förstå dessa förändringar och 
vilken roll spelar befintliga teorier för denna förståelse?  

Teoretiska problem 

Jag skall fortsättningsvis diskutera några teoretiska ingångar till förståelsen av 
textbegreppet.  

Den språkliga representationens hegemoni 

Begreppet “representation” eller “praktiker för representation” så som det an-
vänts inom den kulturvetenskapliga kommunikationsforskningen är centralt för 
mina syften. Representation, eller som man kanske hellre skulle säga på svenska 
”gestaltning”, är den aktivitet som betecknar hur betydelse skapas genom språk 
eller andra former av kommunikation och uttryck, till exempel ljud, bild eller 
taktil representation. Tre processer hänger samman: dels bildandet av de mentala 
representationerna, dels relationen mellan begreppen och de tecken vi använder, 
dels relationen mellan alla tre dessa element: tingen, de mentala begreppen och 
tecknen.  

Det finns tre huvudsakliga typer av teorier för att tala om dessa relationer: te-
orier om representation som reflektion, som intention och som konstruktion 
(Hall 1997). 

Reflektion: kommunikation reflekterar/speglar en betydelse som redan finns 
därute i världen av objekt, människor och händelser.  

Intention: kommunikationen uttrycker bara vad en producent (talare, skrivare, 
målare, musiker, etc.) vill säga, dvs. dennes avsedda mening.  

Konstruktion: betydelsen/meningen konstrueras i och genom språket; exem-
pelvis semiotik och Foucaults diskursbegrepp.  

Dessa teorier om representation får sina distinkta utformningar inom kogni-
tionspsykologi, socialpsykologi, antropologi, filosofi, fenomenologi, pedagogik, 
kommunikation och lingvistik. Beroende på kunskapsområde är det givetvis oli-
ka former för representation som står i fokus, men kanske man kan våga sig på 
antagandet att den språkliga representationen är privilegierad. Att tala och skriva 
tycks betraktas som nödvändigt både för representationen och för att göra reflek-
tionen gemensam. Man kanske kan säga att den mänskliga rationaliteten så som 
vi känner den till stor del är beroende av den språkliga representationen. Man 
kan också fråga sig om man någonsin kan tänka sig ett mer sofistikerat medel 
för reflektion än det som erbjuds av text och språk? Den språkliga representatio-
nen är tätt knuten till olika epistemologiska definitioner av kunskap, sanning och 
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giltighet. Sålunda är text och språklig definition det i vår tid och vår kultur kan-
ske mest legitima sättet att gestalta kunskap och att validera anspråk på kunskap.  

Framväxten av andra former för representation leder till delvis andra formule-
ringar av vad kunskapen utgörs av. Om vi ser det akademiska textbegreppet som 
en möjlig prototyp, dock inte den enda (vi kunde också ta exempel från religion 
och juridik), för hur kunskap och sanning definieras, så kan vi se att andra for-
mer för representation, exempelvis bild eller ljud, bara delvis kan använda sig av 
den språkliga representationen som analogi. Vi ser framväxten av alternativa 
kunskaps- och sanningsbegrepp knutna till bild- och musikkonsten men också 
till en fenomenologi som tar sin utgångspunkt i sinnlighet och njutning, exem-
pelvis hos fenomenologer som Maurice Merleau-Ponty och Emmanuel Levinas. 
På ett liknande sätt tycks multimedia och multimodalitet bryta ner dessa hävd-
vunna former för kunskap och sanning eller i alla fall bryta ner de privilegierade 
anspråken på texten som modell och metafor för de epistemologiska behoven.  

Man kan fråga sig om detta kan ses som en återgång till en mer ”ursprunglig” 
form av kunskapsbildning, dvs. till en kunskapsbildning som fanns före det 
skrivna ordet och som kanske var mer ”genuin”. Man kan tänka sig att den tidi-
ga kunskapsbildningen var mer dynamisk, komplex och sammansatt och att den 
sedan genom ordets primat specialiserades och effektiviserades. Om detta kan vi 
bara spekulera, men utifrån antagandet att multimodalitet inte är något helt nytt 
kan vi verkligen öppna oss för att lära av tidigare former för förståelse av kun-
skaps- och lärandeprocesser med olika kommunikativa former.  

En relevant teoretisk fråga är därför hur man tidigare har tänkt sig relationen 
mellan kommunikativa former, representation och kunskap. Det har getts olika 
svar på frågan om i vilken mån lärandet och kunskapen är beroende av texten. 
Är sådant som logik och epistemologi helt och hållet knutet till den språkliga 
representationens hegemoni, och måste vi, om vi närmar oss multimodaliteten, 
tänka oss andra kunskapsteoretiska begrepp för detta? Jag kan förstås inte här 
och nu svara på denna fråga, men utifrån de kommunikationsvetenskapliga hori-
sonter jag någorlunda väl känner till skulle några möjliga teoretiska vägar att gå 
kunna vara följande:  

• Wittgensteins tankar om språket och dess gränser 

• Bakhtin och dialogismen 

• Bourdieus, Austins och Butlers teorier om performativitet 

• Derridas kritik av logocentrismen 

• Levinas distinktion mellan “Sägandet” och “det Sagda” 

Kanske kan vi se en parallell här till det som Per Linell, bland annat inspirerad 
av Bakhtin men även av den empiriska diskursanalysen och pragmatiken, identi-
fierade i sin analys av lingvistiken, nämligen att det finns en ”written language 
bias in linguistics’ (Linell 2005). Språkvetenskapen använder texten som norm 
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för sin beskrivning av språket, vilket framförallt leder till att det talade språket 
hamnar i skymundan. En omläsning av Linells analys ger grund för synen att vi 
här har att göra med en parallell. Vi skulle kunna parafrasera honom och säga att 
det finns en ”textual language bias in communication studies” genom att man 
systematiskt bortsett från att texten bör tolkas brett och att olika kommunikativa 
former samspelar med varandra.  

Lärande och kunskap i informationssamhället 

Frågan om de kommunikativa modaliteternas förhållande till kunskap och läran-
de har stått i centrum för mitt intresse och min genomgång. Är det så att lärande 
och kunskap huvudsakligen är knutna till en viss form av texter, och, när det nu 
hävdas att texterna ändrar karaktär, betyder då detta också att villkoren för kun-
skap och lärande förändras? Är lärandet beroende av text och/eller kan lärande 
möjliggöras av andra modaliteter? Hur syns detta? Dessa vittfamnande frågor, 
som tillsammans utgör ett helt nytt forskningsfält, gäller alltså de epistemologis-
ka och pedagogiska implikationerna av ett nytt textbegrepp.  

Den traditionella epistemologin baseras på kunskapen materialiserad som text 
eller andra, mer eller mindre språk- och textburna former (Lankshear, Peters & 
Knobel 2000). Uttrycket en ”språk- eller textburen” kunskapsform implicerar 
alltså något om språkets och kommunikationens karaktär – dvs. språket och tex-
ten kan ”bära” ett innehåll. Det textbegrepp som vi kallar det akademiska är ett 
exempel på detta. Kan man, återigen med en parafras av Linells kritik av ling-
vistikens begränsade objekt, tala om ”The textual language bias in learning”.  

Information och kunskap sägs vara det nuvarande informationssamhällets vik-
tigaste grundvalar, något som gör att det blir viktigt att studera lärande och kun-
skap samtidigt som man prövar ny förståelse av vad texter kan vara. Den mark-
nadsekonomiska diskurs som huvudsakligen dominerar i informationssamhället 
framställer kunskap som objekt och handelsvara, dvs. som något som kan lagras 
och som efter behov kan ”tas fram”. Kunskapen i en global ekonomi blir en 
handelsvara och således en ekonomisk tillgång för den som har den. Den kun-
skap som inte kommer att kunna säljas riskerar att gå förlorad.  

Jag har bara velat peka på några av de övergripande villkoren för studiet av 
texter i informationssamhället och det ramverk som stödjer en viss syn på läran-
de och kunskap. Lika viktigt som det är att fokusera på de möjliga nya kombina-
tionerna och sammansättningarna av modaliteter är det att studera hur de nya 
formerna av texter är placerade i sammanhang som styrs av denna övergripande 
logik.  

Avslutning 

Låt mig avsluta denna artikel med ytterligare några iakttagelser:  
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Implikationer för vetenskaper som sysslar med text  

Man kan förstås undra vilken betydelse multimodalitetens utmaningar har för 
textvetenskaper som lingvistik och språkforskning. Vi kan notera att texter fort-
sätter att finnas, men de ser ut på nya sätt. Textvetenskapen har alltså i någon 
mån fått nya objekt att studera och nya frågor att ställa: Hur är de nya texterna 
uppbyggda, hur kan de förstås, hur produceras de, vilka metoder behövs för att 
analysera dem, vilka är de pedagogiska implikationerna?   

Text i konventionell mening är inte den enda formen för kommunikation, men 
det både är och har varit ett privilegierat objekt. Att kalla multimodaliteten för 
”ett vidgat textbegrepp” skulle kunna förstås som ett sätt att behålla makten över 
de förändringar som sker. Texterna förändras och är inte längre bara texter när 
man ser dem i samspel med andra modaliteter, men vi kallar det ändå likväl för 
”text”, vilket kan ses som ett uttryck för den språkliga representationens hege-
moni.  

Multimodalitet  

Vad är det som händer när vi använder flera modaliteter samtidigt? Vi vet ännu 
väldigt lite om dessa komplexa sammanhang, trots att viktiga arbeten som Kress 
& Van Leeuwen (2001) redan visat vägen. Ett perspektiv på ”multimodalitet” 
eller ”intermedialitet” som tar sin utgångspunkt från aktörer, verksamheter och 
kontexter tycks mig allra mest fruktbart. Samtidigt bör vi notera att även om 
multimedia ter sig som något nytt, så kan de, precis som Bolter och Grusin häv-
dar, ses som en återanvändning av befintliga medier – någonting i stil med eko-
nomen Joseph Schumpeters (2000) analys av kapitalismens behov av innovation 
som en ”skapande förstörelse” och en ”craft of combination”. Det är inte bara 
det att multimodalitetens medier är sammansatta. Som helhetsupplevelser har de 
också tidigare förebilder i opera och film. Inte heller är blandningen av genrer 
och former särdeles ny: intermedialitet, hybriditet, bricolage, konvergens och 
collage hör till utvecklingen inom den konstnärliga modernismen. Min poäng är 
att det nya namnet (multimodalitet) fokuserar på ett gammalt och välkänt feno-
men: multimodalt meningsskapande. Denna fokusering utgör en kombination av 
de semiotiska resurserna (seendet, läsningen, ljudet, formen, det taktila) och de 
materiella medierande resurserna. Sammantaget kan detta leda till en multisemi-
otisk teori, vilket också är vad Kress & Van Leeuwen (2001) förordar.  

Nya medier och nya sanningar 

Det finns en stor risk att man stirrar sig blind på det som är nytt och förstorar 
upp det så att man därigenom förlorar den historiska medvetenheten. Bolter och 
Grusins (1999) kritik av den modernistiska myten om det nya är viktig i detta 
sammanhang. Idén att nya former av medier skapar nya former av kognition har 
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ofta framhållits, exempelvis av Walter Ong, men å andra sidan har tvärkulturella 
studier av kommunikation visat att den kulturella variationen är mer avgörande. 
Personligen anser jag det vara en fälla att förknippa nya medier med helt nya 
medvetandetillstånd: det finns så mycket i den samtida informationsteknologiska 
och -ekonomiska diskursen som vill få oss att tro just detta, och jag tror att det är 
klokt att värja sig mot det.  

Kritisk analys av multimedia och multimodalitet 

Slutligen vill jag gärna påpeka vikten av att placera studiet av multimedia och 
multimodalitet i ett sociokulturellt sammanhang så att det möjliggör användning 
av kritiska perspektiv. Jag har redan antytt detta ovan i samband med synen på 
lärande och kunskap i informationssamhället. Vi måste studera hur texter och 
multimodaliteter blir konsumtionsobjekt och sträva efter att söka oss bortom en-
skilda individer och istället analysera grupper, sammanhang och maktförhållan-
den. Inte minst viktigt är det att studera hur produktionen av texter stöds av 
kommersiella intressen (jfr. Jay Lemkes term ”transmedia franchises”).24  

För min egen del gäller det att alltid aktualisera villkoren för kunskapsproduk-
tion på en teknisk högskola där tillväxtkravet och nyttoaspekten alltid är så 
starkt närvarande. Man strävar där att nyttiggöra kunskapen genom vad jag kal-
lar en ”imperative of design”, som innebär att man vill lösa konkreta problem 
och vara proaktiv. Detta förhållningssätt leder dessvärre lätt till förenklade syn-
sätt.  
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Finns det nytta med nöje? 
Barns självvalda skärmbaserade textaktiviteter som resurs 
för lärande i skolan 

Anders Björkvall och Charlotte Engblom  

Det textlandskap som 2000-talets barn vandrar igenom varje dag är på många 
sätt annorlunda än det textlandskap som barn upplevde för bara några decennier 
sedan. Drivkrafterna bakom denna förändring är naturligtvis såväl komplicerade 
som sammanvävda, men transformeringen av barn till en köpstark grupp med 
egna konsumtionsintressen är troligen en viktig drivkraft. Hand i hand med ut-
vecklingen av barn till konsumenter går utvecklingen av skärmbaserade medier 
som spelar en allt viktigare roll i barns kommunikativa aktiviteter: de spelar da-
ta- och TV-spel, besöker webbsidor, skickar e-post, chattar, skriver sms, och de 
tittar naturligtvis på vanlig TV. (För en aktuell redogörelse över gymnasieung-
domars kommunikation via nya och traditionella medier se Bellander 2006.) 
Många av de skärmbaserade textaktiviteterna äger rum utanför skolan. Trots att 
dessa textaktiviteter, på gott och ont, är tydligt integrerade med en populärkultu-
rell konsumtionskultur för barn är de inte alls väsensskilda från de textaktiviteter 
och det senmoderna textlandskap som skolan ska förbereda barnen för. På ett 
grundläggande plan kan det slås fast att allt fler människor i allt fler samman-
hang kommer att vara beroende av att kunna hantera skärmbaserade textaktivite-
ter både professionellt och privat. 

De skärmbaserade aktiviteter och texter som barnen ägnar sig åt innefattar 
nästan alltid flera semiotiska modaliteter (skrift, ljud, bild etc.) och är alltså mul-
timodala snarare än monomodala. Forskning tyder emellertid på att skolan hit-
tills har haft problem med att fånga upp de kommunikativa och multimodala 
färdigheter och tänkesätt som populärkulturell och skärmbaserad kommunika-
tion genererar. Det är därför angeläget att vi skaffar oss en djupare förståelse av 
hur yngre skolbarns skärmbaserade textaktiviteter rekontextualiseras och utnytt-
jas som en resurs för lärande i den svenska skolan. Vi behöver alltså skaffa oss 
en bild av de textaktiviteter som barn ägnar sig åt i olika miljöer, både inom och 
utanför skolan. I denna artikel diskuterar vi teoretiska och metodiska över-
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väganden i relation till forskning om barns texter i och utanför skolan samt pre-
senterar tidigare forskning inom detta fält.25 

Teorier om lärande i det senmoderna samhället 

De teorier vi vill lyfta fram har sin grund dels i de nya krav på lärande som det 
senmoderna samhället ställer, dels i nya typer av skärmbaserad literacy. Literacy 
uppfattas som sociala kompetenser och förmågor att hantera texter på ett me-
ningsfullt sätt i olika sociala praktiker (Lankshear & Knobel 2003b). En sådan 
dynamisk syn på literacy är nödvändig i ett senmodernt samhälle som ställer 
krav på ständig förändring (Cope & Kalantzis 2000) och som därmed också stäl-
ler nya krav på lärande. 2000-talet kräver lärandemiljöer där även yngre skol-
barn förbereds för ett samhälle som fordrar såväl självständigt skapande av text 
som värdering och sammanfogning av information, åsikter och tänkesätt från 
olika och ständigt föränderliga källor och verksamheter, vilket bl.a. av Kress 
(2000) har kopplats till det sammanfattande begreppet design. Design av olika 
slag, och inte minst multimodal design, har blivit alltmer framskjutet i diverse 
kommunikativa verksamheter (Kress 2003, Kress & van Leeuwen 2001, 2006 
och Jewitt & Kress 2003). 2000-talets människor måste kunna hantera ett flertal 
semiotiska resurser, t.ex. skrift, tal, bild och ljud för att skapa betydelser inom 
samma kommunikativa praktik och ofta inom samma text. Sådan multimodal 
literacy är särskilt framskjuten vid de skärmbaserade textaktiviteter som vi in-
tresserar oss för (jfr Gee 2003, Lankshear & Knobel 2003a). 

Vi vill också lyfta fram sociokulturella teorier om lärande (Säljö 2000, 
Wertsch 1991, 1998). Inom sociokulturell teoribildning kopplas lärande alltid 
till dialogicitet och interaktion. Lärande uppfattas som en process som äger rum 
i ett kommunikativt och socialt sammanhang. Erfarenheter från tidigare aktivite-
ter samspelar med nya lärandeaktiviteter, t.ex. sådana som rör skapande eller 
användande av text. Centralt för det sociokulturella perspektivet är alltså tanken 
om att kunskap genereras genom att individen använder och omvandlar erfaren-
heter i nya situationer utifrån de tidigare kunskaper som bedöms vara relevanta. 
Det vi särkilt intresserar oss för är möjligheterna till, och tillfällena för, sådan 
rekontextualisering av textaktiviteter. Rekontextualisering kan ske såväl mellan 
skolinterna och skolexterna praktiker som inom respektive praktik (Dysthe 
1995, Kumpulainen & Wray 2002). 

                                           
25  Diskussionen anknyter till det planerade projektet ”Nyttan med nöje: Samspelet mellan 

barns skolexterna och skolinterna textaktiviteter som en resurs för lärande”. 
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Literacy och populärkultur 

Relevant utifrån det forskningsfokus som beskrivs ovan är den tidigare literacy-
forskning som behandlar yngre skolbarns rekontextualisering av skolexterna, 
ofta populärkulturella men inte alltid skärmbaserade, textaktiviteter in i skolans 
literacy-aktiviteter. Naturligtvis kan också studier av barns teknik- och skärmba-
serade textaktiviteter överhuvudtaget vara viktiga som bakgrund, även om de 
inte tar upp literacy-utveckling och lärande. 

Dyson (1997, 2001, 2003) har genomfört ett antal kvalitativa fallstudier av 
yngre skolbarn i USA. Hon har koncentrerat sig på skolan som kontext för ut-
veckling av literacy och låtit samspelet mellan andra sociala praktiker synas in-
direkt via det språkliga material hon analyserar. Dysons forskning visar att po-
pulärkulturella fenomen av olika slag ofta är viktiga resurser för barns skapande 
och literacy-utveckling i skolan. Barnen väver in populärkulturella fenomen, 
som teman och figurer i dataspel och filmer, i såväl samtal som skrivna texter i 
skolan. Processen beskrivs som ett sätt att göra om och återskapa symboliskt 
material för nya situationer med delvis andra krav (Dyson 2003). Dyson (2001) 
beskriver emellertid också hur skolan av tradition har svårt att uppmärksamma, 
erkänna och ge respons på barnens erfarenheter, intressen och sociokulturella 
referensramar. Hon ger ett antal exempel på hur barns utveckling av literacy inte 
förstås utifrån ett perspektiv med barnen, deras agerande och deras möjligheter 
till agerande, i centrum. Persson (2000) beskriver hur de kulturyttringar som 
elever själva föredrar, i stor utsträckning populärkulturella, länge har betraktas 
med misstro inom skolan, trots att populärkulturernas betydelse ökar för många 
barn. 

Förekomsten av populärkulturella fenomen i ungas samtal uppmärksammas i 
Engbloms (2004) samtalsanalytiska undersökning av identitetsskapande hos 
ungdomar i mångkulturella områden. Ett resultat är att ungdomar använder citat 
från filmer, reklamfraser och sånger, ofta i engelsk form, i syfte att återskapa 
intersubjektivitet mellan samtalsdeltagare. En deltagare i materialet ägnar sig 
särskilt mycket åt det som Sharp (2001:117) kallar the quoting game. Detta in-
nebär att talaren använder citat av varierande längd från långfilmer, tevepro-
gram, dataspel och sånger. Sharp beskriver funktionen i användningen av the 
quoting game på följande sätt: ”The Quoting Game provides ample opportunity 
for the participants to accomodate and converge to one another. It furthermore 
emphasises in-group membership and shared experiences by establishing a 
common frame of reference that helps reduce the interpersonal differences 
somewhat.” (2001:117.) En fråga man kan ställa sig är i vilken utsträckning bar-
nens egna intresseområden inom det populärkulturella tas upp och rekontextua-
liseras inom skolans textaktiviteter. 

Ett resultat från Björkvalls (2003) forskning om identitetsskapande i svensk 
tidskriftsreklam för barn och ungdomar är att dessa kommersiella texter ofta är 
komplicerade och ställer tämligen höga krav på de unga läsarna. Samtidigt som 
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barnen lockas att konsumera tas deras lekintressen och sociala relationer på all-
var, vilket gör att barnen troligen lättare tar till sig det komplexa innehållet (jfr 
liknande resultat från Kenway & Bullen 2001). 

Teknikbaserade textaktiviteter 

När det gäller betydelsefulla studier av barns teknikbaserade textaktiviteter ten-
derar undersökningarna att fokusera på hemmiljön medan bara ett fåtal studier 
har genomförts i både hemmet och klassrummet. En viktig studie av främst tek-
nikbaserade textaktiviteter i hemmet som också inkluderar lärande är Facer m.fl. 
(2003). De genomförde under 18 månader fallstudier av 18 datoranvändande 
brittiska barn mellan 9 och 13 år. Fallstudierna innefattade observationer och 
intervjuer med familjemedlemmar, kamrater och till viss del lärare, och dessa 
kompletterades av en enkätundersökning med 855 barn och intervjuer med barn 
som sällan eller aldrig använde dator. Facer m.fl. presenterar en omfattande kart-
läggning av vad barn i den aktuella åldern verkligen gör framför skärmen; de 
spelar bl.a. spel, surfar på Internet, skriver, ritar och kommunicerar via e-post 
och chatt (jfr också Hernwall 1999). Fastän skolmiljön inte utgjorde huvudfokus 
hos Facer m.fl. kom de fram till resultat rörande skärmbaserade aktiviteter som 
resurser för lärande. Många barn skrev egna texter, gjorde egna tidningar och 
ägnade sig åt textaktiviteter där det inte var klart om de primärt var drivna av 
skolan eller av eget intresse. Barnens datoranvändning verkade alltså minska 
gränserna mellan självvalt nöje och skolarbete. Ett annat resultat visar på den 
roll design spelar för den skärmbaserade literacy som barnen utvecklade. Barnen 
lånade textfragment från diverse olika sammanhang, de klippte och klistrade i 
egna texter och de blandade bilder med skrift. Kort sagt utnyttjade barnen de 
tekniska och semiotiska resurser som de hade tillgång till för att utveckla sina 
egendesignade texter. 

Det finns ett antal andra studier som berör relationen mellan teknikbaserade 
textaktiviteter och lärande och literacy-utveckling i klassrummet. Holloway & 
Valentine (2003) genomförde en studie av 11–16-åringars datoranvändning och 
pekar på att rekontextualiseringar mellan skolexterna teknikbaserade textaktivi-
teter och textaktiviteter i skolan visserligen äger rum, men att de sällan utnyttjas 
i undervisningen i de tre skolor de undersökt. Marsh (2003) pekar på samma 
brist i utnyttjande av lärandepotential i relationen mellan textaktiviteter i hem-
met och i förskolan utifrån en undersökning av 3–4-åringars literacy-aktiviteter. 
I Marsh (2004) presenteras en kvantitativ kartläggning av brittiska förskolebarns 
teknikbaserade textaktiviteter i hemmet. Det framgår att TV fortfarande domine-
rar kvantitativt, men Marsh visar också att barnen spelar dataspel och använder 
mobiltelefon, vilket kan ses som förvånande med tanke på barnens låga ålder. 

I Pahl (2005) redovisas en kommunikationsetnografisk fallstudie av tre brit-
tiska 6–7-åringars kommunikativa praktiker i hemmet under tre år. Pahl visar att 
teman och diskurser från dataspel utgör viktiga resurser då barnen skapar nya 
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texter och lyfter fram den stora lärandepotential som detta innebär. Hon presen-
terar dock ingen undersökning av om och hur denna lärandepotential utnyttjas i 
klassrummen. Johansson (2000) är huvudsakligen inte inriktad på lärande, men 
bör ändå nämnas. Det är en etnologisk beskrivning av svenska 6–12-åringars 
datoraktiviteter, framförallt spelande, och innehåller en kvalitativ analys av hur 
barnen positionerar sig socialt i förhållande till dessa aktiviteter. 

Kommunikationsetnografi som metod 

Genom kommunikationsetnografiska metoder är det möjligt att fånga såväl 
praktiker runt textaktiviteter som attityder och förhållningssätt till dessa aktivite-
ter bland barnen själva och personer i deras närhet (Arthur 2005, Eckert 1989, 
Miller & Slater 2000). En ledstjärna för kommunikationsetnografisk metod är 
triangulering, d.v.s. insamling av varierande materialtyper under en längre tid 
och användning av olika analysmetoder (Flowerdew 2002). Metoder för att 
fånga praktiker och attityder är t.ex. etnografiskt och interaktionellt orienterade 
analyser av naturligt förekommande samtal (Engblom 2004, Evaldsson 2001, 
Moerman 1987, Ochs 2001) och intervjuer (Engblom 2005, Kvale 1997). För att 
analysera produkten, dvs. barnens texter, är det även relevant att använda ana-
lysmetoder för multimodala texter (Baldry & Thibault 2006, Björkvall 2003, 
Kress & van Leeuwen 2006, LeVine & Scollon 2004, O´Halloran 2004).  

Engblom (2004) har analyserat samtalsmaterial som spelats in under lektions-
tid i gymnasieskolan. I materialet förekommer flera sekvenser där läsande och 
skrivande diskuteras. Materialet ger inblickar i vilket slags läsande och skrivan-
de som praktiseras i skolan och hur elevers och lärares syn på dessa aktiviteter 
förhandlas fram i klassrummet. I sekvensen nedan diskuterar läraren och eleven 
(Peter) textaktiviteter: 

Exempel 1: Samtalssekvens om läsande mellan lärare och elev 
 
1 Läraren: Peter hur går det för dej har du kommit igång 2
     med nån bok 
3 Peter:   vilken bok 
4 Läraren: jag undrar  
5 Peter:   den som ligger i skåpet menar du    
6 Läraren: har du en bok i skåpet som bara ligger vad är 7
          det för bok 
8 Peter:   det är en sån därn 
9 Läraren: ja ja men vad heter den 
10 Peter:   ingen aning postmannen ringer två gånger eller 
11       vad fan det är jag vet inte 
12 Elev:    en snuskfilm 
13 Läraren: är det det är ju en riktig snuskfilm alltså  
14          den finns den är 
15 Peter:   det är en pocket vad tror du jag tog den för 
16          det var en läcker tjej på framsidan 
17 Läraren: ja men hur är den att läsa då Peter 
18 Peter:   jag har inte börjat läst 
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19 Läraren: du har inte börjat 
20 Peter:   nej det är ju specialarbete 
21 Läraren: nej nej jag vet jag vet jag bara öh 
22 Peter:   öh vad tänkte du du ville ba kolla upp läget 
23 Läraren: på på måndag skriver ni på måndag efter påsk  
24           skriver ni alltså nationellt prov i svenska  
25          svett svett svett är det nån utav texterna som 
26          ni har hunnit titta på till idag som ni har  
27      några undringar över 
28 Peter:   ja tiden till tandläkaren 
29 Läraren: ni vill ju bara bli fria 
30 Peter:   jäpp 

Metoder för att analysera attityder och förhållningssätt till olika typer av läsande 
och skrivande ur ett interaktionellt perspektiv är naturligtvis centrala också då 
yngre barn ska studeras.  

En viktig aspekt är vidare hur skapande av texter går till i olika typer av socia-
la praktiker och tillsammans med olika deltagare. Hur detta samspel kan gå till 
får vi ett exempel på hos Haglund (2005) som studerat identitetsskapande hos 
ungdomar i 13–15-årsåldern. I följande exempel interagerar Sarwat, som är elev, 
och Vera, som är lärare. De befinner sig i klassrummet och Sarwat skriver på en 
dikt (se Haglund 2005:106–107, transkriptionen är något modifierad). 

Exempel 2: Samtalssekvens om textskapande mellan lärare och elev 
 
1 Sarwat: är det inte yellow they are round 
2 Vera:   mm 
3 Sarwat: and yellow 
4 Vera:   jag bara tänkte på om du kanske skulle försöka 5
         rimma lite mer om du skriver yellow då är det 
6         svårt att ri- hitta ett ord som rimmar på 
7         yellow tror du inte det jag kan inte komma 
8         på nåt ord som rimmar på yellow 
9 Sarwat: cello 
10 Vera:   cello instrumentet du spelar på 
11 Sarwat: ja 
12 Vera:   mm men kanske det inte passar här     

Sarwat fortsätter under ett antal turer att motivera sitt val av rimordet cello inför 
sin lärare. Till slut går Vera och hämtar en engelsk ordbok, eftersom hon är osä-
ker på om stavningen är densamma på engelska som på svenska.  

 
1 Vera:  mm mm okej cello det är så du stavar det 
2 Sarwat: jag hade rätt du hade fel första gången 
3 Vera:  jag hade inte fel jag var bara lite tveksam om 
4    dom verkligen använde 
5 Sarwat: första gången en elev kan nåt sånt här 

En stund senare talar Sarwat om att han vet hur ordet stavas eftersom: dom sa 
dom sa på Ricki Lake cello det stavas med två l. Detta bemöter läraren med: det 
är bra att du tittar mycket på TV du lär dig. 
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Samtalssekvensen mellan Vera och Sarwat är intressant ur två aspekter. Dels 
ser vi samspelet mellan läraren och i eleven i det situationella skapandet av dik-
ten, dels ser vi hur elevens populärkulturella aktivitet – att titta på en amerikansk 
pratshow – rekontextualiseras och kunskapsmässigt återanvänds i skolkontexten. 

Avslutning 

Vi har i denna artikel lyft fram följande frågor: Vilka skärmbaserade textaktivi-
teter ägnar sig barn åt på fritiden och hur är de relaterade till dem som utförs i 
skolan? Hur kan de texter som skapas och används i skolan respektive på friti-
den beskrivas i termer av multimodalitet, komplexitet och innehåll? Vilka text-
aktiviteter och texter upp- eller nedvärderas inom skolans respektive hemmets 
sociala sfär och hur påverkar attityder, värderingar och förhållningssätt barnens 
möjligheter att engagera sig i varierade textaktiviteter? Ytterligare frågor gäller 
vilka förutsättningar som finns för att utnyttja barnens egna textrelaterade intres-
sen som en resurs för lärande och hur dessa förutsättningar kan göras än mer 
gynnsamma i de konkreta lärandeaktiviteterna i klassrummet. 

Vi vet att dagens barn behöver förberedas för ett varierat textlandskap. Mot 
bakgrund av detta och de delvis motstridiga resultaten för Sveriges del från de 
stora läsundersökningarna (t.ex. PIRLS 2001 och PISA 2003) är det av största 
vikt att vi skaffar oss en helhetsbild av yngre elevers varierade och mångfacette-
rade textkompetenser. 
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Samtid och framtid 
Om nya uppgifter och utmaningar för textforskningen 

Karolina Wirdenäs  

Efter att i denna volym ha fått tillbakablickar och utblickar över textforskningen 
har vi nu kommit till den punkt då det är dags att försöka skåda framåt. Detta är 
naturligtvis en vansklig uppgift och för att göra min utgångspunkt för siandet 
klar inleder jag med att ta fasta på några enligt mig centrala delar av samtidens 
forskning om text (se Gunnarsson denna volym för en utförligare beskrivning).  

Bilden av svensk textforskning ter sig naturligtvis olika beroende på varifrån 
man betraktar den. Två tendenser ter sig dock särskilt betydelsefulla för mig: 
För det första är det ett mycket livaktigt område som engagerar forskare vid de 
flesta universitet och högskolor. En klar indikator på omfattningen är konferen-
sen ”Svenskans beskrivning” i Örebro 2005. Vid denna sammankomst berörde 
majoriteten av bidragen frågor som faller inom ramen för textforskning. En 
översiktlig jämförelse med ”Svenskans beskrivning” i Göteborg 1998 visar att 
det då var samtalsanalys som stod i centrum och inte alls textforskningen. För 
det andra har det som vi menar med text förändrats. Texters verksamhet, kon-
text, diskurs, praktik (eller vad man väljer att kalla textens sammanhang) har fått 
allt större betydelse för språkforskare. Dessutom har själva begreppet text vid-
gats från att betyda skriven mer eller mindre isolerad text till att omfatta också 
andra semiotiska system som exempelvis bilder. Man kan fråga sig vad som or-
sakar dessa tendenser. En av förklaringarna är troligtvis att ett antal större forsk-
ningsprojekt med text som fokus har genomförts på olika håll i landet under se-
nare tid, till exempel det omfattande projektet ”Svensk sakprosa”26 där forskare 
från flera discipliner och lärosäten varit aktiva och bidragit med en betydande 
forskningsinsats. På flera sätt kan detta projekt, som startade 1996, sägas ha 
breddat svensk textforskning. Projektet knyter alltså på olika sätt an till flera 
områden, vilket säkert bidragit till vitaliteten. Det verkar exempelvis ha fått be-
tydelse för det språkhistoriska området där konferensen ”Svenska språkets histo-
ria” numera omfattar presentationer av forskning kring texter från sent nitton-
hundratal. Likaså verkar dess öppenhet mot nordisk och internationell textforsk-
ning ha varit fruktbar. Så har bland annat norsk textanalys, australiensisk skol-
forskning och brittisk literacyforskning inspirerat de svenska undersökningarna.  

                                           
26  http://www.nordlund.lu.se/Nordwebb/forskning/sakprosa.html (hämtad 2006-10-16) 
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Framtidens textforskning? 

En spännande framtidsfråga rör naturligtvis vad man kommer att forska om, och 
ett antagande är att det utbildningsvetenskapliga fältet kommer att befolkas av 
allt fler textforskare. Ett flertal språkvetare har redan vänt sig till detta fält för att 
där bedriva forskning kring texter i utbildning och utvecklingssammanhang. 
Särskilt stort intresse tilldrar sig projektfrågor kring skolans texter och textmil-
jöer. Björkvalls & Engbloms bidrag till denna volym är ett aktuellt exempel. Det 
nyligen avslutade projektet ”Elevers möte med skolans textvärldar”27 vid Uppsa-
la universitet liksom det nystartade ”Texter och kunskapsutveckling i skolan” 28, 
som bedrivs i samarbete mellan forskare vid Örebro, Göteborgs och Stockholms 
universitet, tar sig an textdidaktiska perspektiv som dels väcker nya forsknings-
frågor, dels torde få reella konsekvenser för utveckling av skola och undervis-
ning. 

Frågor kring hur det går till att skolas in i textmiljöer även efter avslutad ut-
bildning faller också inom det utbildningsvetenskapliga och didaktiska fältet. 
Som exempel kan nämnas att forskare i flera ämnen vid Göteborgs och Stock-
holms universitet samt Chalmers tekniska högskola undersöker akademiska tex-
ter i det pågående projektet ”Medierade redskap i vetenskapliga texter: hur kun-
skap byggs och förmedlas i olika akademiska discipliner”29. Detta projekt kan 
också ses som en länk till det andra fältet som sannolikt kommer att vara synligt 
i textforskningens framtid, nämligen det som fokuserar arbete och texter. 

Även om fältet kring texter i yrkesliv inte är nytt (se Gunnarssons inledning 
denna volym) så finns det nu annorlunda sätt att närma sig det på (se Karlsson 
denna volym s. 27–40). Projektet ”Skriftbruk i arbetslivet”30 fokuserar yrkes-
grupper som byggarbetare, lastbilsförare och sjukvårdspersonal och därmed 
textslag som ritningar, tabeller och listor, vilka inte fått så stor uppmärksamhet 
tidigare. I en liknande forskningstradition fortsätter projektet ”Text och arbete i 
den nya ekonomin”31, Stockholms universitet (detta har dessutom en utbild-
ningsvetenskaplig utgångspunkt). En möjlig följd av fältets förändring är att när-
ingsliv och språkvetenskaplig forskning i högre utsträckning kommer att närma 
sig varandra, med texter som gemensamt intresse. 

En stor del av den svenska textforskningen som kommer att bedrivas under de 
närmaste åren verkar således ha utbildning, utveckling samt kunskaps- och pro-
duktionsprocesser som centrala delar. En tendens som kanske inte är lika stark, 
men som finns i de båda ovan nämnda fälten, är samspelet mellan samtal och 

                                           
27  http://www.lingfil.uu.se/personal/asa/Elevers_mote_med_skolans_textvarldar.html (häm-

tad 2006-10-16) 
28  http://www.oru.se/hum/svenska (hämtad 2007-02-05) 
29  http://www.nordiska.su.se/personal/strand-h (hämtad 2007-02-05) 
30  http://www.nordiska.su.se/skriftbruk (hämtad 2006-10-16) 
31  http://www.nordiska.su.se/personal/karlsson-a-m/textoarb.pdf (hämtad 2007-02-05) 
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textprocesser. Här väntar verkligen många nya och viktiga forskningsuppgifter 
och några undersökningar pågår redan.32  

Utmaningar för textforskningen 

Det faktum att textforskningsområdet är livaktigt och omfattar en mängd olika 
inriktningar är givetvis berikande på många sätt. Samtidigt medför det vissa 
problem, och jag vill här beröra två vars lösningar definitivt påverkar textforsk-
ningens framtid. 

Det är för det första svårt att överblicka den forskning som pågår och därmed 
kan det också vara vanskligt att hitta vägar till forskningsprogression som byg-
ger på flera forskares skilda arbeten. Det finns inte heller några självklara former 
för att nå ut med ny forskning till alla på fältet, och det har saknats ett samlande 
forum för att diskutera den. Det verkar därför vara av vikt att finna förutsätt-
ningar för att etablerade och yngre forskare och doktorander som intresserar sig 
för området ska kunna mötas i ett konstruktivt sammanhang. Ett sådant behov 
tillfredsställs exempelvis av symposiet ”Ett vidgat textbegrepp”. Ett annat tillfäl-
le visade sig sammankomsten ”Forum för textforskning” vid Örebro universitet, 
våren 2006 bli33. Förhoppningen var att detta forum skulle inleda en serie av år-
ligen återkommande arrangemang där textforskare har möjlighet att mötas för att 
diskutera. Initiativet föll i god jord och de följande sammankomsterna kommer 
att äga rum vid Växjö universitet våren 200734 och i Göteborg 2008. Något som 
emellertid verkar vara viktigt att vara uppmärksam på vid konferenser, möten 
och symposier är att diskussionen och samtalen kring textforskningen inte får 
syfta till likformighet eller fastställande av utgångspunkter som förväntas bli 
följda av alla inom fältet. I annat fall finns det en uppenbar risk att man inskrän-
ker och hindrar områdets utveckling och att man utestänger forskning som inte 
tillhör huvudfåran från diskussionen. Samtidigt är det nödvändigt med några 
gemensamma beröringspunkter för att kunna diskutera; det gäller alltså att finna 
en konstruktiv balans mellan gemensamt och unikt i mötet mellan olika forskare. 

Är det då en god idé att samlas kring begreppet text? På den frågan skulle jag 
vilja svara ”ja, absolut”. En förutsättning är emellertid att samlingen innebär 
öppna samtal där olika syn och behov tillåts (som i denna volym). Däremot är 
det inte önskvärt med en sådan samling, om målet är att en gång för alla fixera 
betydelsen. Något tillspetsat skulle man kunna säga att om man så småningom i 

                                           
32  Två exempel på detta, utöver vad som presenterats i denna volym, är Bellanders studie av 

ungdomars kommunikation (2006), liksom Nelsons om kommunikationssituationen för in-
vandrare på svenska företag (se Gunnarsson 2005 för en projektbeskrivning). 

33  http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____31612.aspx (hämtad 2006-10-16) 
34  http://www.vxu.se/hum/forskn/konferens/FOT2007 (hämtad 2007-02-05) 
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Sverige skulle enas om en enda gemensam betydelse för begreppet text, då är 
nog slutet nära för textforskningen. 

En annan utmaning – eller möjlighet – för textforskningen har tematiserats i 
denna skrift, nämligen frågan om hur vidgat textbegreppet egentligen kan bli. 
Vart tar texten vägen i ett perspektiv som omfattar det mesta? Har man som text-
forskare något att tillföra forskningen med ett textbegrepp som inkluderar all 
verksamhet i en praktik? En möjlig tanke är att det då snarare kan vara andra 
former av forskning än textanalys som förmår ge de mest meningsfulla resulta-
ten. Flera forskningstraditioner tvekar dock inte inför att vidga textperspektivet 
eller att hävda textanalysens betydelse i ett större sammanhang (för utförligare 
diskussioner, se Gunnarsson, Karlsson s. 20–26 och Forstorp i denna volym). 
Kress och van Leeuwen (2006) visar att det är fullt möjligt (och kanske också 
nödvändigt) med systematiska analysera av bilder och bild-textrelationer. Inom 
den kritiskt diskursanalytiska traditionen (Fairclough 1995) har man ofta fokuse-
rat medietexter och inkluderar däri alla sorters mediebevakning (tv, radio, tid-
ningar). Även de omgivande produktionsprocesserna är centrala för analysen av 
texter, diskurspraktiker och sociokulturell praktik. Hos Scollon (2001) blir tex-
ten (talad och skriven) ett av flera möjliga medierande redskap.  

Detta ger dock inga svar på frågorna kring hur vidgat textbegreppet kan bli 
innan man förlorar texten ut sikte för textanalys. En konsekvens som ett alltför 
svårhanterligt textbegrepp skulle kunna få är att forskningspendeln vänder till-
baka mot mer textinterna frågor kring skriven text, dvs. att man isolerar texterna 
från sitt sammanhang och sin verksamhet för att i stället ägna sig åt ytterst lokala 
textfrågor. Enligt min uppfattning vore en sådan utveckling en forskningsmässig 
förlust då ett vidgat textperspektiv verkar föra textforskningen in i samtiden och 
det samhälle som omger oss, något som redan burit frukt i form av ny kunskap 
om vårt sätt att skapa mening och tolka vår samtid.  
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