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Förord 
Gymnasiekillen sitter tillsammans med den övriga journalistgruppen kring 
konferensbordet i tidningshuset kafferum. När jag väl kommer in genom dörren 
med den nytryckta tidningen under armen kastar han sig över den. Otåligt 
bläddrar han fram till sidan där hans egen artikel finns. Han låter blicken svepa 
över uppslaget, handen stryker sidan som om han rent fysiskt velat känna 
bokstäverna under sina fingertoppar. "Så fin den blev", säger han till slut efter 
några sekunders tystnad. 

Skrivandet var inte alldeles enkelt för den killen och vi hade haft otaliga möten 
på caféer runtom i staden då vi bearbetat, vänt på meningar, omformulerat, 
finslipat. Nu hade han vunnit vad Zachris Topelius hade kallat "den största 
segern", nämligen segern över sig själv. Han tämjde bokstäver, tänjde sin egen 
språkliga förmåga till det yttersta - och lamslogs själv av slutresultatet när han 
såg sin egen text snyggt redigerad på ett tidningsuppslag. 

Såväl klassrummet som textbegreppet behöver utvidgas. Att låta eleverna jobba 
utanför de traditionella klassrumsväggarna har haft en effekt på dem som flera 
gånger om lamslagit mig. Trots att undervisningen i stort sett är likadan 
oberoende av om vi sitter i vårt eget klassrum eller i tidningshusets kafferum är 
elevernas inställning och attityd helt annorlunda. Nu blir vi tagna på allvar, säger 
de ordlöst med ögonen. Nu producerar vi texter på riktigt. När de vet att texten 
de skriver når längre än katedern blir också deras arbetsinsats av en helt annan 
kaliber. 

Det vidgade textbegreppet har levt med oss parallellt med att den nuvarande 
läroplanen togs i bruk 2004. Vad har hänt i skolan under dessa år? I 
klassrummen? Var står det vidgade textbegreppet i dag? Har vi utvidgat 
tillräckligt - på alla plan? Med tanke på att en ny läroplansrunda snart tar fart är 
dessa frågor på sin plats.  

Perspektiv på det vidgade textbegreppet är temat för Svenska 
modersmålslärarföreningens publikation Skrifter. Skriften publiceras av tradition 
inom ramen för Pedagogiska fakultetens publikationsserie. Anna Slotte-Lüttge, 
som hållit i trådarna och ansvarat för att publikationen kommit till skall ha ett 
stort, varmt och innerligt tack för det jobb hon gjort. 

Läsglädje! 

 
Helsingfors den 26 november 2009 

 
Pamela Granskog 
ordförande 
Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. 
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Inledning 
År 2007 fyllde Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f., SMLF, 50 år. 
Som en del av firandet gav föreningen ut en festskrift, Modersmålsläraren i går, 
idag, i morgon, redigerad av Ria Heilä-Ylikallio och Agneta Wickman-Skult1. I 
förordet till festskriften initierar redaktörerna en idé om att följande skrift kunde 
handla om det vidgade textbegreppet. Då temat ett par år senare fortfarande, och 
rentav ännu mera, är aktuellt var beslutet lätt att ta. SMLF:s skrift Plastkassar 
och andra texter har det vidgade textbegreppet som samlande tema. Skriften ges 
ut som publikation nummer 20, 2010 vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet. 

Läroämnet modersmål och litteratur baserar sig enligt läroplansgrunderna från 
2003 (gymnasiet) respektive 2004 (grundläggande utbildningen) på ett vidgat 
textbegrepp.  Begreppet exemplifieras i läroplanen av skrivna texter – fiktiva 
eller faktabaserade, handskrivna, tryckta, grafiska eller elektroniska – talade 
texter, medietexter, bilder, kroppsspråk och ”kombinationer av dessa” 2 . De 
kulturella och mediala förändringarna i samhället 3  som den breddning och 
ökning av de olika texter vi möter är ett uttryck för, ska givetvis synas i 
styrdokument och i undervisning.  Mot en utgångspunkt där unga är vana både 
konsumenter och producenter av olika multimodala texter behöver skolan vara 
öppen för varierande representationsformer och behöver kunna stödja eleverna i 
att använda och kritiskt förhålla sig till en bredd av texter.  

SMLF har bett ett antal lärare, forskare och andra inom ämnet verksamma 
personer i Svenskfinland att diskutera olika sidor av det vidgade textbegreppet. 
Att inom modersmålsundervisningen arbeta utgående från ett vidgat textbegrepp 
är säkert en självklarhet för många. Vad som kan förstås som texter, och hur 
man i praktiken kan använda dessa i undervisningen, finns det inga givna 
gränser för – fältet förändras och växer ständigt. SMLF hoppas att artiklarna i 
denna publikation kan inspirera, väcka tankar, ge bakgrund, förbrylla och ge 
insikt i det fascinerande mötet mellan text och skola. 

Nedan presenteras artiklarna i korthet i den ordning de föreligger i skriften. 

  

                                                      
1 Heilä-Ylikallio, R. & Wickman-Skult, A. (Red.). (2005).  Modersmålsläraren i går, i 
dag, i morgon. SMLF 1957–2007. Specialutgåva från Pedagogiska fakulteten vid Åbo 
Akademi, nr 2/2007. 
2 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 44. Helsingfors: 
Utbildningsstyrelsen. 
3 Se närmare Oker-Bloms artikel i denna publikation. 
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Det vidgade textbegreppet i läroplanen 
I dialog med nordisk, och speciellt dansk läroplansutveckling, beskriver Gun 
Oker-Blom bakgrunden till att det vidgade textbegreppet skrevs in i läroplanen. 
Men Gun Oker-Blom blickar också framåt. Som en kommentar till utveckling 
för kommande läroplaner lyfter hon fram en tydligare analys av kulturbegreppet. 
Hon menar att vi ska utmana modersmålsämnets kulturbärande roll – vi ska 
fortsättningsvis behandla de stora litterära berättelserna, men det kan göras på 
många sätt. Enligt danska undersökningar anser allt fler lärare att en multimodal 
medieundervisning behöver ges allt större tyngd. Vi behöver ännu mera ta in den 
breda textvärld som finns utanför skolan och vi behöver ännu bättre känna till 
det kulturella landskap eleverna befinner sig i.  

Den osynliga texten och den vilsna läsaren – 
Det vidgade textbegreppet i studentexamen  
Våren 2009 diskuterades studentexamensprovet, och speciellt 
textkompetensprovet, livligt i medierna. Monica von Bonsdorff fördjupar i sin 
artikel betydelser av det vidgade textbegreppet, intertextualitet och 
läsarreception i förhållande till studentexamen. Detta görs mot bakgrund av den 
utveckling och de diskussioner som ledde fram till de studentexamensprov vi har 
inom modersmålsämnet idag. I en värld där medietexter, bilder och muntliga 
texter fick allt större utrymme var det ändamålsenligt att skapa ett 
textkompetensprov där skribenternas förmåga att förhålla sig till och skriva olika 
texter bedömdes. Monica von Bonsdorff avslutar med att konstatera att en analys 
av textkompetensproven ur perspektiven vidgat textbegrepp, intertextualitet och 
reception vore en angelägen forskningsuppgift.  

Det vidgade textbegreppet i klassrums–
praktiken  
”Eftersom studerande alltså redan har ett vidgat textbegrepp, är det inte något 
som man som lärare behöver ge dem. Snarare handlar det om att ge olika slag av 
texter plats i undervisningen” skriver Ann-Louise Holmgren, Marjo Ladvelin, 
Kristina Skjäl och Sandra Bernas. Skribenterna diskuterar hur man kan 
problematisera och undersöka multimodala texter som är relevanta och 
autentiska utanför skolan, ex. plastkassar eller musikvideor. Läraren behöver 
orientera sig i de textvärldar eleverna finns i och eleverna kan utveckla sin 
metaspråkliga kompetens så att de kan förhålla sig till och formulera sig i den 
textvärld de lever i. Förutom att inspirera till en användning av en bredd av 
texter ger skribenterna en mängd exempel på hur man utgående från mer 
traditionella texter, som skönlitteratur eller film, kan låta eleverna arbeta vidare i 
olika texter – fiktiva nyhetsuppläsningar, dokumentärfilmer om författare, 
tankespaljéer eller bildbehandlingsprogram. 
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Meningsskapande och tolkning av 
multimodala texter – Ett multimodalt 
perspektiv på reklambilden 
Genom att diskutera möjliga frågor som man kan ställa till en reklambild 
exemplifierar Heidi Sunabacka hur man kan närma sig en multimodal text ur ett 
multimodalt perspektiv. Två olika reklambilder fungerar som underlag då Heidi 
Sunabacka prövar en analysmodell utvecklad av de ledande teoretikerna på 
området, Kress och van Leeuwen.  Genom att ställa frågor på olika nivåer till de 
texter, som reklambilderna utgör, får vi i sista hand syn på oss själva och våra 
värderingar, på maktstrukturer och tolkningsföreträden i vår omvärld. Heidi 
Sunabackas diskussion lockar till att leka med och kritiskt granska reklambilder i 
undervisningen.   

Skolan som multimodal mötesplats – Om att 
pröva vidgade begrepp i en konstbaserad 
lärandepraktik 
Hannah Kaihovirta-Rosvik undersöker i sin artikel mötet mellan ett vidgat 
konstbegrepp och ett vidgat textbegrepp. Traditionellt föreställer vi oss text och 
bild som två olika symbolspråk som kan kombineras. I dagens multi- , inter- och 
hypertextuella kultur förmedlas text och bild ofta som lager på lager  där 
betydelser och intertextualitet vävs in i varandra som ett tredje symbolspråk, 
menar Hannah Kaihovirta-Rosvik. Då elever genom en bildkonstnärlig metod 
tolkar tomrum i en litterär text handlar det om mycket mer än illustrationer till 
texterna. Genom bilderna undersöker, skapar och tolkar eleverna innehåll och 
form, vilket stöder dem i deras läroprocesser.  

Att läsa hela elevtexten – Om analys av bild 
och alfabetisk text inom projekt Intelligent 
på tangent   
Till yngre barns texter hör ofta bilder. Dessa bilder betraktats kanske ibland som 
en utsmyckning till den skrivna texten och vi vuxna kanske inte uppmärksammar 
den betydelse som barnet lagt i illustrationen.  Genom att lägga större vikt vid de 
bilder barn skapar till texter (eller de bilder som fortsätter i texter, vilket också är 
en möjlig riktning) kan läraren få kunskap om barnens tidigare bildmöten i olika 
medier, skriver Jenny Ek och Ria Heilä-Ylikallio. I artikeln gör skribenterna 
intressanta analyserar av några elevtexter (i ord och bild) tillkomna inom 
projektet Intelligent på tangent. De konstaterar bl.a. att expansioner sker i bägge 
riktningarna, från text till bild och från bild till text. Avslutningsvis uppmuntrar 
de till mer flexibla arbetssätt i datorskrivandet och textarbetet i skolan överlag.   
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Bloggen i modersmålsundervisningen   
Då elever skriver texter i en blogg skriver de för reella mottagare och har 
möjlighet att få respons på sina texter från olika läsare. Peder Sjöberg utgår i sin 
artikel från sin pro gradu-avhandling i vilken han bl.a. intresserar sig för lärares 
motiv att använda bloggen i undervisningen. Förutom möjligheter till ökad 
interaktion såg lärarna bl.a. att bloggandet ökar elevers motivation till att skriva, 
att föräldrasamverkan stöds och att bloggandet har en demokratiserande 
funktion. Att använda bloggen i skolskrivandet är helt i enlighet med den 
funktionella ämnessynen som skrivs fram i läroplanen.   

Interaktiva tavlor i 
modersmålsundervisningen  
Katarina Rejman konkretiserar vad det kan betyda att den interaktiva skrivtavlan 
är en digital resurs att använda då vi ”designar vår undervisning”. Hon gör det 
genom att sammanfatta sina egna, både positiva och negativa, erfarenheter av 
arbete med den interaktiva skrivtavlan i modersmålsundervisningen. Katarina 
Rejman konstaterar bl.a. att skrivtavlan påverkar interaktionen i klassrummet – 
eleverna kan och ska aktivt jobba vid tavlan, samtidigt som skrivtavlan kan 
utnyttjas så att lärarens roll som en av alla skrivande personer i klassrummet blir 
synlig för eleverna. Den interaktiva skrivtavlan stöder det multimodala läsandet 
och skrivandet som omger oss i en mängd vardagliga situationer utanför 
klassrummet.  

Rollspel som exempel på estetiskt lärande – 
Om rollspel som uttryck, som metod och som 
ett vidgat textbegrepp 
Johan Vikström skriver om rollspel som en upplevelsebaserad arbetsmetod 
genom vilken elever undersöker och utvecklar innehåll och tema. Utgående från 
ett försök i bildkonstundervisningen i årskurs nio, där en grupp elever 
undersöker olika sätt att skapa och gestalta berättelser i ett rollspel, argumenterar 
Johan Vikström för rollspelets potential som lärmetod och lärmiljö. I det 
empiriska exemplet används videokamera både som ett dokumenterande och 
medierande redskap. Rollspel öppnar för ett estetiskt lärande där eleverna möter 
och blir medskapare av texter och berättandeformer som är bekanta för dem från 
t.ex. online-spelens värld.  

Kroppen som text – Om läsning av det 
kroppsliga i lärande 
Det vidgade textbegreppet inbegriper också att läsa och uttrycka sig genom 
performativa konstformer som teater, drama och dans. Vad betyder kropp som 
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text i ett pedagogiskt sammanhang? frågar Ellinor Silius-Ahonen inledningsvis i 
sin artikel.  Ellinor Silius-Ahonen diskuterar relationer mellan rum, kropp och 
lärande. Undervisning har under olika tider sporrat användningen av olika sinnen 
och som lärare kan man medvetet stimulera elever att använda flera sinnen för 
att stöda lärandet. Att ”utöka de kroppsliga repertoarerna” i 
undervisningssammanhang och ifrågasätta ”ett ständigt sittande och tittande” är 
av betydelse. Det kan handla om så till synes enkla saker som förändrade 
riktningar och förflyttningar, av individer och av föremål. Skribenten ser 
modersmålsämnet som ett ämne som ger plats för hela individen, för eleven som 
en hel person som växer och utvecklas i mötet med andra människor.    

Händelser i tv-soffan – Samtal, språk och 
program utgående från några flerspråkiga 
6–8-åriga barns tv-tittande  
Anna Slotte-Lüttge och Fredrik Rusk granskar i sin artikel tv-tittande som en text 
som barn möter utanför skolan. Utgående från videoinspelningar av sju 
flerspråkiga barn i deras hemmiljö beskrivs och diskuteras vad som händer då 
barn ser på tv. Fokus ligger på de samtal som förs i relation till olika program. 
De flerspråkiga barnen möter via tv:n texter på flera språk. Samtal förs både om 
ämnen som berör programmen och andra ämnen. Barnen kommentarer i viss 
mån handlingen i programmen och såväl barn som föräldrar initierar 
diskussioner om oklarheter i fråga om språket eller innehållet. Barnens val av 
språk framför tv:n är huvudsakligen personrelaterat och inte programrelaterat.  
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Det vidgade textbegreppet i 
läroplanen 

Gun Oker-Blom 

I Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen i Finland år 2004 sägs 
det att läroplanen med begreppet ”text” i modersmålsämnet avser texter som är 
”fiktiva eller faktabaserade, handskrivna, tryckta, grafiska eller elektroniska”.  
Det står även: ”I detta vidgade textbegrepp ingår alltså förutom skrivna och 
talade texter även medietexter, ljud, bilder och kroppsspråk och kombinationer 
av dessa.” (2004,  44). I den här artikeln skall jag kort belysa användningen av 
ett vidgat textbegrepp i läroplanen, dess ursprung och betydelse, samt antyda hur 
modersmålsämnets textbegrepp och struktur påverkas när samhället och 
kommunikationsmedlen förändras.  

Ett vidgat textbegrepp - bakgrund 
och innehåll 
I Sverige skrevs formuleringen ”ett vidgat textbegrepp” in i kursplanen i svenska 
på gymnasieskolan år 2000. I Finland infördes begreppet något senare, i 
läroplansgrunderna från 2003 (gymnasiet) och 2004 (den grundläggande 
utbildningen.) Men att tala om ett vidgat textbegrepp var ingalunda något nytt år 
2003. Begreppet lanserades de facto 20 år tidigare, år 1973, av antropologen 
Clifford Geertz i hans berömda essäsamling ”The Interpretation of Cultures” och 
hör ihop med den såkallade ”kulturella vändningen (Cultural Turn).  I Danmark 
talade man redan i läroplanen för ämnet danska 1976 om ett ”utvidet 
tekstbegreb” i samband med att danskämnet då definierades som ett 
kommunikationsämne (Henningsen & Sørensen 2006, 57). Den kulturella 
vändning som har inträffat inom humaniora sedan 1970-talet innebär en 
omdefiniering inte bara av textbegreppet utan även av språk- och 
kulturbegreppet. Man skulle kunna säga att den senaste läroplanstexten i Finland 
ger uttryck för att den språkliga och kulturella vändningen nu har sipprat in i 
skolans värld i så pass hög grad att den blivit bekräftad i läroplansgrunderna. 

Inom områden som historia och sociologi innebar den kulturella vändningen att 
begreppet ”det sociala” omdefinierades, att kulturen beskrevs som ett 
symboliskt, lingvistiskt och representativt system, att de beskrivande 
paradigmen kollapsade och att de vetenskapliga disciplinerna omorganiserades, 
bland annat så att ”Cultural Studies” uppstod som en ny vetenskaplig disciplin.  
(Bonnel & Hunt 1999, 6ff) . De forskare som framför allt står bakom den nya 
synen på kulturen och humaniora som vetenskap är Clifford Geertz och Hayden 
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White. Dessa publicerade år 1973 var sitt verk som kom att ha ett avgörande 
inflytande på amerikanska sociologer och historiker som började rikta sig mot 
litteratur- och kulturstudierna för att där hitta begrepp och metoder som kunde 
importeras till antropologin, sociologin och historieforskningen. Både Geertz 
och White påpekade i sina verk att beskrivningar av sociala och historiska 
händelser inte är ”absoluta fakta”, utan författarnas tolkningar av verkligheten, 
som alltså återges som en berättelse eller som ett visst ”språk”.  Detta innebär 
också att de kulturella aspekterna, texterna, nu får ett egenvärde, efter att tidigare 
har setts enbart som återspeglingar av ekonomiska, sociala och politiska 
faktorer. Geertz vidgar textbegreppet kraftigt i strukturalistisk riktning och 
uttrycker sig bland annat så här: ”The culture of people is an ensemble of texts” 
(Geertz 1973, 452). Enligt denna uppfattning blir symboler, ritualer, händelser, 
historiska artefakter, sociala arrangemang och trossystem ”texter” som bör 
analyseras semiotiskt, det vill säga som delar av ett meningsskapande system 
(Bonnell & Hunt 1999, 2 f.) I den följande fasen av den kulturella vändningen 
blir rörelsen den motsatta: man vänder sig inom litteraturvetenskapen till andra 
kulturvetenskaper och återimporterar begrepp och metoder från dem (Persson 
2007, 30).  

Redan i den finländska läroplanen från 1994 kan man för modersmålsämnets del 
se att ett paradigmskifte har ägt rum.  Även om det inte uttryckligen talas om ett 
vidgat textbegrepp 1994 beskrivs modersmålsämnet som bestående av en 
mångfald av olika slag av texter, både skriftliga och muntliga, från flera olika 
områden.  I läroplanstexten 1994 står det om modersmålsämnet att [”det får sitt 
innehåll från många områden, bland annat språk- och litteraturvetenskap, 
kommunikations- och kulturforskning”] (Gymnasiets Lpgr 1994, 41). Mot 
bakgrund av definitionerna av den kulturella vändningen är denna formulering i 
läroplanen från 1994 ett uppenbart uttryck för ett brett text- och kulturbegrepp 
som härstammar från paradigmskiftet inom de humanistiska vetenskaperna.  

Olika perspektiv på textbegreppet  
Modersmålsämnet är egentligen inte ett ämne, utan flera. Det innehåller som 
känt både språkstudier, litteraturstudier, mediestudier, och kulturstudier i bred 
bemärkelse. Dessutom skall speciellt modersmålsstudierna träna eleverna i olika 
grundläggande färdigheter: att skriva, läsa, uttrycka sig muntligt, reflektera, 
analysera och uttrycka sig via olika medier. När man beskriver och kategoriserar 
de olika delarna av modersmålsämnet blir det ofta problematiskt. Ofta rör man 
sig på olika nivåer samtidigt och därför blir kategoriseringen svår. I Grunderna 
för gymnasiets läroplan 2003 beslöt man sig i Finland för att använda begreppet 
text som utgångspunkt för kategoriseringen.  Då blev det extra viktigt att också 
framhålla att man rörde sig med ett vidgat textbegrepp. Detta begrepp 
definierades på ett mer pragmatiskt sätt än det som Geertz & co beskrev på 
1970-talet. Då man läser läroplanstexten som helhet skulle man kunna säga att 
begreppet till och med används på tre olika sätt: a) i ett kommunikativt 
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perspektiv för att betona bredden i de olika uttrycksformer som 
modersmålsämnet behandlar, b) för att betona modersmålets roll som 
mediekunskapsämne med betoning på nya medier och c) för att betona 
modersmålsämnets roll som litteratur- och kulturämne, med syfte att stärka den 
kulturella kompetensen.  

Såsom det vidgade textbegreppet nu används i de finska – och svenska – 
läroplanerna kan det anses ha sin utgångspunkt i 2000-talets mångfald av texter 
och förståelseformer.  Med Caroline Libergs terminologi (2005, 31) kunde vi 
också tala om “narrativa verksamheter”. Liberg använder detta begrepp i sin 
analys av svenskämnets funktion och de narrativa verksamheterna kan enligt 
henne vara muntligt berättande, litteratur, teater, drama, film, datorspel och 
nätbaserad kommunikation. Vi rör oss på en mer preciserad och praktisk nivå i 
läroplansgrunderna men i grunden är det uppenbart att de stora kulturella 
förändringarna i det postmoderna samhället nu syns i läroplansdiskursen. De 
texter eller narrativa verksamheter som innefattas i det vidgade textbegreppet 
kunde även vid en ytterligare breddning av begreppet kallas ”kulturyttringar”.  
Magnus Persson (2007, 28) betonar att ordet ”kultur” fått en väldigt 
framskjutande roll i 2000-talets kursplaner i Sverige och att ordet förekommer i 
åtminstone femtio olika sammansättningar och varianter. Även i de finländska 
läroplansgrunderna förekommer ordet kultur i många olika ämnen, och i olika 
betydelser och sammanhang. Därför borde även kulturbegreppet i läroplanen 
analyseras och definieras tydligare i framtida läroplanstexter. 

Hur kategorisera 
modersmålsämnet? 
När de senaste läroplansgrunderna skapades i Finland uppehöll sig den 
tvåspråkiga arbetsgruppen för modersmål och litteratur länge vid frågan om 
vilka områden ämnet borde indelas i och på vilka grunder denna indelning skulle 
ske. Denna diskussion hade inletts flera år innan själva läroplanen skrevs, det 
vill säga inom ramen för arbetet med kriterierna för goda kunskaper i årskurs 9. 
Den indelning man sedan slog fast varierar något beroende på vilka årskurser det 
gäller, men på alla stadier betecknar kategorierna både färdigheter och innehåll. 
Det fanns också en strävan att få det vidgade textbegreppet synligt i såväl mål 
som centralt innehåll. Så är rubrikerna för ”det centrala innehållet” för årskurs 6-
9 till exempel: Textförståelse, Skriva och tala, Språk, litteratur och kultur. Bland 
målen för ämnet modersmål och litteratur finns kategorierna ”Att tolka och 
bruka olika slags texter” samt ”Att producera och bruka olika slags texter”.  

I modersmålsämnet är färdigheter och innehåll sammanvävda. Ämnet är 
specifikt såtillvida att själva språket är både ett instrument och ett objekt för 
undervisningen. Ifall vi indelar modersmålsämnet med utgångspunkt i olika 
färdigheter, eller med Caroline Libergs (2005, 31) terminologi, i ”olika sätt att 
vara i språket”, får vi kategorierna tala, skriva, se, chatta och göra. För att 
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beskriva modersmålsämnet bör vi då rita upp en matris där dessa ”sätt att vara i 
språket” bildar en lodrät axel och olika slag av ”innehåll” eller ”texter”, det vill 
säga fakta, litteratur, grammatiska beskrivningar med mera, bildar en vågrät 
axel. Den verbala beskrivningen blir komplicerad eftersom processernas 
konkreta uttryck i de olika kategorierna ofta sammanfaller eller överlappar. I 
Danmark har man löst det hela så att man indelat danskämnet i tre stora stoff- 
eller innehållsområden: språk, litteratur och medier. Vart och ett av dessa tre 
basområden är indelat dels i ”kernestof”, dels i ”faglige mål”, en indelning som 
ungefär motsvarar ”mål” och ”innehåll” för kurserna på vårt finländska 
gymnasium. Man utgår alltså från tre olika huvudperspektiv på 
modersmålsämnet. Grundtanken påminner mycket om det resonemang som 
ligger till grund för indelningen i modersmålsläroplanen i Finland. Där används 
nämligen begreppet ”text” i betydelsen ”litterär text”, ”språklig text” och 
medietext”. Den danska indelningen verkar klar och enkel, men är inte helt 
oproblematisk, vilket kommer att framgå lite senare i denna artikel.  

I läroplanen för det finländska gymnasiet är strukturen och kategoriseringen 
given uppifrån.  Den har ämnesarbetsgruppen alltså inte kunnat påverka. I 
gymnasiet fungerar en tidsbaserad indelning i kurser som utgångspunkt i alla 
ämnen och kursernas antal i varje ämne bestäms i lagen. I modersmålsämnet är 
kurserna nu indelade så att varje kurs som riktgivande huvudinnehåll har ett – 
eller ett par – textgenrer som står i fokus. Textgenren är alltså en central 
utgångspunkt. De centrala kompetens- eller färdighetsområdena ingår dock i alla 
kurser. Det vidgade textbegreppet syns genom att man i flera av kurserna tydligt 
nämner olika textformer, eller uttrycksformer under rubriken ”centralt innehåll”. 
Ett mål för den första kursen är metakognitivt: de studerande bör redan i 
inledningsskedet få kunskap om vad det vidgade textbegreppet innebär 
(Gymnasiets Lpgr 2003, 33). Den grundläggande tanken i denna läroplan är 
vidare att olika former av texter, d.v.s. fakta och fiktion, muntliga, skriftliga, 
elektroniska, digitala och visuella skall ingå i alla kurser. Vid utformandet av 
mål och innehåll för de olika kurserna ansågs det dessutom att det var viktigt att 
i någon kurs specifikt nämna innehåll som ”medietexter”, ”film”, ”bild”, 
eftersom man ville försäkra sig om att dessa uttrycksformer skulle ingå i 
undervisningen.   

Vi ser alltså att den ämnessyn som talar för ett vidgat text- och kulturbegrepp nu 
kommit in i läroplanen. Detta kan innebära problem eftersom modersmålsämnets 
innehåll i praktiken har behållit element som baserar sig på ämnets ursprungliga 
nationalitetsfostrande roll. Modersmålet betraktas dessutom fortfarande av 
många aktörer som antingen främst ett språkämne, eller i huvudsak ett 
litteraturpedagogiskt bildningsämne, eller som en blandning av dessa. Här finns 
alltså en mer eller mindre latent obalans i förhållandet mellan 
modersmålspedagogiken i skolorna och det som skett med kulturen och 
textvärlden i det omgivande samhället. De facto står vi mitt inne i en 
brytningstid där det inte längre är meningsfullt att tvista om huruvida språkdelen 
eller litteraturdelen är den viktiga pelaren i modersmålsämnet. I stället måste vi 



17 

börja granska vilka de nya kulturbärande narrativa verksamheterna är, för att 
kunna för in dem i modersmålsämnet på allvar.  

Ett exempel på hur starkt modersmålsämnets allmänbildande och fostrande roll 
levt kvar i skolans värld är studentprovet i modersmål. Om man jämför 
provuppgifterna från 1995 med dem från 1895, det vill säga hundra år tidigare, 
har essensen i provet knappt alls förändrats. (Oker-Blom 2008, 147).  
Modersmålsprovet skall, enligt Studentexamensnämndens föreskrifter, mäta 
examinandens mognadsnivå och allmänbildning, nu liksom för drygt 150 år 
sedan. Dessutom är själva formen för essädelen av modersmålsprovet likadan nu 
år 2009 som då det skriftliga modersmålsprovet infördes 1874, det vill säga en 
text – ofta om ett ”allmänbildande ämne” – som skrivs för hand med papper och 
penna av examinanderna. Detta samtidigt som man i det övriga samhället och 
även i skolan idag nästan uteslutande använder sig av textbehandlingsprogram 
då man formulerar sig i skrift. Det vidgade textbegreppet har med andra ord 
ingen plats i gymnasiets prestigefyllda slutexamen. Man kan fråga sig huruvida 
det är slutexamen eller undervisningen som skall förändras först, ifall 
modersmålsämnet i Finland på allvar skall kunna genomgå en kulturell 
vändning. I detta sammanhang kan det vara av intresse att kasta en blick på hur 
man i det övriga Norden resonerar kring modersmålsämnets traditioner.  

Morgondagens textbegrepp och 
modersmålsämnet 
Vid den senaste gymnasiereformen i Danmark (2005) delades danskämnet som 
sagt in i tre distinkta stoff- eller innehållsområden: litteratur, språk och medier. 
Om det nya stoffområdet, medieområdet, sägs bland annat att det är 
danskämnets uppgift att anlägga en mediesynvinkel av både språklig, historisk 
och estetisk art på de texter och texttyper som utgör innehållet i danskämnet 
(Fremtidens danskfag 2003, 83). Nikolaj Frydensberg Elf hävdar att problemet 
med att få detta angreppssätt att fungera vad gäller mediedelen är följande: 
varken i Danmark eller i till exempel i USA har den formella 
modersmålsundervisningen erkänt att medierna skulle ha någon som helst 
inverkan på ämnets pedagogik och didaktik (2007, 17). Även om man har infört 
”medier” som stoffområde har man egentligen inte förnyat danskämnet särskilt 
mycket.  Och här pekar han på en viktig faktor som också i hög grad gäller 
Finland: modersmålsämnet har sina rötter i 1800-talets idé om att 
modersmålsämnet kan och bör bidra till att forma människan och nationen och 
detta specifikt genom språket och litteraturen. Denna ämnesindelning i språk och 
litteratur hänger kvar, säger Frydensberg Elf, trots att man redan sedan 1960-
talet har insett att de nya elektroniska medierna skulle komma att skapa en 
revolution i modersmålsämnet.  

Även Caroline Liberg talar om hur trögt det har varit att på all var få in narrativa 
verksamheter som teater, drama och film i svenskundervisningen och hon anser 
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att de allra nyaste medieformerna bör införas som en del av de narrativa 
verksamhetsområden som ingår i svenskämnet. Liberg betonar också 
svenskämnets meningsskapande funktion och menar att svenskämnet bör ge barn 
och unga möjlighet att få vara i och samtala om narrativa verksamheter. Hon 
säger vidare att det är viktigt att skolan går in i innehållet också i sådana 
narrativa verksamheter som datorspelande, chattande, bloggskrivande och 
nätbaserad kommunikation, som upptar de ungas tid i stor omfattning i dag 
(Liberg 2005, 31). 

Det som skolan förmedlar är i dag bara en liten del av den information som barn 
och unga bygger sin kunskap på. De som arbetar med modersmålsämnet bör, 
enligt Henningsen och Sørensen (2006, 84), ha klart för sig vad det är för ett 
kulturellt landskap barnen och de unga lever i. Barnens vardagsliv i ständigt 
sällskap med datorn vänder till exempel upp och ner på deras sätt att förhålla sig 
till verklighet och fiktion.  Barnens värld är numera multimedial och därför har 
flera modersmålslärare till exempel i Danmark börjat plädera för att skolans 
textundervisning bör struktureras på ett radikalt nytt sätt. I en modern skola bör 
tyngdpunkten i modersmålsämnet ligga på en multimodal medieundervisning, 
anser allt fler lärare (Frydenberg Elf 2007, 22).  Med det multimodala avses här 
en mångfald av uttrycksformer och ett vidgat kulturbegrepp. Öppenhet och 
bredd i kulturuppfattningen är också ett viktigt led i förståelsen av andra 
kulturer, påpekar Henningsen och Sørensen (2006, 101). Själva 
modersmålsämnet bör struktureras på ett nytt sätt eftersom språk och litteratur 
inte längre har den kulturbärande roll de hade förr. Det går till exempel inte 
heller att avgöra om en animerad saga av H C Andersen är ”språk” eller 
”litteratur” eller ”mediestoff”. Den är allt detta.  

Det handlar alltså om att våga se modersmålsämnet som kulturbärande – ur ett 
nytt perspektiv. Detta innebär alls inte att vi skall lämna bort de stora litterära 
berättelserna, men vi ska närma oss dem på nya sätt.  Vi kan möta dem i flera 
olika former: som muntliga berättelser, som böcker, eller som filmer eller 
dataspel, i en värld med nya villkor och många motsägelsefulla 
kulturuppfattningar. Kanske handlar det om att våga hälla ut modersmålsämnets 
pusselbitar, både innehållsbitarna och kompetensbitarna, i en stor skål och skaka 
om ordentligt. Några helt nya pusselbitar kan läggas till och några kan man 
kanske ta bort.  Sedan får pusselbitarna ligga där och låta sig omformas av Harry 
Potter eller någon annan magiker, medan vi tar oss tid att grundligt analysera 
modersmålsämnets uppdrag i relation till de uttrycksformer och genrer som är 
samhällsbärande nu – och i en överskådlig framtid.   
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Den osynliga texten och den 
vilsna läsaren 

Det vidgade textbegreppet i studentexamen 

Monica von Bonsdorff 

Modersmålslärarna har i allmänhet hållit en låg profil i mediedebatterna. Men 
våren 2009 hettade det till ordentligt i tidningsspalterna, radio och TV. Det var 
textkompetensprovet våren 2009 i modersmålet som blev startskottet till en 
polemisk diskussion om bland annat hur man mäter textkompetens och på vilket 
sätt provet i textkompetens beaktar “det vidgade textbegreppet”, som för första 
gången introducerades i den nya läroplanen för gymnasiet 2003, och som stegvis 
togs i bruk från och med 1.8.2005.  

I min artikel kommer jag att belysa några centrala begrepp som dök upp i 
diskussionen: det vidgade textbegreppet, intertextualitet och läsarnas reception 
av texterna i studentprovet. Elevernas medvetenhet om sin roll som läsare och 
deras kunskap om varierande textanalytiska modeller har givetvis en avgörande 
betydelse för deras förhållande till läsning av texter i klassrummet. Med vilka 
metoder och med vilken teoribas synliggörs texten i klassrummet? Hur bygger 
man upp elevernas självförtroende som subjekt i läs- och skrivprocessen? Vilken 
betydelse har det vidgade textbegreppet i det nya modersmålsprovet som för 
första gången genomfördes våren 2007? 

Historisk tillbakablick 
Debatten i medierna väckte en stor förvirring, i synnerhet bland äldre läsare, 
eftersom många inte hade en aning om vad det nya tudelade modersmålsprovet 
med ett prov i textkompetens och ett essäprov gick ut på. Också i 
modersmålslärarnas egna led kunde man skönja en viss osäkerhet om 
målsättningen för textkompetensprovet och dess historiska bakgrund. En kort 
repetition av utvecklingsprocessen kan därför här försvara sin plats. 

Modersmålet ingick redan i det första studentexamensprovet i Finland år 1852. 
Uppgifternas innehåll dominerades dock av realämnena, som först på 1920-talet 
fick ett eget prov. Ända till år 1999 utövade realämnenas representanter också ett 
starkt inflytande på ämnesinnehållet i modersmålets provuppgifter.  

I slutet av 1960-talet noterades för första gången en liten landvinning för 
modersmålsämnet i studentprovet. Skrivningarnas antal utökade till två; den 
bättre uppsatsen skulle avgöra provresultatet. Denna reform ansågs öka 
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tillförlitligheten i bedömningen då slumpmässiga faktorer på detta sätt kunde 
reduceras.  

Det var först under 1980-talet som tiden var mogen för utvecklingen av ett 
mångsidigare modersmålsprov som kunde mäta andra färdigheter än 
skrivförmågan, framför allt läsfärdigheten. Då tillsatte Studentexamensnämnden 
en utvecklingsgrupp (18.4.1986) som föreslog att det ena av proven skulle 
erbjuda skribenten texter, såväl skönlitterära texter som annat textmaterial som 
bas för skrivuppgiften.   Det andra provet skulle följa samma mönster som 
tidigare, dvs. den traditionella uppsatsmodellen. Endast den bästa 
provprestationen skulle beaktas. Studentexamensnämnden godkände inte på sitt 
möte (14.12 1988) utvecklingsgruppens förslag om större frihet att välja 
lämpliga ämnesområden för urvalet av texter och uppgifter. Inte heller godkände 
nämnden gruppens förslag att de skönlitterära texterna skulle vara representerade 
på lika villkor med de övriga texterna i provet (Ruusuvuori 1991). 

Det var först år 1992 som tiden var mogen för det nya, textbaserade 
modersmålsprovet. 

Kampen om litteraturen  
Synen på litteraturens roll i det s.k. ”materialprovet” delade modersmålslärarna 
på fältet i två läger. Förespråkarna ansåg att litteraturens roll i kursplanen också 
borde avspeglas i provet; motståndarna hävdade att litteraturuppgifterna skulle 
försvåra bedömningen. I en intervju som Raija Ruusuvuori (1991) gjorde med 
litteraturprofessorerna Maija-Liisa Nevala och Pertti Karkama framgick det att 
ingendera av dem ansåg att rädslan för att intresset för litteraturstudier i skolan 
skulle minska var befogad. I stället hävdade de att litteraturuppgifterna i 
slutprovet snarare skulle öka gymnasisterna motivation att läsa litteratur. 
Bedömningen såg de inte heller som något problem.  

Men bland modersmålslärarna debatterades frågan om “rätt” och “fel” i 
tolkningen av litterära texter. Professorerna var motståndare till “felstämplingar” 
i litteraturläsningen. De såg en risk för överdriven teoretisering av 
tolkningspraktiken i skolan, som lätt kunde göra litteraturläsningen tråkig. 
Ingendera av dem ville kräva ett metaspråk i analysen, men framhävde samtidigt 
att vissa centrala begrepp kunde vara till nytta vid en fördjupning av 
textförståelsen. Enligt Ruusuvuori gick det inte att på 1980-talet finna några 
offentliga ställningstaganden om metaspråkets betydelse, eller krav på elevernas 
kunskaper om en teoretisk begreppsapparat och litteraturteoretisk terminologi 
(Ruusuvuori 1991). 

Professor Leena Kirstinä analyserade i mitten av 1980-talet ett urval 
studentuppsatser om H.C. Andersens Den lilla flickan med svavelstickorna 
(Kirstinä 1987). Hon konstaterade att det i texterna kunde finnas 
tolkningsansatser utan analysbegrepp, men att de skribenter som behärskade en 
basrepertoar av begrepp på ett begripligare sätt kunde analysera texten. I sin 
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undersökning kunde professor Kirstinä identifiera tre huvudkategorier av läsare: 
verklighetsläsarna, som knappast alls refererade till texten; textstyckarna, som 
följde en lineär lässtrategi och tolkade stycke för stycke; referatläsarna, som 
refererade texten i sin helhet, med eller utan tolkning. 

I de nya läroplanerna för högstadiet och gymnasiet som trädde i kraft år 1994 
kunde man skönja en ansats till en ny ämnessyn och litteratursyn. Den 
traditionella formaliseringen av språksynen hade delvis ersatts av en 
funktionaliserad syn på språket som kommunikation. Inom den 
litteraturpedagogiska forskningen hade receptionsteorierna gjort sitt intåg och 
lämnat spår i synen på litteraturläsning i skolorna. Den ämnesdidaktiska 
forskningen talade om ett paradigmskifte inom modersmålet. Läroplanerna 
betonade att arbetet i modersmålsundervisningen skulle utvecklas i funktionella 
sammanhang (von Bonsdorff 1998). 

Nya lagar, nytt namn 
Under 1990-talet fördes en livlig diskussion om litteraturens roll i läroplanen, 
modersmålsundervisningen och studentexamensprovet. Flera inhemska och 
nordiska forskningsrapporter hade dokumenterat att litteraturen gradvis minskat 
i modersmålsundervisningen, vilket väckte oro bland pedagoger och 
beslutsfattare.  

I oktober 1996 inbjöd generaldirektören Jukka Sarjala vid Utbildningsstyrelsen 
representanter från Undervisningsministeriet, Studentexamensnämnden och de 
båda modersmålslärarföreningarna (ÄOL och SMLF) till ett seminarium om 
litteraturen i skolan. Nyhetsbomben under seminariet presenterades av Jukka 
Sarjala: Ett nytt namn för modersmålet i den nya skollagen var under beredning. 
Litteraturens kulturbärande roll skulle lyftas fram jämsides med själva språket i 
modersmålsundervisningen. Det nya namnet skulle lyda Äidinkieli ja kirjallisuus 
respektive Modersmål och litteratur (von Bonsdorff 1999). 

Under seminariet presenterades också tankar som sedermera kom att förankras i 
den nya läroplanen för gymnasiet (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003) 
såväl i de grundläggande värderingarna för fostran som i de allmänna målen för 
fostran. Dessa formulerades i temaområden som innehöll livsstilsfrågor ur ett 
framtidsperspektiv med fokus på bland annat aktivt medborgarskap, hållbar 
utveckling, kulturell identitet och kulturkännedom, informations- och 
mediekunskap. Syftet var att temaområdena skulle beaktas i alla läroämnen och 
genomsyra gymnasiets verksamhetskultur. Huvudpunkterna skulle integreras i 
ämnesdelarna i läroplanens grunder. Denna målsättning syftade till att vägleda 
lärarna i valet av teman och texter som på ett funktionellt sätt kunde integreras i 
modersmålsundervisningen.  

Under seminariet uppställde Jukka Sarjala fem teser som motivering till varför 
Utbildningsstyrelsen genom namnbyte ville manifestera läsningens 
betydelsefulla roll och litteraturens status i skolan: 1. Litteraturen är ett verktyg 
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för personligheten och tankeverksamheten. 2. Det är läsaren som skapar boken. 
3. Litteraturen raserar gränser. 4. Litteraturens kraft kan förändra det nationella 
tänkandet. 5. Genom litteraturen möter ungdomar olikartade kulturer. Läsaren 
kan i växelverkan med texten få hjälp att skapa en egen kulturidentitet. 

Ur ett litteraturpedagogiskt perspektiv är det särskilt intressant att observera att 
Sarjala i motiveringarna till sina teser ser skönlitteraturen som jämbördig med 
vetenskapliga facktexter när det gäller att forma en världsbild. I skönlitteraturen 
ingår ett tvärvetenskapligt element som går utöver ämnet modersmål. 
Skönlitteraturen borde genomsyra alla ämnen, också matematiken. Såsom Olof 
Lagercranz och många litteraturforskare med honom betonar Jukka Sarjala att 
litteraturen är en interaktiv handling mellan författaren och läsaren; det är 
läsaren som skapar texten. Här syftar Sarjala på läsarorienterade litteraturteorier 
om läsaren som medskapare och aktiv aktör i läsprocessen, dvs. teorier om 
litteraturreception, som under de senaste decennierna också starkt påverkat den 
nordiska litteraturpedagogiska forskningen (Entzenberg & Hansson 1993). 

Under seminariet lyfte också kanslichefen vid undervisningsministeriet, Vilho 
Hirvi, fram den kulturella läskunskapens betydelse: “Vi måste kunna läsa 
verkligheten som ständigt förändras omkring oss som en ny spännande bok”. 
Litteraturen kan enligt honom öka förståelsen för en allt mera internationell och 
komplicerad värld. Här tangerar Vilho Hirvi med andra ord “det vidgade 
textbegreppet” som ett instrument till förståelse av vår värld. Allt omkring oss 
kan analyseras som kultur, tolkas som texter, utgående från ett vidgat 
textbegrepp.  

I dagens värld läser de unga världen genom medietexter och bilder av olika slag 
parallellt med skrivna och talade texter. Den här insikten har konsekvenser för 
en erfarenhetsbaserad, problemorienterad undervisning där eleverna söker 
erfarenheter bland annat i och genom texter som formas av bilder, filmer, musik, 
teater, internet, spel, böcker, tidningar, dvs. polyfona röster (texter),  i den värld 
där de dagligen rör sig i. Också dessa borde få utrymme i dialogiska 
kunskapsprocesser i skolan. När vi läser och tolkar verkligheten omkring oss, 
såväl i ett historiskt som i ett framtida perspektiv, och utvecklar vår kulturella 
förståelse räcker det inte enbart med skönlitterära texter. Vi måste också bli 
medvetna om att bilder, såväl yttre som inre, formar vår erfarenhetsbas och vår 
läsförståelse. Kulturella förståelsehorisonter korsar varandra. I fiktiva texter 
finns alltid tomrum som ger utrymme för fantasiskådespel mellan författare och 
läsaren utgående från aktörernas erfarenhetshorisonter (Andersson, Persson & 
Thavenius 1999). 

Ny läroplan, nytt modersmålsprov 
I den nya läroplanen för gymnasiet (2003) introduceras ämnet modersmål och 
litteratur som ett livskunskapsämne, ett centralt färdighets-, kunskaps- och 
kulturämne. Innehållet genererar närmast från språk-, litteratur- och 
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kommunikationsvetenskaperna samt från kulturforskning. Därefter slår man fast 
att ämnet baserar sig på ett vidgat textbegrepp, vilket ger medietexterna och 
bilderna en central roll vid sidan av de traditionella skrivna och talade texterna 
som hittills dominerat läroplanerna i modersmålet. I målen för undervisningen 
betonar man bl.a. att de studerande skall fördjupa sina kunskaper utgående från 
ett vidgat textbegrepp, vilket betyder att texthorisonten som skall tolkas och 
begripas blir bredare och mångsidigare. Här formuleras ansatser till ett nytt 
paradigm i ämnet modersmål och litteratur. 

Vilka konsekvenser har den nya läroplanen 
för modersmålsprovet i studentexamen? 
År 1996 utsåg modersmålsutskottet i Studentexamensnämnden en 
“utvecklingsgrupp” med professor Pentti Leino som ordförande. Gruppen bestod 
av representanterna för ämnena modersmål och äidinkieli i nämnden samt två 
medlemmar som representerade ÄOL och SMLF. Utvecklingsgruppen fick till 
uppgift att utveckla modersmålsprovet så att det motsvarade målsättningen och 
kursinnehållet i den nya läroplanen. 

Vägen till ett nytt modersmålsprov blev lång, krokig och tidskrävande. 
Målsättningen med det nya provet var att litteraturen, text- och bildanalysen inte 
längre skulle kunna förbigås av examinanderna. Modersmålsprovet skulle nu bli 
tudelat: ett prov i textkompetens och ett essäprov. Essäprovet, den traditionella 
uppsatsen, skulle såsom tidigare mäta allmänbildningen, tankeförmågan och den 
språkliga uttrycksförmågan i längre texter. Det nya textkompetensprovet skulle å 
sin sida mäta den kritiska och kulturella läsförmågan och den språkliga 
uttrycksförmågan utgående från varierande textgenrer och valbara uppgifter 
(Brant-Pedersen & Rönn-Poulsen 1982).  

I Studentexamensnämndens föreskrifter för provet i modersmålet (8.12.2006) 
definieras textkompetens som “examinandens förmåga att analysera, tolka, 
bedöma, tillgodogöra sig och producera olika texter medveten om deras syfte 
och kontext. I kompetensen ingår också förmågan att göra iakttagelser om 
textens uttrycksmedel och att tillämpa sitt kunnande både i textreception och 
textproduktion”. 

Ovannämnda definition på textkompetens innebär att detta prov kommer att 
mäta genremedvetenheten och genrekunskapen i samklang med läroplanens 
målsättning. I kurs 1 “En värld av texter” betonas att de studerande skall förstå 
vad det vidgade textbegreppet innebär och att de bör fördjupa sin medvetenhet 
och kunskap om olika textgenrer, såväl fiktiva texter, saktexter som medietexter, 
samt deras funktion i samhället. Detta kräver att undervisningen också bör ge en 
mera fördjupad teoribas för varierande analysmodeller i tolkningsprocesserna. 

År 1999 initierade Studentexamensnämnden ett forskningsprojekt om det nya 
textkompetensprovet. Lektor Anna-Stina Lindholm har rapporterat om 
undersökningens resultat i “På spaning efter textkompetens. Rapport om ett 
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försök med en ny form av modersmålsprovet i sex finlandssvenska gymnasier” 
(Lindholm 2001). Lektor Lasse Koskela gjorde en motsvarande undersökning i 
finska gymnasieskolor (Koskela 2000). Båda undersökningarna visade bl.a. på 
brister i gymnasisternas textkompetens såsom avsaknaden av relevanta termer 
och begrepp i textanalysen. Brister i förmågan att analysera fiktion blev också 
uppenbar.  

Ett brev från den dåvarande undervisningsministern Tuula Haatainen (5.9.2003) 
gav grönt ljus för det nya modersmålsprovet enligt de förslag som 
utvecklingsgruppen framlagt. Det nya provet kunde träda i kraft våren 2007.  

Våren 2005 skickade Studentexamensnämnden till skolorna ett informationsbrev 
om det nya modersmålsprovet tillsammans med ett modellprov som exempel på 
hur provet i textkompetens och essäprovet kunde se ut i framtiden. 

Modellprovet i textkompetens är ett gott exempel på hur texter i medier och om 
medier kan användas i prov för att belysa det vidgade textbegreppet. Två 
recensioner av Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever ingick som bastexter för 
tematiken i texturvalet. En tecknad illustration i en dagstidning skulle tolkas 
intertextuellt med recensionerna. Både bilden, som berättar om barn som görs till 
slavar, och filmen skulle analyseras genom en receptionsuppgift. Skribenten 
kunde utgående från sin personliga tolkning av bilden välja att illustrera 
någondera recensionen med den. Uppgiften krävde också en motivering till 
valet. Provet innehöll dessutom ett textutdrag ur Pirkko Lindbergs roman 
Candida som tematiskt skulle jämföras med det tacktal som Moodysson skrivit 
då han fick motta Guldbaggen för bästa regi för filmen Lilja 4-ever. 

Modellprovet är ett gott exempel på uppgifter som är innehållsförankrade och 
problemorienterade i en tematik; den här gången i berättelser om slavhandel, 
våldtäkter och kvinnoförtryck. Språkfärdigheterna och språkkunskaperna är 
funktionaliserade genom kopplingen till tematiken. Exempel på sådana uppgifter 
är färdigheten i att kunna se likheter och olikheter i språkbruket i recensioner 
skrivna för morgontidningar och eftermiddagstidningar, att kunna analysera 
retoriska stilmedel, att kunna skriva följebrev till en tidningsredaktion, att kunna 
analysera satiriska stilmedel i en roman. Läroplanen i modersmålet och litteratur 
ger ett gott stöd för den tematiska och erfarenhetsbaserade undervisningen. 
Textkompetensprovet speglar också läroplanens litteratur-, språk- och kultursyn. 

Varför nämner jag den osynliga texten och 
den vilsna läsaren i rubriken? 
Redan under 1980-talet redovisade litteraturvetare och litteraturpedagoger 
forskningsresultat som visade att de mest frekventa analysmodellerna i klassen 
fortfarande är författarorienterade modeller. I centrum för tolkningen står främst 
författaren och hans eller hennes liv. Analysen av författarens budskap eller 
avsikt med texten har i allmänhet fått ett stort utrymme. De läsarorienterade 
modellerna lyser ofta med sin frånvaro i klassrummet. Däremot är de 
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textorienterade modellerna betydligt mera frekventa, men kunskapen om 
teoribasen för modellerna är inte alltid alldeles klar för eleverna. De 
läsarorienterade modellerna betonar starkt det dialogiska förhållandet mellan 
text och läsare; läsaren möter texten; två erfarenhetshorisonter möter varandra. I 
det mötet bör läsaren tillåtas att vara ett starkt subjekt. Varför skulle man annars 
önska läsa litteratur?  Den subjektiva dialogen är också jämförbar med “texter” 
som konst, film och musik (Olsson 1987, Möller 1995). 

Varför känner sig eleverna så ofta vilsna i 
sitt möte med texter som skall tolkas? Varför 
känner de sig osäkra och auktoritetsbundna? 
Våren 2007 togs det nya textkompetensprovet i modersmålet äntligen i bruk. Sju 
textkompetensprov och essäprov har redan sett dagens ljus. Det vore en 
intressant och angelägen forskningsuppgift att analysera textkompetensproven 
under de senaste fyra åren utgående från det vidgade textbegreppet och 
begreppen intertextualitet och reception.  
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Det vidgade textbegreppet i 
klassrumspraktiken 

Ann-Louise Holmgren, Marjo Ladvelin,  
Kristina Skjäl och Sandra Bernas 

Definitioner av centrala begrepp  
En lärare har som uppgift att ordna en miljö där inlärning kan ske. I denna 
uppgift är det nödvändigt att ha en viss teoretisk kunskap samt att själv känna till 
och kunna definiera centrala begrepp. Det gäller för det första att vara medveten 
om att den studerandes referenser till sin omgivning inte nödvändigtvis eller ens 
särskilt troligt motsvarar lärarens. I den studerandes värld utgör medier och 
populärkultur stora konkurrenter till det som skolan av tradition erbjuder. Det 
bör alltså inledningsvis konstateras att skolan som formell lärandemiljö inte har 
monopol på lärande. Ju mer läraren är fixerad vid begrepp som ”kanon” och 
”kulturarv” desto mer avskärmad är han eller hon troligen från den studerandes 
vardagskultur. Eftersom ämnet modersmål och litteratur är ett livskunskapsämne 
måste läraren i stället öppet förhålla sig till det liv och den erfarenhet den 
studerande äger och därmed också ägna uppmärksamhet åt den populärkultur 
den studerande utnyttjar som kunskapsväg och lärandemiljö utanför skolans 
traditionella läs- och skrivkultur. Eftersom studerande alltså redan har ett vidgat 
textbegrepp, är det inte något som man som lärare behöver ge dem. Snarare 
handlar det om att ge olika slag av texter plats i undervisningen. För att lyckas i 
denna utmanade uppgift måste läraren personligen ta ställning till hur hon 
definierar begreppet text.  

Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är ”literacy”, en svåröversatt engelsk 
term, vars innebörd från början hade att göra med elevens förmåga att hantera 
läs- och skrivsituationer där texten är en typografisk text. Begreppet är dock 
komplext. I Svenska med Sting definierar Anna-Lena Østern (2001) begreppet 
som läsfärdighet i kulturell kontext. Den svenska lärarutbildaren Christina Olin-
Scheller (2008) talar om literacy som en förmåga till kommunikativa handlingar. 
Båda forskarna talar om literacybegreppet och läsningen som en dynamisk 
process där läsarens och textens olika föreställningsvärldar möts. Annette 
Kronholm-Cederberg (2009, 30–34) menar vidare att litteracitet faller tillbaka 
på både läs- och skrivkompetens och bör uppfattas i vidare bemärkelse än den 
klassiska läs- och skrivförmågan. Multimodaliteten är då ett nyckelord. 
”Literacy” kan ses som en social aktivitet och människan har olika 
literacyaktiviteter associerade med olika områden i sitt liv. På så sätt blir de 
sociala aktiviteterna olika beroende på sammanhanget.  
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Elever är ständigt sysselsatta med att identifiera sig själva som sociala och 
kulturella varelser såväl i som utanför klassrummet. I denna process spelar 
olika möten med musik, film, böcker och digitala texter en stor roll (Olin-
Scheller 2008: 12). Våra individuella liv består av många literacyhändelser 
alltifrån tidig barndom. Literacy har alltså en historia. En literacyhändelse har 
också en social historia. En aktuell praktik har rötter i det förflutna. I detta 
livskunskapsämne är det viktigt att dialogen om kulturell medvetenhet ständigt 
pågår i klassrummet. Den enormt krävande utmaningen för läraren vars 
livskunskap växer med åren är att samtidigt upprätthålla sin digitala kompetens 
t.ex. i fråga om multimodala texter. Styrkan i det dialogiska klassrummet ligger i 
att allas kompetenser kan samverka till ny kunskap.  

Och vad är text? 
Då blir det andra viktiga begreppet alltså ”text”. Ordet kommer från latinets 
”textus” som enligt Våra Ord betyder vävnad; sammanhang; sammanfogning av 
ord. Vi vill betona sammanhangets betydelse. En text är inte bara en hopfogning 
av bokstäver utan hela det sammanhang i vilket texten presenteras måste 
beaktas. Det är där lärarens kunskap och erfarenhet behövs. Dessutom är text 
också den erfarenhetsbotten eller den förväntning läsaren har på texten. I detta 
vidgade textbegrepp ingår alltså mycket mer än bara de språkliga tecknen och 
läsningen innebär en mycket vidare kompetens än att enbart sammanfoga 
bokstäver till ord och orden till mening. I detta ”att läsa” innefattas en 
kompetens att foga ihop element till en ny helhet där förmåga att tolka blir 
viktigt. Läsaren blir därmed en aktiv medskapare av de betydelser som en text 
erbjuder.  

Olin-Scheller (2008, 8–9) hänvisar till semiotiken som enligt henne innebär att 
alla mänskliga handlingar och symbolsystem kan studeras som språk. Hon 
hävdar vidare att alla konkreta tillämpningar av språksystemet kan betraktas 
som text [...] och kan vara allt från målningar till manuskript till trädgårdar och 
tröjor. Att förstå text är att förstå ett vidare kulturellt sammanhang och blir då en 
del av vårt sätt att tänka. Därför har vi också attityder, känslor och värderingar 
förknippade med ”literacy” och dessa attityder styr våra handlingar.  

Det är också viktigt att medvetandegöra de studerande om vad begreppet 
”populärkultur” innebär. Ett tillvägagångssätt är att fundera på vad motsatsen till 
populärkultur är? Då kommer vi in på både konst och vetenskap. Vad gör 
populärkulturen med människan? Vad gör konsten? Vad vill vetenskapen 
åstadkomma? Vad innebär begreppet ”genre”? Vilka genrer används oftast i 
skolan och vilka utnyttjar den studerande utanför skolan? Vilka genrer är 
populära och vilka hör till konstens sfär? Dessa frågeställningar är ständigt 
relevanta och utgör både en uttalad klassrumsdiskussion och ett slags 
bakgrundsbrus i all den verksamhet vi bedriver som lärare i ämnet modersmål 
och litteratur. 
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Det vidgade textbegreppet innefattar inte minst skrivandet som också bör ses 
som en del av ”literacy”. När man tillsammans med de studerande granskar 
genrer i multimodala texter kan formen inte förbigås. Läraren bör fungera som 
en provokatör. Provokationen har som syfte att i dialog systematisera och vidga 
de studerandes erfarenheter av och kunskaper om texter, ”literacy”. Med hjälp av 
formanalysen (instrumentellt) åstadkommer man en djupare förståelse för 
textens alla dimensioner (existentiellt). I genremedvetenheten ligger således 
både den textuella och den sociokulturella kompetensen. Då man tillsammans i 
dialog med de studerande problematiserar de multimodala texter som är 
autentiska för dem, får de en metaspråklig kompetens som behövs för att skapa 
egna texter. Verktyget, dvs. formanalysen, är väsentlig från första mötet med 
texten.  

Vårt utgångsläge 
I fråga om stadiet 7–9 har vi en ambition att bygga upp en genremedvetenhet, 
som ska utvecklas och fördjupas hos eleverna under de sista åren av 
grundskolan. Eftersom Vasa övningsskola är en skola där blivande ämneslärare i 
ämnet modersmål och litteratur håller sina övningslektioner innefattar vårt arbete 
som pedagoger inte bara möten med elever i klassrumsarbetet utan även 
handledning av studerande där både teoretiska och praktiskt inriktade 
pedagogiska och didaktiska diskussioner ingår.  För att kunna föra den dialog 
som ska ge verktyg åt både våra elever och lärarstuderande måste vi kunna 
verbalisera vår tankegång. För detta ändamål behövs en begreppsapparat. 

Ju större medvetenheten är hos våra ämnesstuderande om genrer och det vidgade 
textbegreppet, desto större blir den hos elever som möter dem i klassrummet. 
Världen omkring oss vimlar av olika typer av texter och i klassrummet måste vi 
göra mer än att skriva traditionella uppsatser och hålla muntliga bokreferat! 

Tillämpningar av teorin i 
klassrummet 

Fysisk teater gynnar alla 
De elever som under de senaste åren har jobbat med dramainstruktörstuderande 
på Novias linje för fysisk teater har till en början varit tveksamma till 
upplevelsen. Varför ska lektionstid användas till att vuxna människor ska 
komma och leka med dem? Varför ska de göra en massa fåniga 
uppvärmningsövningar när slutresultatet ändå inte blir en färdig teaterpjäs med 
inövade repliker och uppsydda kostymer? Allt de gör är att värma upp sig med 
barnsliga övningar, leka några fåniga lekar och sedan improvisera utan avbrott. 
Följden är att eleverna börjar tvivla på vad de kan lära sig av den fysiska teatern. 
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När ska vi börja göra nånting? undrar många av eleverna i sina loggböcker efter 
lektionerna i sekvensen fysisk teater.  

Eleverna är ovana vid icke-verbal kommunikation och inte alltid inställda på att 
använda sig själva, sin mimik, sin kropp och sina reaktioner till omedelbar 
kommunikation med andra. När de inte längre sitter på sina stolar i långa rader, 
dolda bakom bänkar och varandra, tvingas de plötsligt ta ställning till budskap 
som kastas mot dem. När de dessutom uppmanas att reagera med pantomim med 
hela kroppen och utan skyddande filter produceras annorlunda texter och 
berättelser på löpande band. Sammanhållningen i grupperna stärks och de som i 
vanliga klassrumssammanhang inte hör till de starkaste skribenterna kan nu 
skapa förvånansvärt starka och imponerande historier i nuet. Dramaövningar och 
improvisationer är ett utmärkt sätt att jobba med det vidgade textbegreppet. 

Vad gör vi med litteratur då? 
Vi har valt några ungdomsromaner som vi arbetar mycket med i stadiet 7–9 så 
att vi tillsammans läser romanen i helklass, arbetar mångsidigt kring såväl 
innehållet som formen och avslutningsvis utarbetar en läsdagbok där uppgifterna 
samlas, renskrivs och sedan inlämnas för bedömning. Uppgifterna är av olika 
typer och avsikten är att utöka genremedvetenheten och att arbeta med så många 
olika typer av text som möjligt. Fiktiva nyhetsuppläsningar, tankespaljéer, 
geografiska och mentala kartor, dialogmanuskript, sms-meddelanden, 
bandinspelningar, bokomslag, insändare till debattsidor, teckningar med fokus 
på abstrakta och konkreta föremål, dagboksanteckningar, vykort och brev, 
bildspel, dramatiseringar av möten och konflikter samt tomrumsuppgifter och 
forskningsuppgifter gällande termer och främmande ord. Här har vi haft många 
chanser att skapa texter av många olika slag! Det är också en utmärkt chans att 
arbeta ämnesöverskridande och mer estetiskt. 

I arbetet med litteraturen i helklass är tanken att förståelsen för romanen blir 
större om vi tillsammans fördjupar oss i den, samtidigt som olika teman i 
romanen kan bearbetas i klassrummet och modersmål och litteratur verkligen 
blir det livskunskapsämne som föreskrivs i läroplanen. Det blir den, tack vare 
dialogen där varje enskild elevs erfarenhet är viktig. 

Finns en filmatisering av romanen låter vi även den rymmas med i vårt 
gemensamma arbete. Här har vi en möjlighet att se hur olika genrer har olika 
form och uttrycksmedel och därmed av nödvändighet något olika innehåll. 
Samtidigt är det också en smidig övergång mellan de stoff som utgör innehållet i 
läroplanen. Eleven får förhoppningsvis med sig en större helhetsuppfattning av 
ämnet då det inte splittras i olika delområden (litteraturanalys, filmkunskap, 
språkvård osv.) vilket i sin tur torde bidra till ett livslångt lärande. 
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Genreblandning och hypertext 
I gymnasiet har vi jobbat med klassiker genom att göra fiktiva dokumentärfilmer 
om författarna. Eleverna har fått som uppgift att analysera en text av någon 
klassisk författare och utgående från sina tankar om författarens budskap och 
syfte skriva ett manus där man intervjuar personen ifråga. Genom att de 
”uppväcker” döda författare får de friheter när det gäller behandlingen av ämnet. 
Arbetet har gjort eleverna aktiva och kreativa och de har kunnat utnyttja den 
kulturella kunskap, som de bär med sig. 

De studerande har gjort tankekartor över texter som påverkats av författarens 
verk. Och med texter menar vi alltså inte bara litterära texter, utan också bilder, 
musik, och andra slag av texter som ryms inom det vidgade textbegreppet. Deras 
intresse för klassikerna har ökat när de märkt att klassikerna verkligen lever och 
påverkar författare, konstnärer och dessutom ofta vårt vardagsspråk. Arbetet har 
resulterat i en kort film som visas och diskuteras i klassen. En del elever har 
bjudit in författaren till en talkshow och väldigt långt följt konceptet för denna 
typ av program, som är vanliga i dag. Andra har i sina filmer låtit karaktärer ur 
författarens verk ”ta över showen”.  

Eleverna har inga problem med att kliva över från faktabaserade texter till 
fiktion. Ibland verkar det ändå som om genreblandningen, som är så vanlig i 
dagens medier, har medfört att studerande har svårt att förstå hela 
genrediskussionen. Konventionerna, som vi traditionellt räknat med som 
konstituerande för olika genrer, är inte längre befästa. När studerande i 
gymnasiet får till uppgift att samla recensioner av skönlitteratur, 
pjäsuppsättningar och filmer är det många som inte gör någon distinktion mellan 
förlagens, bokhandlarnas, teatrarnas reklamtexter och de kritiska och 
analyserande recensionerna. Vi lever i en kultur där alla kan tycka-till på nätet, 
kulturupplevelsen är demokratiserad på många olika plan. Genreblandningen är 
nyskapande och spännande. Men denna utveckling har också medfört att man 
behöver mer kunskap för att på ett kritiskt sätt kunna granska de texter som 
produceras. Källan eller författaren är ofta inte känd och det är bara genom att 
studera texten och jämföra den med andra texter och de sammanhang de 
förekommer i, som vi kan avgöra dess trovärdighet. De digitala medierna gör 
denna artbestämning av texter till en utmaning. Ofta är texter uppbyggda så att 
vi inte vet hur vi ska uppfatta dem.  

En stor skillnad mellan digitala texter och papperstexter är att det i den digitala 
är lätt att röra sig i texten genom att klicka på olika länkar. Dessa hyperlänkar 
gör att särskilt webbtexter är sammanhållna och organiserade genom explicita 
relationer mellan texter. När studerande navigerar genom webbtexter konstruerar 
de genom sina val av länkar en egen text. Det stora antalet länkar uppmuntrar till 
utforskning av ämnen på bred front. Men att hantera dessa möjligheter är 
krävande. Ofta är sambandet mellan sammanlänkade texter svagt. Idag är det 
alltså inte helt oproblematiskt att klara av att komma åt relevant information. 
Internet har blivit en djungel av texter, vilket betyder att textsökning är en allt 
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viktigare förmåga. Om man inte vet vilka kriterier den dominerande sökmotorn 
Google använder då den rangordnar resultaten av en sökning, kan användningen 
av webbtexter vara tidsödande.  

Och varför ska vi jobba med film? 
Vi kan tränga in i elevens värld via en multimodal text som filmen, men eleverna 
kan inte stanna på en nivå där de bara tycker och upplever. Olin-Scheller (2008, 
46) hävdar ”Att arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp innebär inte att ersätta det 
skrivna språket med ett visuellt”. För att eleverna ska bli tänkare i stället för 
tyckare måste de också behärska ett skriftspråk. Vidare menar Olin-Scheller 
(2008, 46): ”Om skolans textvärld är i dialog med elevernas spelar 
undervisningen en betydande roll för de ungas läs- och skrivutveckling.” Dåliga 
sätt att använda film i klassen är bl.a. som utfyllnad (sysselsättning för vikarie), 
som maktkamp (vems filmval?) eller bara som illustration till ett skönlitterärt 
verk (om förståelsen för skilda genrer fattas). 

Filmen kan dock jämföras med en roman om man jämför genren snarare än 
innehållet eftersom man då stärker medvetenheten om vad formen har för 
betydelse och villkor, dvs. att något händer med både form och innehåll då man 
byter från en genre till en annan. Mediets betydelse för mottagarens tolkning 
lyfts då också fram. På det här sättet betonar vi modersmålsämnet som ett 
kommunikationsämne. 

Studerande på gymnasiet har i vissa kurser jämfört en skönlitterär roman och 
dess filmatisering. Vanligt är att de i sin jämförande analys av dessa olika texter 
anser att romanen ger mera. De är ofta besvikna på att komplexiteten i texten 
saknas i filmen. Den osäkerhet som vi upplever då vi diskuterar tolkningen av 
boken är inte kvar i filmen. Skönlitteraturens tomrum har ofta raderats eller 
snarare fyllts ut med regissörens tolkning av texten. Nyligen läste vi t.ex. den 
turkiske författaren Yasar Kemals roman Låt tistlarna brinna. När de studerande 
såg filmen som regisserats av engelsmannen Peter Ustinov var de bestörta över 
att man använt västerländska skådespelare. När de funderat över varför de tyckte 
att det inte fungerade, kom de fram till att det berodde på att miljöskildringen är 
så oerhört viktig i romanen. Personerna i boken är vad man kallar 
”miljöpersoner”, dvs. utformade av sin miljö, både när det gäller yttre och inre 
egenskaper. Dessutom reagerade de på att tematiken förändrats i filmen. Redan i 
anslaget har man låtit huvudkaraktären inleda en diskussion om Allahs betydelse 
för händelsernas utveckling. Regissören har betonat den religiösa aspekten, 
vilket författaren inte velat göra. Istället hade Kemal betonat förhållandet mellan 
de förtryckta byborna och myndigheterna och tematiken är mer socialrealistisk 
än religiös. De studerande kunde då fundera på hur denna aspekt hos filmen kan 
förklaras utgående från tillkomsttid och författarens kulturella tillhörighet. 

Kanske beroende på att filmen här blivit underställd vår litterära analys, blev den 
orättvist uppfattad som en förenkling av en litterär text. De många litterära verk 
som utgjort inspirationskälla för filmare ställs å andra sidan sällan i förgrunden. 
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Att man som modersmålslärare i någon mån motverkar denna trend betyder inte 
att man avvisar det vidgade textbegreppet.  I många andra sammanhang har vi 
märkt att filmens dramaturgi, som många elever har otroligt mycket latent 
kunskap om, hjälper dem att förstå även andra typer av ”texter”. De 
intertextuella kopplingar eleverna kan göra ifråga om texters teman, 
berättarperspektiv, stil o.s.v. hör ofta hemma i filmens värld. Därför är det också 
ytterst viktigt att inte placera olika texter i en hierarkisk ordning.  

Att klippa isär en multimodal text 
Under det sista året inom den grundläggande utbildningen jobbar vi med ett 
projekt som går ut på att eleverna analyserar en rockmusikvideo. Denna analys 
resulterar i en längre sammanhållen text (5–15 sidor) som inkluderar väldigt 
många olika delar av innehållet i läroplanen. För det första, och kanske det 
viktigaste, laborerar vi med texter som är relevanta i elevernas värld. De kan 
själva välja vilken musikvideo de vill analysera och de kan antingen jobba 
individuellt eller i par. För det andra handlar det om att kunna bryta ner en 
multimodal text till de delar den består av: musiken som text, bilden som text 
och lyriken som text. 

Eleverna jobbar med ett lager av text åt gången och efter att de t.ex. utforskat 
berättelsen i bild så skriver de ut sina iakttagelser i form av en analys. På detta 
sätt får man med bl.a. bild- och filmanalys och materialbaserat skrivande samt 
genreskrivande (om man då t.ex. valt recension som genre). Efter att eleverna 
har färdigställt alla sina textlager ska de kunna göra en sista version, oftast en 
fackuppsats där de sammanställer och verbaliserar alla de olika delarna. Detta 
projekt är krävande men eleverna märker inte hur mycket de jobbar eftersom det 
känns meningsfullt för dem och för att de är sakkunniga inom detta ämne. Och 
läraren får eleverna att arbeta med lyrik-, film-, och bildanalys, skrivkunskap, 
arketyper och stereotyper. Dessutom är elevernas texter autentiska och 
självproducerade.  

Låt penna och papper vila 
I årskurserna 7–9 har vi arbetat med digitalt berättande om rasism. En grupp 
elever valde att förverkliga sitt projekt med hjälp av programmet PhotoStory. 
Det är ett väldigt lättanvänt och effektfullt verktyg som eleverna snabbt lär sig 
att använda. Eleverna lade in bilder på nyckelscener i sin berättelse och lade på 
en ljudfil. De fick snabbt fram en multimodal text som berörde både dem själva 
och klasskamraterna. Eftersom mediet är bekant för eleverna arbetar de 
omedvetet och effektivt med det. Att utgå från elevens erfarenhetsvärld i ett 
estetiskt och tekniskt arbete gynnar både de elever som i traditionell 
undervisning är högpresterande och de som vanligen anses lågpresterande. I 
detta arbete tar man in multimodala texter som är relevanta för eleverna utanför 
skolan. Här får läraren huvudsakligen en handledande roll.   
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Ge tid för självreflektion 
Dagens människa lever under hektiska förhållanden, inte minst i skolan. I detta 
ämne har vi en förträfflig möjlighet att tillsammans med våra ungdomar stanna 
upp och verbalisera kunnandet. Självreflektion tar ofta tid men är inte bortkastad 
sådan. Den bör ses som ett värdefullt verktyg att både använda och utveckla. Att 
hjälpa eleven höra sin egen röst är att bekräfta en pågående identitetsutveckling.  

Portföljarbete 
På Vasa övningsskola jobbar eleverna i årskurserna 7–9 inte med egna 
läroböcker i ämnet modersmål och litteratur. I stället har alla elever en egen 
arbetsmapp där alla arbetspapper, texter, instruktionspapper och skriftliga 
uppgifter sparas. I slutet av läsåret ägnas ett flertal lektioner till att omarbeta 
arbetsmappen till en portfölj som sedan lämnas in för bedömning. 

I portföljen ingår alltså allt som vi jobbat med under året, noggrant sorterat och 
renskrivet i sina respektive sekvenser och utvärderat av eleven. Tanken är att 
eleven i utvärderingarna ska reflektera kring såväl stoffet och innehållet som den 
egna inlärningen. Till arbetet med portföljerna hör även att eleven under läsåret 
loggar i ett eget logghäfte. Här ska eleven fundera över lektionen eller sekvensen 
som gått och ta ställning till vad hon lärt sig och vad hon vill veta mera om. 
Logghäftet möjliggör dessutom en direkt dialog mellan läraren och eleverna och 
utgör en utmärkt grund för bådas utvärdering av arbetet vid läsårets slut. 

I portföljarbetet växer det vidgade textbegreppet till praktisk handling i 
klassrummet. Eleven ska fundera på hur hon kan synliggöra sitt eget arbete 
under året genom att skapa en röd tråd för innehållet i portföljen. Ett tema ska 
inte bara synas i utformningen av portföljens emballage (där vi har fått se allt 
från Pippis kappsäck och Trollkarlens hatt till i-podspelare, robotar, regnbågar 
och reklambroschyrer). Det ska även återspeglas tydligt på de olika 
sekvenshäftena och i utvärderingen. Om eleven till exempel utformat portföljen 
som en postlåda vari alla sekvenshäften återfinns i stora adresserade kuvert, kan 
varje utvärdering utformas som ett brev. I sekvenshäftet med läsdagboken från 
läsningen av Annika Luthers roman Ivoria kan utvärderingen således vara ett 
brev till romanens huvudperson Alphonse Sidiki där eleven berättar om arbetet, 
vad hon tycker sig ha förstått och blivit bättre på, samt vad hon tyckt varit svårt 
eller tråkigt samt vad hon vill ge sig själv för råd inför motsvarande arbeten i 
framtiden. Eleven ska gå in i fiktionen och verkligen gå i dialog med romanens 
huvudperson och samtidigt utföra uppgiften att utvärdera arbetet. 

Eleven är i det här arbetet en kreativ och ansvarstagande individ. Hon har i 
uppgift att tänka ut helhetslösningar, som ska visa på en inre förståelse för det 
utförda arbetet och de teman som behandlats. Eleven måste inse att det inte 
automatiskt är den som är mest begåvad i bildkonst som lyckas bäst i den här 
uppgiften. Hennes text ska vara estetiskt inbjudande och tilltalande men arbetet 
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ska fungera på flera nivåer och peka på en reflektionsförmåga och en utveckling 
hos eleven. 

I gymnasiet använder vi portföljmetoden i kurserna 2, 4 och 5. Vi har insett att 
detta arbetssätt hjälper de studerande att via studier av stilepoker uppfatta 
litteraturhistorien som en helhet. Vi försöker förmå de studerande att ta ställning 
till vad konst är. Vi betraktar hela stilepoken via ett tema, som t.ex. ”Jungfrun 
och den sköne ynglingen” i kurs 5. Via lyriska texter (t.ex. Jungfru Maria, 
Vierge Moderne) granskas hur man från symbolismen till postmodernismen 
arbetat med temat. Hur har vår kultur genom tiderna sett på en ung människas 
tillvaro i såväl konsten som populärkulturen? Därefter plockas andra genrer på 
samma tema in. Då har vi möjlighet att granska såväl klädmode som bildkonst. 
Hela tiden förväntas den studerande skapa egna texter, främst lyriska, men också 
faktatexter. Allt samlas till en visningsportfölj som skall innehålla en översikt 
över de moderna stilepokerna men också representativa loggar, en essä över 
begreppet konst och textkompetensbearbetade (genre- och formbearbetade) 
konstartiklar. Portföljen ska utöver detta ha en tydlig målformulering och en 
utvärdering av den egna inlärningsprocessen. De studerande får själva välja om 
de vill göra digitala portföljer. Vi uppmanar alltid de studerande att spara sina 
portföljer för att ha sina kunskaper om och sina reflektioner kring litteraturen 
samlade. 

Plastkassar i klassrummet – kanske ett sätt 
att börja? 
Ett sätt att introducera det vidgade textbegreppet är att jobba med plastkassar i 
gymnasiets kurs 1. De studerande ombeds välja en plastkasse, t.ex. Esprits, 
Siwas eller Alkos och så gör vi en bildanalys av den. Vi tittar bl.a. på vad 
färgerna och symbolerna betyder, och ofta skriver de studerande sedan en fiktiv 
text om vad det är för människa som går och bär på kassen. På detta sätt 
laborerar vi med populärkultur, inte minst med konsumtionskulturen. Man kan 
tillsammans diskutera status, märken, och logon samt skribentens och gruppens 
förhållningssätt till dessa. Vad är det för intryck vi får av en människa som går 
med en Siwa‐plastkasse jämfört med en människa som går med en Esprit‐kasse? 
Vad grundar vi våra intryck på och varifrån kommer de? Det som är fint med 
våra ungdomar och som även fungerar som en extra krydda i detta sammanhang 
är att de lever i så många olika subkulturer samtidigt.  En krokodil på skjortan 
utgör inte samma status för alla. Varför vill man gå så långt som att tatuera den 
på sitt bröst som en av karaktärerna i romanen Svinalängorna gör? 

En diskussion om statusbärande symboler kan läraren sedan naturligt koppla till 
när hon jobbar med att analysera t.ex. Hjalmar Söderbergs novell Pälsen. Pälsen 
har inte i dagens samhälle samma status som på den tid då novellen skrevs och 
det brukar vara lyckat att diskutera om man byter ut pälsen mot en 
krokodilpikéskjorta. Och om vi gör det, vad går vi då miste om?  
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Platskassar är väldigt intressanta att laborera med, eftersom det är en text som i 
en väldigt smal form ska uttrycka någonting, men det går att använda vilka som 
helst andra texter som inte direkt uppfattas som texter i traditionell bemärkelse 
(t.ex. bakgrundsmusiken i affärer eller diskussioner på torget). De studerande bär 
ju också med sig massor med texter hela tiden och dessa kan utnyttjas i 
klassrummet med att ställa frågan ”Vad är det för text du går och bär på?” 
Självklart är att man aldrig kan lämna detta arbete på enbart en nivå som 
generaliserar och förstärker t.ex. stereotypier utan man måste jobba väldigt 
mycket med att verbalisera kunnandet, och att medvetandegöra skillnaden 
mellan” att tycka” och ”att tänka”. När de studerande får upp ögonen för vilka 
världar det finns bakom varje litet element utvecklas deras analysförmåga. 
Genom att först problematisera och sedan strukturera tillsamman med de 
studerande når man långt och det är väl just det allt går ut på i detta 
livskunskapsämne? 

Utmaningar och möjligheter 
Utmaningen för oss lärare är att utveckla vår egen förståelse för de textvärldar 
eleverna lever i. Dessutom måste vi konstant utöka vår medvetenhet om vilka 
utmaningar det vidgade textbegreppet medför. Relevant fortbildning är 
nödvändig. Förmår vi se och analysera alla nya genrer i den värld vi lever i? 
Hinner vi? Orkar vi? Vilka didaktiska verktyg ska vi använda så att eleverna och 
vi själva blir kritiska tänkare? I denna artikel har vi försökt spåna möjligheter att 
tackla den utmaning det vidgade textbegreppet innebär i vårt ämne. 
Tillvägagångssätten är oändliga! 

Elevens erfarenhetsvärld är den terräng som vi som lärare måste orientera oss i. 
Det vidgade textbegreppet är då en karta med vars hjälp vi finner vägen mot nya 
äventyr. Vår uppgift är att ta eleverna till platser som de inte hade någon aning 
om att de ville se och uppleva. Lärarerfarenheten är den kompass som pekar ut 
färdriktningen, men att nå målet kan vara en lika stor upplevelse för alla 
deltagare. 
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Meningsskapande  
och tolkning av multimodala 

texter                
Ett multimodalt perspektiv på reklambilden 

Heidi Sunabacka 

Läsarorienterad tolkningsteori, där textens ”mening” skapas genom ett samspel 
mellan text och läsare, eller förklaras som en sociokulturellt betingad produkt, 
har inom forskningen under senare årtionden belysts från olika håll (se bl.a. Fish 
1980; Iser 1985; Rosenblatt 2002). Diskussionen inom den läsarorienterade 
tolkningsteorin har väldigt långt handlat om läsningen av litterära texter, framför 
allt skönlitterära sådana. Olika teorier om var mening skapas har presenterats 
och pendlat mellan allt från att meningen enbart finns hos läsaren till att mening 
skapas i ett nära samspel mellan text och läsare, eller att läsningen influeras till 
stor del av den samhälleliga kontext som läsaren befinner sig i. Men vad i en text 
är det läsaren skapar mening av? Vilka olika delar bidrar till tolkningen och 
meningsskapandet av texten? 

Inom multimodal teoribildning är grundtanken att meningsskapandet i en text 
uppstår genom kombinationer av olika modaliteter, det vill säga genom olika 
uttryck för kommunkation (Kress 2003; Kress & van Leeuwen 2001). Det talade 
eller skrivna ordet kan inte längre klassas som det huvudsakliga redskapet för 
kommunikation. Dagens kommunikationskultur består av många fler 
kommunikationsformer varav bilden i dag är en väletablerad sådan. Därför kan 
inte lingivistiska aspekter ensamma erbjuda full förståelse för multimodala texter 
där fler representationer än skriften är företrädda (Kress 2003, 35).  

Meningsskapande betyder utgående från ett multimodalt perspektiv att en 
individ utifrån sitt eget intresse i en viss situation omformar situationen för att 
möta den förförståelse och de behov han eller hon har (Kress 2003). Detta 
innebär att vi tolkar och skapar kommunikationssituationer till synes utifrån våra 
egna intentioner. Våra egna intentioner är dock reglerade av vår erfarenhet och 
kunskap om hur olika sociala situationer kan fungera (Öhman-Gullberg 2006). 
Detta synsätt har flera beröringspunkter med läsarorienterad tolkningsteori men, 
som jag tidigare nämnt, har fokus inom den läsarorienterade tolkningsteorin 
främst legat på läsarens möte med den skönlitterära texten. Det multimodala 
perspektivet vidgar textperspektivet och uppmärksamma de olika 
meningsbärande uttrycksformerna i en text.  
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Syftet med denna artikel är att lyfta fram tolkning och meningsskapande av 
texter ur ett multimodalt perspektiv. Diskussionen förs kring reklambilder 
utgående från en multimodal analysmodell. Reklambilden faller under det som i 
läroplansgrunderna benämns som det vidgade textbegreppet. Tolkning och 
meningsskapande av den skönlitterära texten är således inte underlag för denna 
artikel.  

Multimodalitet och vidgat textbegrepp 
Det vidgade textbegreppet är varken ett nytt fenomen eller nytt begrepp. Det 
utvidgade textbegreppet uppstod på 1960-talet inom semiotiken och redan under 
flera årtionden har kommunikationen skett genom andra uttryck än den tryckta 
texten (Heith 2006, 11). Det som är relativt nytt är att det vidgade textbegreppet 
har etablerat sig i skolan och modersmålsundervisningen mycket på grund av att 
begreppet tagits in i de nu gällande läroplansgrunderna.  

Det vidgade textbegreppet bottnar i ett större sammanhang av nya textvärldar, 
nya texttyper och nya perspektiv på vad text är och hur en text kan läsas. Under 
senare år har uppmärksamheten riktats mot dessa nya textvärldar och nya 
perspektiv har utvecklats. Ett perspektiv som har utvecklats är det multimodala 
perspektivet på texter (se bl.a. Kress 2003; Kress & van Leeuwen 2001; Jewitt 
2006). Multimodalitet innebär att mening i en text skapas genom kombination av 
flera representationer. Kress förklarar utvecklingen av synen på text så här: 

”The teoretical change is from linguistics to semiotics – from a theory that 
accounted for language alone to a theory that can accout equally well for gesture, 
speech, image, writing, 3D objects, colour, music and no doubt other.” (Kress 
2003, 36) 

Texter som till exempel filmer, reklambilder och datorspel är multimodala, 
precis som teaterföreställningar, tidningstexter och samtal över en kopp kaffe. 
Varje kommunikationsform (mode) i texten – till exempel bilder, färger och ljud 
eller typografi och layout – bidrar till meningsskapandet och tolkningen av 
texten, medvetet eller omedvetet.  

Öhman-Gullberg (2006, 35) uppmärksammar att kommunikation i dag i hög 
grad är fråga om blandformer av text, ljud och bilder, inte minst inom ny 
teknologi. Det är inte så mycket tekniken i sig som utgör den stora förändringen 
utan den stora förändringen ligger i hur tekniken har påverkat vårt sätt att tolka 
och läsa dess uttrycksformer och vår möjlighet att utveckla andra kommunkativa 
kompetenser. Den multimodala textvärld som dagens unga växer upp och in i 
ställer andra krav på modersmålsundervisningen än tidigare. Dagens barn och 
unga är vana multimodala läsare och de är både konsumenter och producenter av 
dessa multimodala texter (Selander 2007, 166).  
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Exempel på multimodal analys 
Till följande ger jag ett exempel på hur man kan närma sig en multimodal text 
utifrån ett multimodalt perspektiv. Jag använder mig av de tankegångar som 
Gunter Kress och Theo van Leeuwen (2001) har utvecklat till det de kallar en 
teori om multimodal kommunikation. Kommunikation definierar de som en 
process där en semiotisk produkt eller händelse är både uttalad eller producerad 
och tolkad eller använd. Deras tankegångar kopplar jag an till två olika 
reklambilder. Analysmodellen är Kress och van Leeuwens, frågeställningarna i 
anknytning till reklambilderna är mina.  

I analysen har jag valt att snarare uttrycka frågor till reklambilderna istället för 
att antyda slutgiltiga svar. Detta gör jag med hänvisning till det jag även berörde 
i inledningen, att vi tolkar och skapar mening av en text utgående från oss själva 
och den sociala kontext vi är en del av. Tanken är inte att visa på min personliga 
tolkning utan snarare önskar jag visa på vilket sätt man kan närma sig en 
multimodal text ur ett multimodalt perspektiv. Den personliga tolkningen av 
reklambilderna står varje enskild läsare för. 

Följande två reklambilder har jag valt ut för att använda som underlag för den 
analysmodell som Kress och van Leeuwen (2001) har utarbetat. 
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Figur 1. Reklambild United Colors of Benetton 
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Figur 2. Reklambild Dolce & Gabbana 

En multimodal analysmodell 
En multimodal text består av flera semiotiska uttrycksformer (modes) utformade 
i en semiotisk produkt eller händelse. Uttrycksformerna är dessutom 
kombinderade på olika sätt; de kan antingen förstärka varandra, komplettera 
varandra eller ordnas hierarkiskt i förhållande till varandra. Kress och van 
Leeuwen (2001, 20) har urskiljt fyra olika nivåer som bidrar till 
meningsskapandet av en text: diskurs (discourse), design (design), produktion 
(production) och distribution (distribution). 

Diskurs är olika socialt konstruerade uppfattningar av verkligheten. Diskurserna 
utvecklas i specifika sociala kontexter så att de stämmer överens med de 
intressen personerna i denna kontext har. Kontexten kan vara vidsträckt, till 
exempel det västerländska samhället, eller snäv, till exempel en enskild familj. 
Diskursen kan uttryckas inom olika genrer och med olika uttrycksformer (Kress 
& van Leeuwen 2001, 4).  

Vad berättar de två reklambilderna om den sociala kontexten de ingår i? Vilken 
social kontext beskriver de? Vems samhälle speglar de? Vilka värderingar 
uttrycks i reklambilden från United Colors of Benetton? Vad säger behovet av 
ett sådant uttryck om den kontext och den tidsperiod som reklambilden ingår i? 
Vilka värderingar speglas i reklambilden från Dolce & Gabbana? Vad berättar 
reklambilden om maktförhållanden? Vad uttrycker reklambilden om samhället 
och vems samhälle säger den i sådana fall någonting om, utifrån vilket 
perspektiv? Vår tolkning av texten påverkas antagligen även av ifall vi läser 
texten ”rakt av” eller om vi väljer att läsa den subversivt och kanske läser den 
som ett kritiskt inlägg i debatten om maktstrukturer i samhället.  
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Design är användningen av semiotiska resurser i en text eller kombinationer av 
olika uttrycksformer. Design handlar om olika sätt att realisera diskursen i en 
speciell situation och kontext. Designen kan således antingen följa redan 
upptrampade stigar av beteenden, vanor och traditioner eller vara nyskapande 
och banbrytande, precis som diskursen även kan uttrycka vedertagna 
uppfattningar alternativt vara subversiv och ifrågasättande. (Kress & van 
Leeuwen 2001, 5).  

På vilket sätt framkommer de olika diskurserna i de två reklambilderna? Vilka 
uttrycksformer har använts och vad betyder det att just de uttrycksformerna har 
använts? Kompletterar de olika uttrycksformerna varandra eller förstärker de 
varandra genom att säga samma sak med olika verkningsmedel? Vad händer om 
skriften (orden white, black, yellow) skulle tas bort i reklambilden från United 
Colors of Benetton? Eller om bilden på de tre hjärtana skulle tas bort? Eller 
logon, skulle vår läsning påverkas om vi inte visste vem som står bakom 
reklambilden? Skulle reklambildens budskap vara lika effektiv i enbart skriftlig 
form?  

När det gäller reklambilden från Dolce & Gabbana, vad skulle hända om alla 
män som står upp skulle tas bort? Vad skulle det betyda ifall några av de män 
som står upp skulle bytas ut mot kvinnor? Hur skulle vi reagera om kvinnan och 
mannen bytte plats? Hur skulle vi reagera på reklambilden om inte skriften 
(klädesmärket) skulle finnas synligt? Vad händer med vår tolkning när 
klädesmärket är synligt? 

Produktion handlar om arrangerandet av uttrycken, sjäva producerandet av 
texten eller händelsen. Kress och van Leeuwen (2001, 21) skiljer mellan mode 
och medium varav design hör ihop med termen mode och produktion hör ihop 
med medium.  Om vi föreställer oss att reklambilden från Dolce & Gabbana 
skulle framföras i rörliga bilder med ljud, hur skulle detta inverka på vår 
tolkning och vad skulle det innebära för produktionen? Beroende på vilka 
ljudeffekter som skulle tillsättas skulle vår tolkning antagligen variera. Väljer vi 
en stämningsfull kärlekssång inverkar det på ett annat sätt på vår tolkning än om 
ljudeffekter i form av hetska rop sätts till. Vad händer om reklambilden skulle 
framföras på en teaterscen? Uttrycksformerna (mode) varierar beroende på i 
vilket forum (medium) texten förekommer.  

Reklambilder är tänkta att exponeras, gärna stort och synligt. Det inverkar även 
på tolkningen av en text. Hur är texten producerad, med vilka verktyg? Vad gör 
produktionen för till exempel trovärdigheten? Med teknisk utveckling har 
produktionen av texter tagit helt nya vändningar vilket också lett till 
retuscheringar som har möjligheten att förvränga ”verkligheten” i önskad 
riktning.  

Distribution samverkar väldigt nära med produktion och det är ibland svårt (och 
kanske inte alla gånger nödvändigt) att skilja dem åt. Distribution påverkas även 
av hur ny teknik förändrat förutsättningarna för kommunikation. Aspekter kring 
vem som distribuerar blir aktuella. Berörs vår tolkning av vem som distribuerar 
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texten? Vad betyder det att gemene man har möjlighet till distribution av texter? 
Och hur många av världens befolkning har egentligen möjlighet till fri 
distribution, är det egentligen något som enbart är den förmögna 
västvärldsmänniskan förunnat? Med den teknologiska utveckling som skett kan 
”läsare” nås på en rad olika sätt och dagens visuella kommunikationskultur 
inverkar naturligtvis på vårt sätt att tolka och skapa mening av olika texter. Hur 
vi påverkas finns det inget entydligt svar på.  

Avslutning 
Den analysmodell som Kress och van Leeuwen (2001) presenterar bildar en 
analytisk struktur men de fyra nivåerna är på många sätt inskrivna i varandra och 
kan inte så lätt särskiljas alla gånger. Jag väljer ändå att lyfta fram modellen 
eftersom jag menar att de olika meningsskapande lagren kan bli funktionella 
redskap för att utvidga samtalet om hur olika representations- och 
kommunikationsformer samverkar och vad de kan säga om vår tolkning och vårt 
meningsskapande av multimodala texter. Det betyder vidare att de kan säga 
något om oss själva och vår omvärld. Förutsatt att vi vågar se efter. 
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Skolan som multimodal 
mötesplats  

Om att pröva vidgade begrepp i en konstbaserad 
lärandepraktik 

Hannah Kaihovirta-Rosvik 

Introduktion 
I den här artikeln resonerar jag kring mötet mellan två kulturbegrepp: det 
vidgade konstbegreppet och det vidgade textbegreppet. Artikeln diskuterar 
utgående från empiri och erfarenheter av en konstbaserad lärandepraktik i en 
finlandssvensk grundskola hur praktiskt samarbete över etablerade kulturgränser 
skapar möjlighet att konkretisera kunskap om de två begreppen. 
Lärandepraktiken förverkligas som ett fortgående utvecklings- och 
forskningsprojekt och fungerar som kärnan i ett samarbetsprojekt mellan en 
klasslärare, elever, en bildkonstnär och forskare. Samarbetet utvecklar och 
undersöker estetiska lärprocesser, didaktiska frågeställningar, konstkonventioner 
och kulturella meningserbjudanden i konstbaserad modersmåls- och 
litteraturundervisning i grundskolan.1 

Artikelns tema är en direkt uppföljning av några centrala frågeställningar i den 
nypublicerade doktorsavhandlingen Images of Imagination – an aesthetic 
approach to education (Kaihovirta-Rosvik 2009). I avhandlingen undersöker jag 
med stöd i teorin om relationell estetik (Bourriaud 1998/2002) ett estetiskt 
förhållningssätt till lärande. Avhandlingen tolkar observationer av en 
ämnesintegrerad undervisning som prövar flera symbolspråk för att skapa 
förutsättningar för en multimodal lärandekultur. Avhandlingen synliggör en 
samarbetsundervisning som sker på en estetisk nivå där det vidgade 
konstbegreppet och det vidgade textbegreppet har haft betydelse för hur 
lärandepraktiken formas. I den här artikeln resonerar jag kring ett urval av 
definitioner av de två kulturbegreppen och tar fasta på hur dynamiska 
lärandemiljöer kan vara en mötesplats för vidgade begrepp.   

                                                      
1  Forsknings- och utvecklingsprojektet är även kopplat till läromedelsproduktion av 
författarteamet Heilä-Ylikallio, Østern, Kaihovirta-Rosvik & Rantala. Se litteraturböcker och 
didaktiska handledningar: Litteraturbok Poetens penna (2004) och lärarhandledningen Tjugotre 
poetiska landskap (2004); Litteraturbok Valters fotspår (2005) och lärarhandledningen Sjutton 
stigar att trampa upp (2005); Litteraturbok Huvudet kallt (2007) och lärarhandledningen Åtta 
riktmärken (2007); Litteraturbok Trolltrumman (2009) och lärarhandledningen Tusen trollformler 
(2009). 
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Det vidgade konstbegreppet  
Det vidgade konstbegreppet uppkom i Europa som en följd av den autonomi 
som olika kulturfält (till exempel litteraturen och bildkonsten) eftersträvade att 
etablera under den senare hälften av 1800-talet (Jfr Bourdieu 2000). Vid 
inledningen av det senaste århundradet framhöll olika konstnärsgrupperingar 
vikten av att skapa nytt i relation till etablerade konstdefinitioner (såsom 
målning, skulptur, grafik etc.) och olika konststilar synliggjordes genom 
konstutställningar och konstmanifest. Bildkonsten utvecklades under den här 
tiden som ett självständigt kulturfält som aktualiserade diskussioner inte bara om 
bildkonstens existens utan även om vem som definierar konst. Frågor om vem 
som definierar konst (konstnärer, institutioner, teoretiker, filosofer, kritiker eller 
publiken) och hur konsten värdesätts (till exempel relationen mellan estetiska 
kvaliteter och konstens status i samhället) manifesterades och frågorna är även 
idag aktuella.  

En konstnär vidgar konstbegreppet 
Konstnären Joseph Beuys (1921-1986) konstnärskap (Jfr Ekstrand 1998) är ett 
exempel på hur 1900-talets konstnärer utmanades av de nya 
begreppsbildningarna. Beuys betydelse för förståelsen av ett vidgat 
konstbegrepp kan uttryckas på många sätt. I den här artikeln tar jag fasta på hur 
Beuys lyfter fram att konstnären utöver att vara en medskapare av symbolspråk 
även är en opinionsbildare och aktiv aktör i samhället.  Med sina uttalanden som 
till exempel ”varje människa är en konstnär”, ”istället för att beskriva gör jag” 
och ”konsten är död” (Jfr Ekstrand 1998) samt sina aktioner (till exempel 
performansen ”Hur förklarar man konsten för en död hare”, 1965) utmanade 
Beuys publik, andra konstnärer och konstinstitutioner att vidga förståelsen för 
vad konst är. Samtidigt utmanade han mottagarna att vidga definitionen av vad 
konst är. Beuys kallade sina aktioner och verk för sociala skulpturer (Jfr 
Ekstrand 1998)2 och genom konsten skapade han situationer som byggde på 
mänskliga möten, interaktion, social dynamik och kedjereaktioner.  

En samtida konstteori som vidgar konst-
begreppet 
Vid övergången till det 21 århundradet framförde konstteoretikern Nicholas 
Bourriaud (1998/2002) begreppet relationell estetik för att fånga upp konstnärer 
som i sin verksamhet utöver att de skapar dialog och interaktion mellan 

                                                      
2 Joseph Beuys term sociala skulpturer kan tolkas som ett försök att placera performance-konsten 
inom konstfältets kanon samtidigt som termen söker att formulera en förståelsehorisont för 
konstnärens interaktivitet med sin omgivning. Performance- och interaktiva konstuttryck är 
intressant i det vidgade konstbegreppets historiska perspektiv. Till exempel i den tredje utökade 
upplagan av den klassiska konsthistoriska boken Konsten (1988) (Jfr Eng. History of Art, Janson 
1962) presenteras inte performance konst och sociala skulpturer som en del av konsthistorien. 
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människor också tar den mänskliga dialogen, samhällets och kulturens sociala 
dynamik, som utgångspunkt för sina konstverk. Bourriaud menar att mycket av 
nutida konst involverar människor till att vara medskapare i en konstsituation där 
konstupplevelsen synliggörs genom att situationen reflekteras på en estetisk 
nivå. Medskaparens involvering i den relationella konstupplevelsen kan gestaltas 
och ske på olika sätt. Ibland kan det vara så att människor skapar konkreta 
konstnärliga spår eller konstverk tillsammans och ibland är det själva 
interagerandet, dialogen mellan människor och deras omgivning som blir 
uppmärksammad. Ett relationellt konstverk fungerar som ett direkt tilltal som 
lyfter fram estetiska element i den sociala dynamiken och som genom 
multimodala uttryck uppmärksammar de sinnesintryck som människor får av 
konstbaserade situationer.  

Konstnären, skolan och lärande 
Översikten av det vidgade konstbegreppet ger vid handen att utvidgningen av 
konstbegreppet är en pågående process som är beroende av vem som definierar 
konst, hur själva konstfältet gestaltas i olika kulturkontexter och hur 
utvidgningen observeras över tid. Jag har som deltagande konstnär och forskare i 
utbildning observerat att frågan om vad det är som motiverar de konstnärer som 
väljer att vara delaktiga i undervisning sällan diskuteras i konstnärliga eller 
pedagogiska sammanhang. Utbildningsfältet ser på konstnärens delaktighet från 
ett pedagogiskt perspektiv; vad tillför konstnären till elevernas lärande om konst 
och kultur och hur motivera lärare till att samarbeta med konstnärer. I 
pedagogiska sammanhang motiverar konstnärer sin delaktighet i skolan genom 
utbildningsfältets kriterier och tar ett pedagogiskt förhållningssätt till konst.  

Ett resultat som studien Images of Imagination- an aesthetic approach to 
education (Kaihovirta-Rosvik 2009) visar är att konstnären, utöver att 
uppmärksamma etablerade pedagogiska kriterier om konst i skolan, även 
motiverar sin delaktighet i skolan med att konstnärens egen förståelse för 
konstens fält vidgas genom interagerandet med en annan profession. Eftersom 
konstnären i studien samarbetar med ett kulturfält där mellanmänskliga 
relationer är av stor betydelse för hur kulturfältet synliggörs, erbjuder samarbetet 
konstnären en möjlighet att ta fasta på relationers både etiska och estetiska 
kvaliteter. Konstnären prövar sin professionella identitet och föreställningar om 
var och hur en konstnär skapar konst och var och hur en konstnär möter en 
publik. Det vidgade konstbegreppet utmanar den deltagande konstnären i skolan 
till att: 

- reflektera och analysera konstnärens professionella villkor i samhället 
- reflektera och transformera konstens villkor i den samtida kulturen 
- reflektera och tolka lärandets villkor i konstbaserad undervisning 

I och med att läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen (GLGU 
2004) lyfter fram konst- och kulturfostran som verksamheter som åskådliggör 
sambandet mellan lärandets etiska och estetiska dimensioner, finns det i 
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utbildningen en medvetenhet om vikten av pedagogiskt arbete med konst. Det 
betyder att konstnären med utgångspunkt i den relationella estetiken tillsammans 
med pedagoger kan skapa en konstbaserad lärandemiljö. I en konstbaserad 
lärandemiljö deltar de involverade i estetiska lärprocesser genom olika 
konstkonventioner.3 Lärandet sker på en estetisk nivå vilket betyder att de som 
handleder konstbaserat lärande bearbetar ett estetiskt förhållningssätt till lärande.  

En konstnärlig dimension av ett estetiskt 
förhållningssätt till lärande 
Den konstnärliga dimensionen av ett estetiskt förhållningssätt till lärande innebär 
att man med hjälp av konstkonventioner undersöker, skapar, tolkar och lär sig 
om världen. Kostkonventionerna baserar sig på konsternas kunskapsområden: 
till exempel tekniker, material och arbetsmetoder, men också konsternas historia 
och sätt att spegla och iscensätta föreställningar om världen lyfts fram. 
Konsternas kunskapsområden kan beskrivas som multimodala gestaltningar (Jfr 
Lindstrand & Selander 2009) som synliggör samma värld på olika sätt. 
Konsternas kunskapsområden bearbetar ofta djupt mänskliga teman. Varje 
konstdisciplin (till exempel bildkonst, litteratur, drama, musik, dans, film, 
arkitektur, formgivning) omfattar särdrag som bär fram teman genom att utnyttja 
disciplinens konventioner. Det multimodala synliggörs då man medvetandegör 
sig om att genom att skapa tematiska lärandesituationer skapas dynamiskt 
lärande som kan förstås på olika sätt. Genom att estetiskt tolka 
lärandesituationernas form och innehåll responderar läraren på lärprocesserna på 
en estetisk nivå och kan lyfta fram frågor om etik och estetik som är bekanta 
eller främmande i den aktuella lärprocessen. 

En pedagogisk dimension av ett estetiskt 
förhållningssätt till lärande  
Den pedagogiska dimensionen av ett estetiskt förhållningssätt till lärande 
handlar om att medvetandegöra sig om att lärprocesser handlar om att individer 
formar, inser och synliggör förståelse om världen som inte funnits tidigare inom 
deras begreppssfär. Den pedagogiska dimensionen innebär även att eleverna 
medvetandegörs om att även om den kunskap som de gestaltar redan gestaltats i 
världen i någon form, så tillför eleverna kunskap som inte funnits till världen 
(kulturen, samhället) tack vare att det är just de som gestaltar den (Jfr 
Kaihovirta-Rosvik 2009). Då fokus läggs på att individer genom lärprocesser 
tillför kunskap som inte funnits tidigare (trots att kunskapen kan kännas igen i 
någon form från tidigare) skapas även rum och tid för både lärare och elever att 

                                                      
3 En konstkonvention är en arbetsmetod som är specifik för en konstnärlig disciplin. En 
konstkonvention innebär att man har kunskap om den konstnärliga disciplinens form, innehåll, 
tekniker, material, historia, genrer, typiska estetiska drag mm. 
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bli medvetna, använda och uttrycka tidigare erfarenheter och kunskap i relation 
till de lärprocesser som är aktuella. 

Ett möte mellan text, bild och konst 
Att förstå förhållandet mellan text och bild är en självklar del av dagens 
grundläggande kulturfostran där elever läser och skriver texter som de illustrerar, 
eller så skapar de bilder som de skriver bildtexter till. Att skapa en relation 
mellan text och bild är en grundläggande tolkande färdighet. Traditionellt 
föreställer vi oss text och bild som två symbolspråk som genom att de 
kombineras utvidgar tolkningsrum. Genom att till exempel analysera 
intertextuella referenser kan vi tolka och förstå det budskap som förmedlas då 
text och bild sammanställs till kulturella helheter.  

Men, i samtida multi-, inter- och hypertextuell kultur förmedlas text och bild 
ofta som ”lager på lager” där betydelser och intertextualitet är invävda i varandra 
som ett ”tredje” transparent symbolspråk. Då texter och bilder förmedlar 
budskap som transparenta lager, räcker inte översättningar mellan de två 
symbolspråken till för att tolka uttryckets betydelser. Betydelserna stiger fram 
genom flera nivåer som genererar förlängda tolkningsmönster.  

Det vidgade textbegreppet 
Till följande diskuterar jag hur en tolkning av det vidgade textbegreppet skapat 
möjligheten att förstå förlängda tolkningsmönster i multimodala och 
transparenta kulturuttryck. Ett vidgat textbegrepp innebär att man förstår 
tillägnandet av olika symbolspråk som läsning av kultur (Jfr Kress & van 
Leeuwen 1996/2006). 

Med stöd i teorier om tolkande läsning och estetisk respons (Jfr Heilä-Ylikallio, 
Østern, Kaihovirta-Rosvik & Rantala 2004, 2005, 2007, 2010) har jag undersökt 
hur litteraturens och bildkonstens symbolspråk kan mötas i konstbaserad 
undervisning (Jfr Kaihovirta-Rosvik 2009). Tolkande läsning innebär att man 
tolkar symbolspråkets meningserbjudande tomrum. Att tolka meningserbjudande 
tomrum innebär att man med hjälp av fantasi och bearbetning av symbolspråket 
formar respons på läsupplevelser. Den lärandepraktik som jag undersökt stöder 
eleverna i att synliggöra meningserbjudande tomrum genom olika 
konstkonventioner. Det innebär till exempel att elever genom en bildkonstnärlig 
metod tolkar det meningserbjudande tomrummet i en litterär text.4 Tolkningarna 
som eleverna bearbetar är mer än elevillustrationer av de litterära texterna. De är 
konstbaserade och förlängda tolkningsmönster som stöder elever i att pendla 
mellan olika modaliteter och stöder dem att genom pendlingen (transfer) 
artikulera estetiska upplevelser. Det här sättet att formulera tolkande läsning 

                                                      
4 I den här artikeln exemplifierar jag det meningserbjudande tomrummet i förhållandet text-bild- 
konst. Förhållandet har i den lärandepraktik som undersökts prövats genom olika 
konstkonventioner, mellan olika konstuttryck och i olika konstellationer. 
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leder till att tolkandet blir en lärupplevelse (individen gestaltar mening om 
relationen mellan form, innehåll, betydelse) i en vidgad estetisk gestaltning. 
Genom elevernas förlängda tolkningsprocesser gestaltas ett möte mellan det 
vidgade konstbegreppet och det vidgade textbegreppet.  

Sammanfattning 
Lärandepraktiken som jag undersökt visar att konkreta konstnärliga och 
pedagogiska handlingar omformar det vidgade konstbegreppet och det vidgade 
textbegreppet till ett lärande tolkningsrum där det är möjligt att tolka de lager av 
betydelser som skapas mellan olika symbolspråk. I mötet blir det möjligt att 
skapa förlängda tolkningsmönster och på det sättet röra sig både horisontalt och i 
djupled genom olika modaliteter och tolkningsnivåer.  

Jag påstår att konstbaserad modersmåls- och litteraturundervisning gestaltar 
förståelsen för att då människor som är involverade i en skolvardag aktivt tar in 
och prövar sin förståelse av olika symbolspråk, kunskapsområden och 
begreppssfärer så skapas lärande på flera tolkningsnivåer som motiverar alla 
involverade att pröva ”sin närmaste utvecklingszon” (Jfr Vygotskij 1934/1999). 
Då de konstbaserade och förlängda tolkningsprocesserna ramas in av relationell 
estetik blir det möjligt att skapa lärandemiljöer där olika symbolspråk genererar 
rhizomatiska (rörligt, divergent och nomadiskt kunskapsskapande) och 
multimodala kulturmönster (Jfr Kaihovirta-Rosvik 2009).  

Slutord 
Att i praktiken tänja och vidga begrepp fråntar inte begrepp deras betydelse. Då 
begreppssfärer möts i skolan skapas rum för att bearbeta de villkor som 
samtidens människa har för att tillägna sig och förstå kultur. Det vidgade 
konstbegreppet beskriver hur konsten bearbetar frågor om att känna igen nya 
former av estetiska tankar och handlingar som konst. Det vidgade textbegreppet 
beskriver möjligheten att läsa och tolka kulturens olika symbolspråk. Att skapa 
möten över etablerade kulturfält, kunskapsområden och begreppsbildningar i 
skolan ger utbildningen möjlighet att skapa dynamiska lärandemiljöer där 
samtidens barn får redskap att skapa, läsa och tolka kulturella 
meningserbjudanden av sin tid. 
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Att läsa hela elevtexten 

Om analys av bild och alfabetisk text inom projekt 
Intelligent på tangent 

Jenny Ek och Ria Heilä-Ylikallio 

Berättande hör till de grundläggande behoven hos människan. I olika stadier av 
livet berättar vi på olika sätt och detta berättande behöver också bekräftas. Inom 
modersmålsämnet är det viktigt att vi som lärare tar hänsyn till barnens olika 
berättarstrategier. De små barnen uttrycker sig gärna i både text och bild, därför 
är det viktigt att vi vuxna lär oss läsa barnets hela text. När vi nu talar om ’hela 
texten’ avser vi alltså allt som finns eller inte finns på pappret: skriftspråket, 
bildspråket och tomrummet. 

Alfabetisk text + bild = text 
Att små barn, till skillnad från många vuxna, naturligt uttrycker sig med hjälp av 
olika modaliteter beskrevs redan för tjugo år sedan av till exempel Nystrand 
(1986). Heilä-Ylikallio har i sin tidigare forskning om sex- och åttaåringars 
skrivande (1994; 1997) tillämpat Nystrands teorier och hon har också intresserat 
sig för i vilken ordningsföljd barnen arbetar. I Heilä-Ylikallio (1997, 155) 
kommenteras ordningsföljden så här: Det verkar som om sexåringen först ritar 
bilden och skriver texten därefter medan åttaåringen arbetar tvärtom och först 
skriver texten och ritar bilden därefter. Dylikt diskuteras också i SMLF:s 
årsskrift 2002 om skrivpedagogik (Heilä-Ylikallio 2002). 

Att människan genom tiderna kommunicerat såväl med alfabetiska skriftsystem 
och bilder torde vara en självklarhet. Däremot verkar det som om den alfabetiska 
koden varit i förgrunden då elevers skriftspråksutveckling och därmed 
skrivandet i skolan beskrivits. Kan det vara så, att den digitala och elektroniska 
utvecklingen med snabb informationsgång och enormt informationsflöde lett till 
att bilden och bildkompetens upplevt något av en renässans? Bildens effekt har 
till exempel utnyttjats av reklam redan under flera årtionden. När vi nu riktar 
blickarna mot den senaste läroplansgrunden för att konstatera att bilden tydligare 
skrivits in som en av de olika modaliteterna inom ett vidgat textbegrepp, så 
handlar det alltså inte om en nyhet, utan snarare om att plocka fram något som 
människan i alla tider sysslat med (till exempel i sina grottmålningar) och som 
marknadskrafterna förstod att utnyttja långt före styrdokumenten i skolan (här 
kan tidsspannet begränsas till det självständiga Finland). Det vidgade 
textbegreppet som beskrivs i läroplansgrunderna för den grundläggande 
utbildningen (2004) borde ha medfört en vidare syn på begreppet text, 
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åtminstone inom modersmål och litteratur.  (Om begreppet multimodalitet 
hänvisas läsaren till kapitlen av Kaihovirta-Rosvik och Sunabacka). I den här 
artikeln begränsar vi intresset för multimodalitet i elevtexter till två modaliteter: 
alfabetisk text som tillkommit på dator och illustrationer till dessa texter som 
tillkommit med färgpennor och/eller kritor. Vi är intresserade av att titta närmare 
på hur dessa två modaliteter korresponderar i den helhet som kallas för ’text’ 
(jfr. Kress 2003). 

Projekt Intelligent på tangent  
Vid Vasa övningsskola har man under tre läsår mellan åren 2006 och 2009 
genomfört projektet Intelligent på tangent med Åbo Akademis pedagogiska 
fakultet som samarbetspart (Projektet presenteras på skolans webbplats, se 
hänvisning i referenserna nedan). Projektet Intelligent på tangent bygger bland 
annat på den norske pedagogen Arne Tragetons rapportering av hur barn 
utvecklar sin skrivförmåga mer effektivt med hjälp av dator (Trageton 2005). 
Vid Vasa övningsskola skriver eleverna i årskurs 1-6 på dator, samtidigt som de 
också arbetar ur ett multimodalt perspektiv där bilden och texten skapar en 
helhet. I de lägre årskurserna skapas bilden oftast med hjälp av färgpennor och 
lärarna tilldelar bildskapandet både tid och uppmärksamhet (Sandén 2007). 
Barnen uppmuntras helt enkelt till att rita bilder som de själva kan vara nöjda 
med. Färgpennorna ger också barnen övning i finmotorik (det traditionella 
bokstavsskrivandet ersätts med datorskrivande i åk 1 i projektklasserna). I de 
högre årskurserna görs bildarbetet ofta i datorprogram som Photoshop eller 
PowerPoint.  

Arbetet med bilderna till texterna är således betydelsefulla för elevernas (skriv-) 
utveckling av många olika orsaker och inbegriper allt från fingerfärdighet och 
färgkomposition till digitalt layoutande. Men bilderna har också en alldeles 
speciell betydelse i den bemärkelsen att texterna vanligtvis skrivs i par. Två 
elever samsas om en dator och formulerar en gemensam text som sedan skrivs ut 
i två exemplar och vardera eleven gör en egen illustration till texten. Den 
alfabetiska texten är således identisk medan illustrationerna är olika. Resultatet 
är två unika texter. I det forskningsmaterial vi samlat in under de tre projektåren 
(över 1000 elevtexter) finns det inte två identiska illustrationer, inte ens hos det 
tvillingpar som ingått i projektet. Vår poäng är då att bilden gör texten unik. 
Men hur kan vi som lärare läsa bilden? Hur kan vi tolka det budskap bilden 
tillför den alfabetiska texten? Hur samspelta är texten och bilden? Skall de vara 
samspelta, eller är de då multimodala om de säger precis samma sak?  Måhända 
kan vi utläsa en hel del i bilden som eleven kanske inte klarat av att sätta till 
pappers genom skrivande. Vi vill här i det vidgade textbegreppets anda lära oss 
att läsa barnets hela text. I analysen kopplar vi även till Nikolajevas (2004) 
teorier om bilderböcker och barnlitteratur. 

Ur det digra forskningsmaterial som samlats in inom projekt Intelligent på 
tangent har vi för den här artikeln valt ut fyra elevtexter skrivna av elever i åk 3 
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och 4.  Elevernas namn är fingerade och samtliga föräldrar till barn som 
medverkat i projektet har gett tillstånd till att texterna används i forskningssyfte.  

Vilken roll spelar bilden? 
Då den yngre eleven skriver är det inte självklart att han kan sätta alla sina 
tankar till papper med hjälp av alfabetisk skrift. Texten kan alltså begränsas av 
barnets oförmåga eller ibland också ovilja till att kommunicera i skrift. Den 
outvecklade eller svage skribenten kan således överlappa denna brist genom sin 
illustration. Bilden torde därför kunna expandera texten och kanske förklara 
händelseförlopp eller redogöra för innehåll, miljö eller personer på ett mer 
innehållsmässigt plan. 

Nikolajeva (2004) menar att bilden har betydligt bättre förutsättning än orden att 
beskriva en miljö. I fråga om bilderböcker menar hon att det 
litteraturvetenskapliga begreppet mimesis, att visa, har en omedelbarare 
betydelse för läsaren genom bilden än vad texten har. Det texten berättar, 
diegesis, hamnar oftare i andra hand i och med att ögat dras till bilden. Detta kan 
i och för sig också understödas av det faktum att barn oftare lyssnar till en 
bilderbok än läser den själv och på så sätt kan barnet alltså hänge sig själv till 
bilden och istället läsa den. 

I denna diskussion utgår vi från antagandet att bilderboken är barnets inkörsport 
till först barnlitteratur, sedan ungdomslitteratur och till sist vuxenlitteratur och 
romaner. Detta innebär att man kan ställa sig frågan om det ovan nämnda 
händelseförloppet påverkar barnets uppfattning av och utformning av 
illustrationer till en text de själva skrivit. Vårt antagande är att barnen adapterar 
de uttryckssätt som är bekanta för dem. Yngre barn skulle således illustrera 
texten på ett mer bilderboksaktigt sätt, medan de äldre barnen mer förlitar sig till 
diegesis i text istället för mimesis i bild. På sätt och vis understryker denna tanke 
idén om att lärare i skolan också bör betrakta illustrationen som en del av texten, 
istället för en statisk utsmyckning (eller i värsta fall tidsutfyllnad ”du kan ju rita 
en bild om du är klar med texten”). Den narrativa teorin om att 
miljöbeskrivningen är ett säkert tecken på berättarens närvaro ges alltså 
ytterligare en dimension då såväl texten som illustrationen beaktas i en läsning 
av barnets text. Det beror på oss läsare hur mycket vi lägger märke till bildens 
miljö och om vi tillskriver den någon betydelse. 

Hur kan vi läsa barnets bild?    
Vi har valt att utgå från ett antal av de begrepp Nikolajeva (2004) använder i sin 
beskrivning av bilderboken. Dessa är statisk eller expanderande bild, 
kompletterande vinjetter, dynamiska bilder, rörelse eller lugn och intraikonisk 
text. Det finns också en grundläggande skillnad i hur man närmar sig bilden och 
texten; ser man dem som avskilda varandra eller samspelta? I denna analys 
fokuserar vi på bildens och textens samspel och betraktar således inte bilden som 
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något test på kreativitet eller konstnärlig utformning. Det är barnets tanke bakom 
bilden, eller det som verkar vara tanken, som intresserar. Vidare nuddar vi vid 
frågan om de yngre barnens litterära och kulturella inskolning till läsande via 
bilderböcker fungerar som medierande förebilder för deras berättande i 
kombinationen text och bild. 

Carin Jonsson (2006) menar att vi befinner oss i en mediekultur som medför nya 
framställnings- och presentationsformer som kan förklaras genom både 
funktionell och kulturell anpassning. Hon drar där paralleller mellan bilden och 
hypertexter i datavärlden, medan vi istället koncentrerar oss på ett mer 
traditionellt medium i form av bilderböcker, som trots den traditionella formen 
ännu idag har en stor betydelse i barnets liv. 

Analys av några texter 
I de utvalda texterna berättar barnen en historia i både text och bild. Då vi 
analyserar elevtexterna gör vi en form av jämförelse mellan den information som 
fås genom enbart text och sedan vilken ytterligare information som fås då vi 
beaktar texten och illustrationen som en sammanlagd informationskälla. 
Utgående från detta sätt att granska elevtexterna kan vi också utläsa skribentens 
förmåga att förmedla samhällsmedvetenhet, komik och ironi i den produkt som 
skapats.  

Först får läsaren se elevtexten. Därefter redogör vi för den analys av text och 
bild vi gjort och konkluderar i en slutsats. Artikeln avslutas med en 
sammanfattande diskussion där vi öppnar för bild- och textdidaktiska 
utmaningar i modersmålsundervisningen. 
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Figur 1. Den lille havsfrue av Anders i åk 3 (sida 1) 

 
Text sida 1: 

... hon tycker om att simma i havet... 

... en dag skulle hon fara till simhallen i Danmark... 

... men just då märkte hon att hon kommit till Norges McDonalds... 

Bild sida 1: 

Sjöjungfrun sitter och äter hamburgare, på bordet finns ett berg med oätna 
hamburgare och en dricka med skriften McDonalds (intraikoniskt inslag). 
Sjöjungfrun har redan ätit många hamburgare för hon är rund om magen. 

Händelsen utspelar sig inomhus, interiören är inte färglagd. Fokus sätts på det 
skribenten ansett vara viktigt – hamburgarna och sjöjungfrun. Drickan nämns 
över huvudtaget inte i texten men har betydelse i och med att det är denna som 
för fram information om var sjöjungfrun befinner sig – alltså på McDonalds. 
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Figur 2. Den lille havsfrue av Anders i åk 3 (sida 2) 
 

 Text sida 2: 

...hon beställde en lastbil... 

... och for till sin favoritsten och titta på solnedgången.. 

Bild sida 2: 

Lastbilen har en interikonisk text ”bred last”, skribenten har kunskap om hur 
tung last fraktas i Finland. Sjöjungfrun väger enligt texten 10 000 000 kilogram. 
Sjöjungfrun har på sig solglasögon – kanske i och med det faktum att hon ska 
titta på solnedgången från sin favoritsten. Genom detta avbildande visar 
skribenten humor  i och med att han ger statyn mänskliga drag – behov av att 
skydda ögonen mot solen. 

Slutsats: 

Skribentens text och bild samspelar och de detaljer och intraikoniska uttryck 
som finns i bilden gör att illustrationen expanderar texten – de är dynamiska. 
Skribenten har valt att illustrera två ganska konventionella scener ur texten. 
Skribentens humor lyser i både text och bild, kanske ännu starkare i bilden. 
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Figur 3. Varning! av Anders åk i åk 4 

Text: 

... rör inte... 

... fakta om ärten... 

Bild: 

Ärten finns i en monter med skylten ”Ärten” ovanför, detta ger läsaren 
uppfattningen att ärten är vida känd. I montern finns också en röd kudde på 
vilken ärten är placerad. Montern är vackert utsmyckad. 

På bilden finns en man som inte nämns i texten. Han är troligen inte prinsen som 
nämns i texten för han har ingen krona. Kanske är han en vakt eller någon som 
vill stjäla ärten? 

Slutsats: 

Bilden expanderar texten och är inte utformad på konventionellt sätt. Som vuxen 
läsare kan man förstå att ärten syftar på ärten i sagan Prinsessan på ärten. 
Skribentens text ger bakgrundsinformation till varför ärten nu hittas i en monter. 
Bilden visar alltså vad som hänt med ärten efter det att en prinsessa sovit på den. 

Illustrationen visar på så sätt barnets förmåga att förlägga en varningstext till ett 
museum och illustrationen förklarar för läsaren i vilken kontext texten hittas. Det 
är alltså illustrationen som förtydligar miljön, det som enligt Nikolajeva innebär 
att berättaren är närvarande och beskriver kontext och text genom bild.  
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Figur 4. En önskan av Björn i åk 4 

Text: 

”... bästa skola. Vi har en liten önskan, kan vi ha mera lov.” 

Texten är skriven som ett brev där skribenten först ber mamman att hon ska bli 
snällare, sedan ber skolan om mera lovdagar. I texten anar man en viss humor i 
och med att mamman antagligen uppfattas som snäll i vardagen. 

Bild: 

På bilden avbildas två barn (streckgubbar) som ber på sina bara knän efter mera 
lov. Skolan som skribenten syftar till i texten avbildas i illustrationen som em 
konkret ”person” med armar och ben. Skolan ser fundersam ut och kliar sig till 
och med i huvudet. 

Slutsats: 

Skribentens text kan lätt kategoriseras in i brevgenren och verkar ganska platt 
utgående från det faktum att utgående från det faktum att ”brevet” enbart består 
av två meningar. Bilden expanderar dock texten och skapar ett rum av humor då 
läsaren ser skribentens porträttering av skolan som en levande varelse. 
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Figur 5. Brev från Island av Björn åk 3 

Text: 

...Jag har hunnit göra massor av saker t.ex. sett en vattensprutande gejser... 

... nu har jag kommit för att hälsa på moster Ella och farbror Hans och min 
kusin Olle. Och dom har skaffat en Islands ponny som heter Blixten... 

Bild: 

Bilden består av en situationsbild där en postbil olyckligt kört in i en gejser, 
sprutats upp i luften av vattenstrålen och därtill ännu blivit träffad av lava från 
ett vulkanutbrott. Som åskådare återfinns sex personer (streckgubbar) som ser 
endera roade eller förbryllade ut. I bilden hittas två intraikoniska inslag: en skylt 
”Varning gejser” och texten ”Post” på bilen som hamnat i gejsern. Förutom detta 
har skribenten använt sig av en pratbubbla i vilken postbilens chaufför signalerar 
efter hjälp (stavning: Hjelp – isländsk härmning). 

Slutsats: 

Text och bild samspelar inte i större mån. Texten är skriven som ett brev till en 
pappa från dottern Kristin. Skribenten låter läsaren få reda på att Kristin befinner 
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sig på Island och att hon sett en vattensprutande gejser. Vi vet alltså att det finns 
gejsrar på Island och att brevskrivaren befinner sig där, men därefter skiljer sig 
bild och text. Texten beskriver nämligen ett besök hos moster och farbror och 
deras nyinskaffade häst, medan bilden visar på en aktionsbild där katastrofer 
avlöser varandra. Detta gör att skribentens produkt (bild+text) verkat 
osanningsenlig i någon mån, men läsaren kan inte bestämma om det är 
brevskrivaren som ljuger för sin pappa eller om det är illustratören som 
överdriver minnet av besöket vid gejsern. Text och bild ger en tvetydig bild och 
gör att läsaren försätts i dubier, vilket i sin helhet är intressant ur ett 
berättartekniskt perspektiv.  

Sammanfattande diskussion 
Analysen av två elevers bilder och texter ovan väcker, trots att exemplen är få,  
några diskussionsfrågor med relevans för modersmålsundervisningen. För det 
första har vi med hjälp av analysbegrepp från barnlitteraturforskningen velat öka 
kunskapen om det som barnen kan antas vara inspirerade av i sitt bildarbete i ett 
vidare perspektiv. Genom att noggrant iaktta barns bilder kan läraren få 
värdefull information om barnets tidigare bildmöten till exempel i 
barnlitteraturen men också via serier, reklam och andra medier. För det andra har 
vi velat granska elevtexten som en helhet där den alfabetiska texten och bilden 
kompletterar varandra. Då ställer sig naturligtvis frågan: Gör de det? Är det 
texten som expanderar bilden eller tvärtom? I de exempel vi visat ser man 
bådadera. Denna fråga om expansion aktualiserar till slut frågan om 
ordningsföljden i text- och bildarbetet. Inledningsvis hänvisade vi till tidigare 
forskning som visat att de yngre barnen, sexåringarna, oftast väljer att rita först 
och skriva texten därefter medan de äldre eleverna, åttaåringarna, arbetar 
omvänt. Vidare hänvisade vi till Nikolajeva (2004) och antog att yngre barn 
illustrerar texten på ett mer bilderboksaktigt sätt, medan de äldre barnen mer 
förlitar sig till diegesis i text istället för mimesis i bild. I det projekt där dessa 
texter blivit till dvs. Intelligent på tangent vid Vasa övningsskola har 
arbetsgången varit från text till bild. Texterna är skrivna i åk 3 och 4 och 
eleverna är över åtta år och kan antas arbeta i ordningen från text till bild. Men 
de har styrts till att börja med att skriva i par på dator och därefter att illustrera 
texten individuellt. Den fråga som här aktualiseras är om eleverna då får 
möjlighet att i verkligheten skriva multimodala texter där den alfabetiska 
skriften och bilden kompletterar varandra eller om arbetsordningen begränsar 
elevernas uttryck. Med det öppnar vi diskussionen om ett flexiblare och mer 
varierat arbetssätt i datorskrivandet och textarbetet överlag. Vi föreslår att 
läraren oftare låter eleven själv välja huruvida han börjar med bilden eller den 
alfabetiska texten. En minimalistisk bild kan mycket väl expanderas av en 
utförlig text och vice versa. 
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Bloggen i modersmåls-
undervisningen  

Peder Sjöberg 

Den här artikeln handlar om hur man som lärare kan använda bloggen i 
modersmålsundervisningen och vilka möjligheter bloggandet innebär för 
elevernas skrivande. Jag har tidigare har skrivit en pro gradu-avhandling för 
pedagogie magisterexamen om detta ämne i slutet av min lärarutbildning här i 
Finland (Sjöberg 2008). Jag tyckte redan när jag höll på att skriva min 
avhandling att det var ett väldigt intressant ämne att skriva om. 

Under min studietid upprätthöll jag en blogg, dels för att hålla kontakten med 
mina nära och kära som bor i Sverige, dels för att jag tyckte det var mycket 
roligt och givande för egen del. Samtidigt började jag fundera på om man skulle 
kunna använda bloggen i undervisningen, hur man i så fall skulle göra det, och 
vilka fördelar det skulle kunna finns med det. Själv har jag upptäckt med mitt 
eget bloggande att det hela tiden har blivit roligare och roligare att skriva. Jag 
tror detta beror på att jag genom bloggen har fått reella läsare som läser mina 
texter, kommenterar innehållet och därigenom visar att de är intresserade av vad 
jag har att berätta. Läsarna sporrar mig att skriva både mer och bättre, vilket jag 
också tycker att jag gör. 

Också andra lärare runtom i vår värld har börjat fundera på hur man kan använda 
bloggen i undervisningen, och det finns även en del som har gjort detta på olika 
sätt. Några av dessa lärare hade jag kontakt med när jag skrev min pro gradu-
avhandling. Bland annat har jag talat med finlandssvenska, rikssvenska och 
amerikanska lärare om hur de använt bloggen, och vilka fördelar de sett med den 
i sin undervisning. I takt med att allt fler skolor börjar använda datorn i 
skrivundervisningen så öppnas även möjligheten för eleverna att nå ut till en 
större publik med sina texter genom bloggandet och internet. 

Bloggen 
Bloggen är en relativt ny medieform som vuxit starkt de senaste åren. Datorn är 
ett bra hjälpmedel i undervisningen, men många vet inte hur de ska använda den 
på ett bra sätt. Bloggen kan då fungera som en inkörsport till datorn och 
informationsteknologin för lärare och elever i skolvärlden. Genom bloggandet 
kan skolan ge eleverna en grund för det dagliga skrivandet. Diskussioner om 
nätetik och moral, vidare datorkunskaper samt mottagarmedvetenhet är något 
som eleverna samtidigt får på köpet. 
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I slutet av 1990-talet uppstod ett fenomen på internet som kom att kallas för 
blogg. Tio år senare ägnar sig miljoner människor världen över dagligen åt detta 
fenomen. Det finns en blogg om nästan varje fritidsintresse som existerar idag. 
Vare sig det handlar om virkning, politik, språk, mat, tv-såpor eller hur det är att 
bo i Tokyo så finns det en blogg om det. Det finns inte heller någon speciell 
grupp människor som bloggar, utan allt från ministrar, kockar och tv-stjärnor till 
musiker, hemmamammor och resenärer driver egna bloggar idag. 

En blogg är en webbsida som består av daterade inlägg med möjlighet till 
kommentarer från dess läsare. Den uppdateras med jämna mellanrum, och det 
senast skrivna inlägget finns överst på webbsidan. Det är en oftast gratis och 
enkel medieform genom vilken i princip vem som helst kan göra sig hörd. 
Bloggen är en interaktiv och öppen dagbok på internet som ger dess läsare 
möjlighet att kommentera inläggen i den. Genremässigt används inte begreppet 
dagbok för bloggar numera, utan nätdagböckerna kallas istället kort och gott för 
bloggar. En blogg återspeglar personliga åsikter och intresseområden som 
bloggaren har och kan därför ofta vara personlig, men det finns även 
journalistiska, politiska och ämnesspecifika bloggar.  

Elevernas skrivande 
Dagens skolelever ägnar mycket tid åt att skapa texter på fritiden genom 
exempelvis chatt, sms, e-post och bloggar, och skrivandet har blivit allt viktigare 
för eleverna. Men när en del av eleverna kommer till skolan och ska fatta pennan 
så blir plötsligt skrivandet någonting svårt och tråkigt. Skolan och lärarna kan 
med hjälp av bloggandet ta vara på elevernas datorintresse och få dem bli mer 
inspirerade att ta del av skrivundervisningen i skolan (Greczanik 2006). 

Med hjälp av bloggen kan skrivuppgifterna i modersmålsämnet få en funktionell 
dimension i och med att utomstående kan komma in och läsa bloggen och 
kommentera det som skrivs där. Istället för att eleverna enbart skriver för sig 
själva och för läraren i en skrivbok så får elevernas texter reella mottagare som 
kan respondera på det som skrivs. Förhoppningen är att eleverna blir mer 
motiverade att skriva i skolan om de vet om att de har verkliga läsare att skriva 
för utanför skolans väggar. 

I rollen som bloggare kan eleverna agera författare, journalist eller reporter och 
skriva texter som berör andra människor. Samtidigt som eleverna får prova på en 
ny form av skrivträning, kan även föräldrarna gagnas av bloggandet. De får en 
inblick i skolans verksamhet och får närmare kontakt med barnens aktiviteter på 
skolan. 
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Det vidgade textbegreppet och 
bloggen 
Det vidgade textbegreppet skrevs in i läroplanerna i Finland år 2004. I detta 
vidgade textbegrepp ingår, förutom skrivna och talade texter, även medietexter, 
ljud, bild, kroppsspråk och kombinationer av dessa. Den teknologiska 
utvecklingen i samhället har lett till att det vidgade textbegreppet tillsammans 
med de elektroniska texterna har införlivats som naturliga element i 
modersmålsundervisningen. Datorn och det vidgade textbegreppet har tagit en 
bestämd plats i modersmålsundervisningen (Heilä-Ylikallio 2007). Gränsen 
mellan ord och bild, liksom den mellan tal och skrift, är inte lika skarp i 2000-
talets texter som den var tidigare, vilket har gjort att det traditionella 
textbegreppet inte känns tillräckligt för att beskriva det skrivna ordets samverkan 
med bild och grafik och för att fånga textens interaktiva karaktär (Gunnarsson 
2007). 

Generellt sett utmanar det vidgade textbegreppet föreställningar om språket som 
bärare av sammanhang och mening. Det utmanar också föreställningar om 
textens struktur och stabilitet. Det vidgade textbegreppet kan leda till att fokus 
flyttas från själva texten till verksamheten kring den. Bloggar och datorspel 
erbjuder läsaren olika textuella resurser bland annat i form av textelement, bilder 
och knappar att klicka på (Karlsson 2007).  

Barn på 2000-talet rör sig varje dag genom ett textlandskap som på många sätt är 
annorlunda än det textlandskap som barn för några decennier rörde sig i. 
Skärmbaserade medier har fått en allt mer central del i barns kommunikativa 
aktiviteter: de spelar data- och tevespel, skickar e-post, besöker webbsidor, 
chattar, skriver SMS, och de tittar naturligtvis på teve. Många av dessa 
skärmbaserade textaktiviteterna äger rum utanför skolan. Det kan fastslås att allt 
fler människor i allt fler sammanhang kommer att vara beroende av att kunna 
hantera skärmbaserade textaktiviteter både professionellt och privat. De 
skärmbaserade aktiviteter och texter som barn ägnar sig åt inbegriper nästan 
alltid flera semiotiska modaliteter (skrift, ljud, bild) och är därför multimodala 
snarare än monomodala. Skolan har hittills haft problem med att utnyttja de 
kommunikativa och multimodala färdigheter och tankesätt som populärkulturen 
och den skärmbaserade kommunikationen frambringar (Björkvall & Engblom 
2007). 

Att skriva i skolan 
Det är viktigt för människan att kunna uttrycka sig skriftligt. När man kan 
uttrycka sig bra, varierat och effektivt, ger det trygghet och motivation till att 
kommunicera med andra. Ny teknologi sätter nya normer för vad som kan kallas 
funktionell kunskap i skolan (Eritsland 2004).  
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Barn bör från första dagen i skolan uppmuntras att skriva om sådant som ligger 
dem nära. Att få möjligheten att använda sitt skrivande i meningsfulla och 
funktionella situationer är en av de mest effektiva metoderna för att lära sig att 
skriva och utveckla skrivförmågan. Ett naturligt sätt för barn att uttrycka sig är 
att berätta om saker de varit med om. Man kan till exempel låta barnen beskriva 
händelser i berättande form för att öva upp sin förmåga att tänka och skriva i 
kronologisk ordning. För att sedan eleverna ska förstå att det som främst 
intresserar läsaren är textens innehåll så måste texterna bemötas genom att 
läsaren skriver ett svar i form av en fråga eller som en kommentar till innehållet 
(Björk & Liberg 1996). 

Att blogga i skolan 
Lärare har många konkreta metoder att välja mellan när de vill prova på att 
använda bloggen i undervisningen. Till exempel kan läraren ge sina elever 
uppgifter i modersmålsämnet som till exempel bokcirkel, boktipsblogg, 
skrivstafett, praktikdagbok, reseblogg, nyhetsforum, länkskafferi, rollspel, 
portfolio, klassblogg, blogga med en annan klass på svenska, diskussionsforum, 
utställningsfönster eller elevbloggar. Eleverna kan  varje vecka publicera texter i 
olika genrer i bloggen och träna sig för att skriva för olika mottagare. 

Bloggen ger goda möjligheter till respons och interaktion. Eleverna kan till 
exempel kommentera varandras texter, och eventuellt även få respons av läraren, 
detta på ett betydligt smidigare sätt än när eleverna skriver i häften eller på 
papper. Läraren kan å sin sida använda bloggen som en portal där klassen 
gemensamt publicerar texter. Med bloggens hjälp kan vem som helst träna sig i 
att skriva för en större publik och samtidigt få respons från sina läsare. Den 
fortlöpande skrivträningen som bloggandet innebär frambringar säkrare och 
tryggare skribenter. 

En stor fördel med att använda bloggen i modersmålsundervisningen är att lärare 
kan hitta genvägar till elevernas värld, vilket i sin tur kan väcka deras intresse, 
motivation och engagemang för lektionsinnehållet. Bloggen kan med fördel även 
användas för att öka elevernas kännedom om internets möjligheter och risker. 
Med lärarens vägledning kan bloggen fungera som en utmärkt utgångspunkt för 
diskussion om framförallt etik och källkritik. Bloggen uppmuntrar till många 
intressanta frågeställningar om internet (Greczanik 2007). 

Om barnen vet att de har en verklig mottagare att skriva för, som de har i och 
med bloggen, blir deras ansträngningar mycket större. De upplever därigenom 
att de har något att berätta för någon, samtidigt som det blir lättare för dem att 
förstå hur man blir förstådd, när mottagaren finns med i tankarna. 

På en klassblogg kan man skriva någorlunda regelbundet. Vissa klasser som 
provat på bloggandet har blivit så inspirerade att de velat skriva något nytt på 
bloggen varje dag. 
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I min pro gradu-avhandling (Sjöberg 2008) undersökte jag bland annat vad olika 
lärare hade för anledningar till att använda bloggen i undervisningen och kom 
fram till sju huvudorsaker. De ville att eleverna ska få reella mottagare för sina 
texter, bloggen ger underlag för diskussioner, den motiverar eleverna att skriva, 
den förbättrar elevernas skrivande, den främjar föräldrasamverkan, eleverna lär 
sig att hantera datorn och bloggen har en demokratiserande funktion. Bloggen 
kan alltså vara ett verktyg som ger många positiva effekter i skolarbetet. 

En lärare som jag intervjuade i min avhandling berättade att hon upptäckt att 
elever som har svårt för att hitta motivationen i vanliga fall, till exempel i en 
friskrivning, skrivit av hjärtans lust och med stor iver på bloggen. Hon såg också 
glädjen i elevernas ansikten när de fick läsa andra lärares och elevers 
kommentarer på sin text. De kände sig stolta över att de i sin skola har en egen 
blogg. 

En annan lärare berättade att han brukade använda ett blogginlägg som han ville 
belysa lite extra och använda som exempel för nästa veckas blogginlägg. Han 
ville hitta någonting bra som en elev skrivit i sitt blogginlägg och bjuda in andra 
att försöka sig på det samma nästa gång. 

Bloggen uppmuntrar till kommunikation, diskussion och reflektion kring olika 
ämnen. Den är språkutvecklande både för skribenten och för dennes läsare. 
Eleverna behöver inte längre fråga läraren hur många sidor de måste skriva 
eftersom skrivandet inte längre handlar om att skriva för skrivandets skull. 
Skrivandet handlar istället om att prova nya tekniska företeelser, synas och 
sprida tankar och budskap. Elevernas texter blir mer värdefulla och får en längre 
livslängd på en blogg än de skulle få under den korta resan från skolbänken till 
skrivbordslådan. 

Slutord 
Att prova på nya tekniker och medier i skolan kan ses som väldigt djärvt och 
vågat av många. På många håll domineras undervisningen av gamla 
skrivkonventioner och regler som inte har särskilt mycket att göra med den 
kunskap som våra elever behöver för att klara sig i det moderna samhället. 
Därför bådar det gott att det finns lärare runtom i vår värld som vågar prova på 
nya grepp i undervisningen, bland annat med bloggen. Man behöver självklart 
inte lämna bort all traditionell skrivundervisning till förmån för bloggen, utan 
man borde istället försöka kombinera de båda.  

Eleverna lär sig inte bara att skriva bättre med en blogg. Det finns också stora 
möjligheter att lära sig hur man beter sig på nätet, så kallad nätetikett, vilket är 
mycket viktigt i dagens sociala nätverkssamhälle. Samtidigt får också de tysta 
och försiktiga eleverna komma till tals på samma villkor som de mer högljudda i 
klassen. Alla talar med lika hög röst på en blogg. Samtidigt blir innehållet i 
texterna viktigare än själva formen när de inte behöver ägna någon tid åt att 
skapa läsbara bokstäver på ett papper.  
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Jag tror att bloggen öppnar stora möjligheter i modersmålsundervisningen och 
kan väcka elevernas lust för att lära sig mera och skriva mera. Så länge bloggen 
motiverar och gör undervisningen lustfylld och meningsfull ser jag ingen 
anledning att hålla den utanför klassrummet. 
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Interaktiva tavlor i 
modersmålsundervisningen 

Katarina Rejman 

Syftet med detta kapitel är att diskutera vilken roll den interaktiva tavlan har 
eller kan ha i modersmålsundervisningen. Jag närmar mig frågan ur en praktisk 
synvinkel, men för att vidga förståelsen för de tekniska resursernas betydelse i 
undervisningen, resonerar jag kring begreppet läskompetens, samt diskuterar den 
interaktiva tavlan ur ett didaktiskt designperspektiv. Jag bjuder på några exempel 
från klassrummet och avslutar med att reflektera och diskutera vilket mervärde 
tavlan eventuellt ger vår undervisning. 

Läskompetens och det vidgade 
textbegreppet 
I läroplansgrunderna 2004 infördes det vidgade textbegreppet. Idag uppfattas 
detta inte som något märkligt, lärare har tagit begreppet, och det tänkande som 
finns bakom begreppet, till sig. I klassrummen finns texter av olika slag och 
lärare hittar sitt material i de mest varierande miljöer. Plastkassar, reklamskyltar, 
bloggar och bilder samsas med klassiska texter och lärarens stora utmaning 
ligger i att hitta lämpliga metoder för att bearbeta materialet på ett sätt som 
svarar mot ett modernt krav på läsutveckling. Vardagsuttrycket att kunna läsa 
döljer en stor komplexitet, som rymmer såväl tekniska färdigheter som kognitiva 
förståelseprocesser. Att kunna läsa är också relaterat till intresse och motivation 
(Rosén & Gustafsson 2006, 33). Vad det innebär att vara en kompetent läsare 
idag är därför inte helt lätt att mäta. Utbildningsstyrelsens utvärderingar samt 
PISA visar att de finländska eleverna är duktiga läsare, tekniskt sätt, men att 
deras prestationer gällande kritisk, tolkande och reflekterande läsning inte är på 
särskilt hög nivå (Silverström 2003; 2007). Att kunna läsa i vidare bemärkelse 
innebär idag och i framtiden också någon typ av digital kompetens. I EU:s 
utbildningspolitik har man till de tre traditionella kompetenserna läsning, 
skrivning, räkning nu lagt till en fjärde; den digitala kompetensen. Den 
definieras som ”den kompetens som bygger en bro mellan färdigheter som att 
läsa, skriva och räkna och den kompetens som krävs för att ta i bruk nya digitala 
verktyg och medier på ett kreativt och kritiskt sätt” (Kulbrandstad 2006, 272). 
Den finländska läroplanen svarar på detta med att redan i åk 1–2 i 
målbeskrivningen skriva att eleven skall ”få möjlighet att bland annat genom 
informationsteknik utveckla sina medie- och kommunikationsfärdigheter” 
(GLGU 2004, 45). 
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Till komplexiteten bidrar den multimodala textkultur vi lever i. En multimodal 
textkultur innebär att text skapas av flere symbolsystem samtidigt. Vad det 
innebär att vara en kompetent läsare i multimodal bemärkelse finns det ingen 
definition på, och mig veterligen inga allmänt antagna kriterier för. Det 
intressanta ur lärarperspektiv är dock, att förhållandet där läraren besitter en 
läskompetens, som kan utgöra ett slags måttstock eller åtminstone en riktning för 
vart elevens läsutveckling borde nå, nu ställts på huvudet. Läskompetens i dag är 
inte enbart att kunna läsa text från vänster till höger, och uppifrån och ner. Text i 
dag kräver att man kan tolka flere symbolsystem samtidigt, och den kräver också 
en annan teknik. Datorskärmen läses inte nödvändigtvis så att man startar uppe i 
vänstra hörnet och läser sig neråt mot höger. Vi kan betrakta våra unga vid en 
datorskärm, där de elegant klarar av att chatta, ladda ner musik och skriva på ett 
worddokument samtidigt. Blinkningar, pop up fönster och ljudsignaler hjälper 
”läsaren” att orientera sig. Musen och pilen för läsaren framåt genom texten, och 
det som sker vid skärmen är en typ av hypertextläsning. De elektroniska 
länkarna ger läsaren tillgång till stora mängder text, musik och annat material. 
Den här typen av läsning kan ses som en friare form av läsning, där gränsen 
mellan läsaren och författaren suddas ut, och läsaren får makt av författaren 
(Kulbrandstad 2006, 281). I traditionell läsning är läsaren bunden till författarens 
framställning, och följer den från början till slut.   

Hur skall vi lärare ställa oss till detta nya sätt att läsa? Vad kräver det digitala 
läsandet? Det multimodala läsandet? Hypertextläsandet? Måste vi lära oss läsa 
på nytt? Nej, så radikalt skall vi inte se det. En god läsförmåga i traditionell 
bemärkelse går att tillämpa på de digitala texterna (Kulbrandstad 2006, 278). 
Däremot handlar arbetet med texter och läsutveckling i klassrummet mycket om 
motivation. De texter och de lässituationer skolan erbjuder måste upplevas som 
verklighetsnära och meningsfulla. Därför blir den didaktiska designen viktig. 

Didaktisk design 
Vid Stockholms universitet verkar en grupp forskare under ledning av professor 
Staffan Selander. Denna grupp intresserar sig för att studera hur kunskap formas 
och transformeras i samspelet mellan människor, miljöer och medier. De kallar 
sig DidaktikDesign, och säger att design i ett pedagogiskt sammanhang handlar 
om hur vi på olika sätt iscensätter socialt samspel och lärande genom att använda 
olika uttrycksformer och medier i sättet att gestalta kunskap och förståelse av 
världen.  Didaktisk design för lärande fokuserar både på hur miljöer och redskap 
för lärande skapas och hur vi som lärande individer själva skapar våra egna 
lärvägar i olika situationer. Elever lär sig genom att transformera information 
och forma sin egen förståelse i samspel med andra elever, digitala resurser och 
lärare. De digitala artefakterna som mobiltelefonen, kameran, datorn och den 
interaktiva tavlan kan ses som resurser som gör något åt 
informationsbehandlingen. En intressant fråga Selander ställer är hur kunskapen 
representeras. Vad innebär det att visa att man kan något? Den frågan leder till 
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nya frågor: Vilka resurser för representation har vi i våra klassrum, och vilka 
resurser för representation ställer vi till våra elevers förfogande? Hur använder 
vi, hur designar vi, användningen av de resurser vi har? Blir de ett stöd för 
lärprocessen eller inte?  

I ett designteoretiskt perspektiv är representationen viktig. Man ser eleven som 
en person med ett intresse att utveckla någonting. Eleverna är mer producenter 
än mottagare och man kan se att elevens lärande tar sig uttryck i 
teckenskapande, som i sig är en multimodal aktivitet. Frågan är vad som erkänns 
som kunskap i skolan. I Selanders definition är kunskap en förmåga att engagera 
sig på ett meningsfullt sätt i en social domän, och att använda sig av signifikanta 
teckensystem. Lärande skulle då vara en ökad förmåga att engagera sig på ett 
meningsfullt sätt i en social domän, och en ökad förmåga att använda sig av 
signifikanta teckensystem (föreläsning 24.9.2009). I ett sådant perspektiv 
erkänner man att uttrycket kommer före insikten, dvs. att form och innehåll har 
en intim relation där form kan vara innehåll, eller som Selander uttrycker det ” 
innehåll är detsamma som tolkad framställning genom en form, som sedan 
tolkas av betraktaren” (Selander 2009, 219). 

Klassrumspraktik och interaktiva 
tavlor 
Eftersom läsaren har rätt att förvänta sig att detta kapitel skall ge några svar på 
vad den interaktiva tavlan kan ge modersmålsundervisningen skall jag flytta från 
ett teoretiskt perspektiv till att redogöra för några konkreta möten med denna 
nya tavla. Dels grundar jag min beskrivning på egna erfarenheter av 
undervisning i åk 8 under en termin i ett klassrum utrustat med interaktiv tavla. 
Dels har jag pratat med lärare och med en forskare, som intresserat sig för 
pedagogiska frågor kring tavlan. Ytterligare har jag förberett två lektioner, och 
genomfört dem, med denna artikel i åtanke.  

Mina första trevande försök med den interaktiva tavlan tog jag vårvintern 2008. 
Jag startade med Tidningsfabriken, eftersom Tidningen i skolan-veckan var 
aktuell då. Vi varvade läsning av dagens Borgåblad med uppgifter från 
Tidningsfabriken, och det nya inskränkte sig till att jag kunde göra 
understreckningar och markera text som fanns i uppgifterna, projicerade på 
tavlan. Att växla mellan tidningsfabriken och länkar till andra sidor var ju 
möjligt utan interaktiv tavla. Den interaktiva tavlan var installerad i skolans 
biologisal, där jag alltså hade min undervisning förlagd. Eleverna var därför 
bekanta med tavlan från biologilektionerna, och inte särskilt imponerade av mina 
valhänta övningar. 

Snart lämnade vi dagstidningen, och kom in i ett grammatikavsnitt. Nu ville jag 
utöka nyttan av den interaktiva tavlan, och hade en del material färdigt förberett 
i word. Genom att t.ex. lämna tomrum i satser kunde vi under lektionen fylla i 
och byta ut ord i tomrummen. Men pennan var klumpig, och elevernas handstil 



74 

lämnade ofta en del övrigt att önska. Alltså placerade jag en elev vid datorn, som 
sekreterare. Det fungerade bra, jag kunde vara i klassen, bland eleverna, och 
upplevde att jag hade koll på vad som försiggick. Samtidigt blev det som kom 
upp på tavlan både korrekt och läsligt. Sen kunde ytterligare texten på tavlan 
bearbetas med understreckningar och symboler. I slutet av lektionen sparades 
våra satser och anteckningar, ibland printade jag ut dem och delade ut materialet 
åt eleverna. Nu kunde de samla ett grammatikmaterial som var läsligt och 
prydligt, en stor fördel framom svårlästa, klottiga och ofullständiga anteckningar 
i ett skrynkligt häfte.  

En grammatiklektion handlade om substantiv. Då hade jag i word förberett ett 
antal bilder som jag kopierade över i notebook. På så sätt skapade jag en 
bildserie där jag hade några verser av Allan Edwall (Heilä-Ylikallio m.fl., 2004, 
s. 64–69) samt någon bild med rubriker som hänför sig till substantiv. I word 
kunde jag använda olika färger, och genom att kopiera in orden vart för sig i 
notebook, blev de rörliga och eleverna kunde komma fram till tavlan och plocka 
bort t.ex. alla substantiv i Allan Edwalls vers. Från versen klickade jag mig fram 
genom min förberedda lektion, genom några bilder med lite teori, där eleverna 
kunde komma fram och skriva in sådant som fattades (igen fann vi pennan 
klumpig och långsam), vidare till nya texter som jag skrivit in med lite andra 
färgkoder, för rim denna gång, och nya ordkombinationer, vad gäller att flytta 
ordgrupper på tavlan. Att flytta orden fungerar enligt drag and drop-tekniken, 
och tilltalar eleverna, för det är lätt och åskådligt. 

Speciellt väl fungerade drag and drop i arbetet med Lars Huldens dikt (Heilä-
Ylikallio m.fl. 2004, s. 8) 

 När jag promenerar med matte om kvällarna 

 Slår en stark doft emot mig från många stolpar. 

 Vid var och en av dem 

 Skriver jag en dikt.  

Igen skrev jag dikten i word, kopierade ett ord i gången till notebook, vilket 
gjorde att alla ord rörde sig på tavlan. Sen fick eleverna i uppgift att transformera 
dikten till en kattdikt (se lärarhandledningen Tjugotre poetiska landskap Heilä-
Ylikallio m.fl. 2004, s. 17). Nu kunde de komma fram till tavlan och laborera 
genom att ta bort typiska hundord, och byta ut dem mot kattord. Här kunde jag 
t.ex. ha haft kattorden dolda, bakom klickningar, eller en uppsättning kattord 
färdiga att plocka fram. Det didaktiska övervägandet handlar om hur mycket 
man skall styra eleverna bara för att tavlan ger möjligheter till skojiga trick. 

Den interaktiva tavlan är försedd med programmet notebook, en tool kit 
(verktygslåda) och ev. andra program. Min kunskap om notebook är elementär, 
vilket åtminstone delvis beror på att det tar tid att lära sig ett nytt program, och i 
tool kit finns en hel del trevligt material, men inget som passar för 
modersmålsundervisningen. Mitt arbete med tavlan kan därför sägas vara på rätt 
elementär nivå. Jag har sett lärare göra material med t.ex. ord som försvinner 
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och kommer fram genom att man knackar på dem, t.ex. i arbetet med 
finlandismer. Tavlan ger en mängd möjligheter, utmaningen är att lära sig 
använda den, och att hitta tid att lära sig använda den. Ytterligare måste man, när 
man väl kan använda den, ha tid att förbereda sitt material för tavlan. Själv har 
jag hittills valt att jobba i word, som är bekant, och kopiera in i notebook, vilket 
fungerat bra.  

Diskussion 
Vad kan då den interaktiva tavlan ge oss för mervärde i vår undervisning? 
Baserat på den teoretiska diskussion jag inledde denna artikel med kan jag se att 
tavlan bidrar med en digital resurs när vi designar vår undervisning. Medvetna 
om att våra elever är vana vid en multimodal textmiljö, kan jag tänka mig att 
tavlan tillför en motivationshöjande ingrediens, då den just fungerar multimodalt 
och behändigt låter oss kombinera internetbild med worddokument och 
handskriven text, samtidigt som vi med en fingerrörelse kan addera symboler 
och använda framhävningseffekter (high light). Och om vi tror Staffan Selander, 
är form viktigt för innehållet, och teckenskapandet meningsskapande i vår 
lärprocess. Sen vill jag gärna återkomma till Selanders fråga om vem som är 
aktiv i lärsituationen. Om vi utnyttjar tavlan så att även eleverna har möjlighet 
att jobba via den, kan den fungera som en resurs för representation, men om 
läraren ensam hanterar tavlan blir den mer ett verktyg för effektfull framställan, 
som kan fungera motiverande och/eller intresseväckande, men hur länge? Jag 
har sett elever förhålla sig blasé till tavlan. De viktiga digitala artefakterna, som 
jag ser det, är datorn och videoprojektorn. Med den kombinationen i 
klassrummet har åtminstone modersmålsläraren det rätt väl förspänt. Lägger 
man till en dokumentkamera och en digital kamera, kan man betrakta sig som 
väl utrustad, digitalt sett. Verkligheten torde dock vara den att många lärare är 
tvungna att jobba med tavla och krita. Den kritiska frågan är hur vi designar vår 
undervisning så att de resurser vi har stöder kommunikationen och 
informationsutbytet i lärsituationen. 

Rent teoretiskt kan man utveckla resonemanget kring de digitala artefakterna i 
våra klassrum. Jag vill här föra fram några synpunkter som grundar sig i mina 
konkreta upplevelser. Jag börjar med de negativa erfarenheterna. 

1. Det tar mycket tid att lära sig använda digitala redskap.  
2. Dessutom krånglar de ibland. Det finns många osäkerhetsmoment när 

man jobbar med digitala redskap. 
3. Det tar mycket tid att göra material till lektioner där man använder t.ex. 

den interaktiva tavlan. Jag måste bli läromedelskonstruktör, eftersom det 
inte finns färdigt material för mitt ämne i de program som kommer med 
tavlan. Dessutom måste jag underhålla mina kunskaper i notebook, 
använder jag inte programmet ofta, glömmer jag det och måste starta 
från noll igen. 
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4. När jag väl tillverkat material och gjort en lektion, t.ex. i form av ett 
bildspel, riskerar jag kanske att vara så bunden till den färdiga lektionen, 
att jag inte tillåter mig eller eleverna att avvika från den utstakade 
lektionsplanen. Hur sitter detta mot min ambition att starta där eleverna 
är? Att låta elevernas frågor, erfarenheter och nyfikenhet påverka 
lektionen?  

5. Tavlans många möjligheter kan leda till att jag fyller lektionen med 
länkar och effekter.  

6. Jag saknar en pedagogisk diskussion och didaktisk handledning i bruket 
av digitala verktyg. Denna artikel kan ses som ett inlägg i en sådan 
diskussion. 
 

De positiva erfarenheterna jag upplevt med den interaktiva tavlan kunde 
sammanfattas såhär: 

1. Genom att den interaktiva tavlan fungerar just interaktivt, dvs. så att mitt 
finger fungerar som mus, kan jag hela tiden stå framför klassen och styra 
tavlan med handen. Har jag bara dator och videoprojektor måste jag 
åtminstone ibland sätta mig vid datorn och tappar då kontakten till 
eleverna. 

2. När jag väl satt ner tid och arbete på att förbereda en lektion, har jag den 
alltid färdig i min notebook-mapp. Bara att plocka fram en annan gång. 

3. Tavlan erbjuder åskådlighet. Med hjälp av den kan jag kombinera bild 
och ljud, och färdigt ha länkar till lämpliga internetadresser sparade. 
Notebook har en rullgardin, som gör det möjligt att dölja och blotta delar 
av den bild jag för tillfället projicerar på duken. 

4. Jag kan efter lektionens slut spara och kopiera det vi skrivit under 
lektionen. Jag kan också återknyta till föregående lektion t.ex. genom att 
jag sparat de anteckningar eller den text vi lagt till då. Jag kan alltså 
dokumentera lektionssekvenser an efter att jag genomför lektionerna. 

5. Jag kan låta eleverna jobba vid tavlan, t.ex. så att en elev fungerar som 
sekreterare. Då kan jag själv befinna mig i klassrummet bland eleverna. 
Om eleven använder tangentbordet och inte pennan blir resultatet läsligt 
och prydligt. För detta behövs inte en interaktiv tavla, en dator och 
videoprojektor räcker. 

6. När vi jobbar med skrivuppgifter, kan jag synliggöra min egen 
skrivprocess för eleverna genom att sitta vid datorn och låta min text 
växa fram på duken. Det är gott för eleverna att se att också lärare 
skriver fel, tar bort, tvekar, byter ut ord osv. Det är också bra att utsätta 
sig själv för det man utsätter sina elever för! Men också detta kan jag 
göra med dator, videoprojektor och vit duk. 
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Rollspel som exempel på 
estetiskt lärande 

Om rollspel som uttryck, som metod och  
som ett vidgat textbegrepp 

Johan Vikström 

I denna artikel diskuterar jag rollspel utgående från ett estetiskt perspektiv på 
lärande. Jag argumenterar för att rollspel är en upplevelsebaserad arbetsmetod 
genom vilken man ur ett estetiskt pespektiv på lärande undersöker och utvecklar 
innehåll och tema i undervisningen. Genom exempel från ett undervisningsför-
sök beskriver jag hur man genom att ludisera1 går tillväga för att ta i bruk roll-
spel i undervisningen. Det lärande som då sker förklarar jag utgående från en 
transformativ estetisk teori. Jag hämtar mina exempel från ett undervisnings-
försök i bildkonstundervisningen i årskurs nio där en grupp elever undersökte 
olika sätt att skapa och gestalta berättelser i filmmediet. I enlighet med ett vidgat 
textbegrepp diskuterar jag i artikelns senare del en möjlig definition av rollspel i 
termerna ludiskt berättande och ludisk text.  

Rollspel i estetiskt lärande 
Estetiskt lärande betonar den aspekt av lärande som bygger på sinnesupplevelser 
och som kallas estetisk för att den har en upplevelsepotential. Det är just upp-
levelsepotentialen som gör rollspelet så intressant ur ett estetiskt perspektiv på 
lärande. John Dewey (1934/1980) belyser just denna aspekt av lärande då han 
framhåller betydelsen av aktivitet, av att få erfarenheter av olika fenomen. Med 
Deweys ord handlar det om att den lärande skall uppleva och erfara (”experi-
ence”) det han eller hon skall tillägna sig. Men Dewey lägger också vikt vid att 
lärandet är en produkt av mentala processer. Han talar om nödvändigheten av 
reflexivt tänkande. Rollspelet bör därför följas upp med reflektion och efter-
tanke. 

Att bearbeta rollspelupplevelser 
Här följer ett exempel från mitt undervisningförsök som synliggör hur eleverna 
bearbetar sina rollspelupplevelser i grupp. Bakgrunden är den att de nio eleverna 

                                                      
1 Begreppet ludisering (från latinets ludus som betyder spel) introducerades av Anna Gunder 
(2007). Med ludisering avser hon en omvandling av alla sorters verk till till alla typer av spel. Att 
ludisera i undervisningssammanhang innebär att omforma en pedagogisk praktik till spelform så 
att lärandet sker genom lek- eller spelaktiviteter i en spelmiljö.   
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spelat ett rollspel i en fantasivärld (i en park en bit från skolan) där de erhållit 
starka spelupplevelser eftersom de blev känslomässigt engagerade i rollspelet.  

Eleverna sitter kring ett bord framför en stor datorskärm. Deras uppgift är att 
tillsammans omvandla sina spelupplevelser till en berättelse där alla rollfigurer 
(elever) ingår. Just nu är det är det Lena som leder grupparbetet. Som stöd för 
sitt berättande har hon en trettio minuter lång oavbruten videoinspelning av sitt 
äventyr från det att rollspelet startade till dess slut. Samtidigt som Lena rollspe-
lade höll hon en liten videokamera i handen som bandade oavbrutet. När man ser 
filmerna upplever man händelserna ur Lenas synvinkel eftersom de presenteras 
ur ett s.k. förstaperson-perspektiv, en kameravinkel som eleverna är väl för-
trogna med från dator- och onlinespelens världar. Eftersom Lena spelade den 
karaktär som filmade äventyret har hon förtur att förklara och resonera kring 
händelserna. Hon styr uppspelningen via ett tangentbord. ”Sedan börja ja söka 
efter munken”, säger Lena och startar videoinspelningen. På skärmen utspelar 
sig följande:  

”Och nu ska jag hitta munken”, hör vi Lena säga medan hon småspringer med 
kameran i handen så att bilden är skakig. Kameran panorerar mot höger och söker 
bland buskarna och träden ute på ängen. Panoreringen stannar upp när något rör 
sig i skuggan under en knotig lönn. ”Heh, där ser jag honom... där under trädet”, 
säger Lena ivrigt. ”Det är nog den där munken jag ska råka... han kanske kan 
hjälpa mej. ”Vänta!”, ropar Lena och rusar mot den mystiske munken som lunkar 
iväg.  Vi ser skakiga bilder av marken och av förbisusande trädstammar när Lena 
jagar munken genom skogen. ”Stanna”, ropar hon och stannar själv så att bilden 
blir stadig. Munken som är klädd i en lång brun kappa med huvan uppfälld går 
utom synhåll bakom en hög buske. Lena går närmare och smyger runt busken. 
Kameran filmar in i busken men plötsligt rycker Lena till och vänder kameran. 
Där står munken med sitt yviga vita skägg och sin stora röda näsa inramad av 
tjocka svarta glasögonbågar.   

Eleverna skrattar av förtjusning när munken dyker upp i närbild på bildskärmen. 
Lena trycker på pausknappen så att filmen stannar i en stillbild av munken. 
”Varför gömde du dej inte som du sku göra, som du gjorde åt mej?” frågar Åsa 
Tomas som på bildskärmen är förklädd till munken. Tomas förklarar att Lena 
överraskade honom och att han inte kunde veta hur händelserna i rollspelet 
utvecklades. Eleverna börjar ivrigt diskutera munkens agerande men då avbryter 
Lena som tycker att de ska titta på vad som hände näst. ”Okej nu får ni se när jag 
råkade munken”, säger Lena och trycker på playknappen.  

Munken står orörlig mitt i bild med handflatorna ihop i brösthöjd. ”Hej, är det du 
som är munken?” hör vi Lena säga. Munken hälsar tyst genom att buga. ”Spiritus. 
Jagg er Blodilov, monken”, säger han med rysk brytning. ”Vet du var nyckeln är? 
Dykaren sa att du vet”, säger Lena. ”Först måste doo ge mej korset”, svarar 
munken och gör korstecknet med höger hand. ”Och var finns korset?” frågar 
Lena. ”Gå til traapan som leder op til de döda”, svarar munken. ”Var finns den 
där trappan?” fortsätter Lena. ”Var finns de döda?” replikerar munken och lyfter 
höger hand. ”Ditåt?”, undrar Lena. ”Doo ser de döda”, svarar munken och pekar 
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mot höger. ”Traapårna som leder op til de döda. Gå!”, säger munken med 
bestämd röst. ”Tack!”, säger Lena. Hon vänder kameran i den riktningen dit 
munken just pekat och springer iväg. En bit längre fram, bakom höga 
trädstammar, syns en hög stenmur. ”Det här är verkligen en konstig värld”, säger 
Lena till kameran. 

Rollspel är sinnesbaserat lärande 
Exemplet ovan synliggör hur Lena och Tomas (munken) genom rollspel 
påbörjar en estetisk och dialogisk bearbetning av sina uppfattningar och 
föreställningar om temat döden. Samtidigt framträder den aspekt av estetiskt 
lärande som kallas sinnesbaserat lärande. Detta lärande är holistiskt och 
inkluderar varje aspekt av vårt varande: fysiskt, känslomässigt, estetiskt och 
andligt. Lenas och Tomas rollspelande är ett förkroppsligat lärande – ett 
djuplärande som har en emotionell bas.  I rollspelandet använder de medvetet 
alla sina sinneskanaler (auditiva, visuella, taktila och kinestetiska). 
Kännetecknande för denna typ av lärande är att eleven utmanas både kognitivt 
och känslomässigt.   

Lärande i rollspel enligt en transformativ estetisk 
teori 
En estetisk lärprocess strävar mot ett lärande där elevernas förhållande till något 
förändras, ett nytt perspektiv på verkligheten öppnas. I enlighet med detta 
synsätt visar exemplet från mitt undervisningsförsök på rollspelets potential som 
lärmetod och lärmiljö. Jag tänker då på rollspelets inneboende transformativa 
egenskaper. Transformation är ett begrepp som beskriver de omvandlingar, 
förvandlingar, som sker under varje skede av en estetisk lärprocess. Jag anser att 
rollspel är en idealisk miljö för transformation eftersom olika 
transformationsprocesser ingår i designen av ett rollspel. Själva grundtanken 
med rollspel är att något eller någon skall förändras.  

John Dewey (1934/1980) har i Art as Experience beskrivit huvuddragen i en 
transformativ estetisk teori. Denna teori beskriver det estetiska som det blir till i 
interaktion mellan jag-mig, jag-materialet, jag-uppgiften, jag-andra i gruppen 
och jag-läraren. Denna bearbetning i dialog är transformativ på så sätt att en 
upplevelse, en vardagserfarenhet eller ett sinnesintryck transformeras till en 
estetisk erfarenhet genom estetisk bearbetning i en konstform. En estetisk 
erfarenhet innebär att någon insikt vunnits, en förändring som innebär förändring 
i tänkandet. 

Rollspel som lärandeloop  
Lärsituationen från mitt undervisningsförsök är ett utdrag ur en estetisk 
lärprocess där rollspel ingår. Ett transformativt estetiskt lärande är cykliskt och 
mitt undervisningsförsök bestod av flera sådana på varandra följande 
transformationscyklar, s.k. lärandeloopar. Exemplet från undervisningsförsöket 
ger en liten inblick i rollspelets funktion som lärandeloop.  
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En sådan lärandeloop ser i korthet ut på följande sätt. Eleverna hämtar innehåll, 
tema och frågeställningar för ett rollspel ur sina vardagserfarenheter. Med 
lärarens hjälp designas och iscensätts ett rollspel. Eleverna bearbetar och 
omvandlar sina vardagserfarenheter till spelupplevelser i rollspelet. 
Sinnesupplevelserna från rollspelet begreppsliggörs genom omvandling till en 
berättelse. Genom att sätta ord på sina upplevelser når eleverna en djupare 
förståelse av händelseförloppet i rollspelsvärlden och de får även svar på sina 
frågeställningar. De nya insikterna utgör grogrund för fortsatt skapande. 
Eleverna har fått nya idéer och ställer nya frågor. Därmed påbörjar de nästa 
lärandeloop. Målet med rollspel som metod och arbetsform är således att 
rollspelet skall generera upplevelser som eleverna genom estetisk bearbetning 
omvandlar till erfarenheter, vilka leder till nya insikter och till en ny förståelse 
av omvärlden, som samtidigt utgör startskottet för nästa lärandeloop. 

Spel i undervisning 
Mitt undervisningsförsök skall ses som ett exempel på det ökade intresset för 
utveckling av och forskning om användning av spel i undervisning. I ett vidare 
perspektiv handlar det om ett bidrag till den pågående utvecklingen av 
spelmiljöer som lärmiljöer. Spel i undervisningen utmanar didaktiken på två 
plan: dels i konstruktionen av spel, där det uppstår didaktiska frågor som kan 
tänkas ingå i spelet, dels i användningen av spelet i den konkreta undervisningen 
i olika ämnesmässiga och ämnesövergripande sammanhang, där didaktiska 
frågor om till exempel planering, lärar- och elevdeltagande aktualiseras (Holm-
Sørensen 2008).  

Spel i undervisningen innebär att lärandet sker genom en spelaktivitet i en 
spelmiljö. Arbetsformen för lärandet blir då en spelform. Även mål och innehåll 
för lärandet överförs till spelform och det är läraren som i sin planering av 
undervisningen väljer lämplig spelform.  

Lärandets mål och innehåll 
Läroinnehållet som jag prövade att ludisera var att göra film. När man 
undervisar film i ämnet bildkonst är fokus på processen att göra film. Målen för 
lärandet är att eleverna skall tränas i att utveckla innehåll, form och uttryck. När 
det gäller filmarbete innebär form och uttryck att eleverna skall lära sig använda 
den rörliga bildens gestaltningskomponenter (se Granath 1998) samt att de skall 
träna sina färdigheter att använda digital kamera- och editeringsteknik.  

Men i estetiskt lärande är inte uppövandet av praktiska färdigheter och 
kunskaper det mest väsentliga. I stället är det utvecklandet av de 
innehållsmässiga aspekterna i filmarbetet, dvs. utvecklandet av filmberättelsens 
tematik som betonas. I en estetisk lärprocess är fokus på meningsskapande 
genom formuttryck. 

Avsikten med estetiskt lärande 
Det väsentliga i en estetisk lärprocess är inte uppövande av praktiska färdigheter 
utan att undersöka livet med konsten som metod. Estetiskt lärande handlar i 
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grund och botten om att undersöka vad det är att vara människa. I 
undervisningsförsöket handlade elevernas arbetsprocess om att undersöka hur 
det är att vara en ung människa idag. De undersökte och bearbetade sina 
uppfattningar och föreställningar med konstens medel, genom filmmediet och 
rollspel.  

Ett estetiskt perspektiv på lärande har således fokus på meningsskapande. Som 
övergripande rubrik för sitt undersökande arbete valde eleverna temat att vara 
ungdom och hur det kunde kännas om någon kompis skulle dö. Genom sitt 
rollspel ville eleverna undersöka temat liv och död och framförallt ville de 
experimentera med för dem fascinerande men skrämmande uppfattningar om 
vad det innebär att dö. 

I ludiseringsprocessen fick eleverna använda sina egna livserfarenheter och låta 
dem möta ny kunskap för att därigenom skapa ett meningsfullt uttryck. När 
elevernas kopplade sina egna livserfarenheter till bearbetningen av tematiken 
blev projektet genast betydelsefullt för dem. 

Att ludisera i estetiskt lärande 
När man ludiserar i undervisningssammanhang är det en stor utmaning att lyckas 
integrera mål och innehåll för lärandet på ett meningsfullt sätt i spelaktiviteten. I 
mitt undervisningsförsök var min tanke att lärandet inte får särskiljas från 
spelandet. Utgångspunkten var att lärandet skall ske genom att spela.  

Ludiseringen påbörjas i lärarens planering av undervisningen. När man ludiserar 
i estetiskt lärande gäller det att först lokalisera ludiska (lekfulla och spelaktiga) 
egenskaper och kännetecken i läroinnehållet. Det gäller för läraren att kunna 
plocka fram läroinnehållets ludiska egenskaper och göra dem till det bärande 
inslaget i den planerade spelformen. I min förplanering kom jag fram till att det 
ludiska elementet och lekfullheten tydligast visar sig i det sceniska och drama-
tiska gestaltandet av berättelsen, dvs. i det arbetsskede då eleverna spelar in fil-
mens handling med hjälp av videokamera. Elevernas lekfulla interaktion med 
varandra och med videokameran kom att bli utgångspunkten för min planering 
av spelformen. Då slog mig tanken att inspelningen av en berättelse kanske 
kunde ske samtidigt som ett äventyr utvecklas och att ett rollspel kunde vara en 
lämplig spelform. På så sätt kom rollspel att bli den arbetsform där eleverna fick 
undersöka läroinnehåll och tema.  

Att designa och spela ett rollspel 
När läraren slagit fast rollspel som arbetsform för filmarbetet var det dags att ta 
med eleverna i ludiseringsprocessen.  Designen och iscensättningen av rollspelet 
blev en transformationsprocess där eleverna fick träna sin förmåga att gå in i 
fiktionen och där skapa en kollektiv föreställningsvärld, en spelvärld.  

Design och iscensättning av rollspel kan förklaras genom begreppet estetisk 
fördubbling. Anna-Lena Østern (2006) talar om estetisk fördubbling och avser 
då en fördubbling av person, plats och tid. I undervisningsförsöket innebär 
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fördubblingen att den verkliga platsen blir en fiktiv plats, den verkliga tiden blir 
fiktiv tid, och att deltagarna tar roller och bygger rollkaraktärer.  

Eleverna konstruerade en gemensam bakgrundsberättelse, en tankekonstruktion 
om att de alla i sitt vardagsliv råkat ut för allvarliga olyckstillbud och fallit i 
koma. När de svävade mellan liv och död hade de alla märkliga upplevelser. 
Startscenariot var att alla de nio eleverna hade förvandlats till märkliga 
rollkaraktärer som var tvungna att spela om liv och död i en mystisk spelvärld. 
Ifall man lyckades spela sig igenom äventyrsspelet vaknade man upp ur koman 
och kunde leva vidare. Ifall man misslyckades i spelvärlden så var man tvungen 
att stanna kvar där, vilket i elevernas tankekonstruktion innebär att man var död.  

Eleverna valde att spela rollspelet i en park där det finns en sjö, en skog, en 
gravgård och en del andra miljöer som de tyckte att passade till temat som skulle 
bearbetas i rollspelet. Eleverna konstruerade spännande rollfigurer som de 
utvecklade under rollspelets gång. Några klädde till och med ut sig till 
oigenkännlighet. Rollspelet var ”på låtsas” men ändå ”på riktigt”. Rollen var en 
estetisk konstruktion som gav eleverna trygghet och beskydd och i den kunde de 
pröva att säga och göra saker som de inte vågat göra i verkliga livet. Genom 
rollen kunde eleverna undersöka och laborera med rollspelets viktiga livsteman, 
förstå andras perspektiv och betrakta världen ur ett nytt perspektiv. Läraren del-
tog inte i rollspelet. Han var enbart en tyst observatör som smög omkring i 
spelvärlden. Lärarens uppgift var att avgöra när rollspelet kan avslutas och att ta 
ut eleverna ur spelet och ur sina roller. I undervisningen i estetiska ämnen har 
man en möjlighet att nå existentiella frågor genom att skapa lärsituationer där 
man laborerar med identitet och meningsskapande, inom trygga ramar.  

Ett rollspel måste iscensättas för att komma igång. Man skall designa ett 
startscenario, en situation ur vilken rollspelet startar. Spelarna kan ha väldigt 
olikartade uppgifter och roller, men alla måste vara på det klara med vad avsik-
ten och målet med rollspelsaktiviteten är. Det kan t.ex. vara att försöka lösa ett 
problem eller en konflikt, eller att undersöka något fenomen. Men rollspel är en 
öppen dynamisk lärprocess som är improviserad och därigenom oförutsägbar. 
Det finns inga färdiga lösningsmodeller eller svar. Ett tomrum öppnas, ett fiktivt 
rumför lärande där olika möjligheter prövas ut. På så sätt är rollspel i estetiskt 
lärande både en lärmetod och ett uttryck. Lindstrand och Selander (2009) påpe-
kar att ett estetiskt uttryck kan uppfinna något som förändrar vår syn på världen, 
även om uttrycket också innebär en fantasi kring något som aldrig funnits. 

Då det ludiska tar över  
Om vi tittar på exemplet där Lena och munken interagerar ser vi hur det ludiska 
driver fram handlingen. Denna lekfullhet är ett kännetecknande drag för estetiskt 
lärande i spelmiljö. Den ständigt närvarande lekfullheten framträder i Lenas 
jagande av munken och i dennes lek med ord och uttal. Det är här fråga om en 
allvarlig lekfullhet som utgår från Johan Huizingas (2004) begrepp ”serious 
playfulness”, vilket innebär en lek med betydelser, en lek som har regler. 
Lekfullheten styr viljan och energin att utforska fenomen, och att skapa nytt. 
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Detta synsätt på lek och spel som meningsskapande aktiviteter utgår från Hui-
zinga (ibid) som i sitt verk Homo Ludens (Den lekande människan) beskriver 
leken som en existensform och människan som en lekande varelse. Enligt Hui-
zinga är kulturen i grund och botten lekfull, dvs. all mänsklig kulturbärande 
verksamhet har sitt ursprung i leken. Ett estiskt perspektiv på lärande i spelmiljö 
beaktar uppfattningen att den ursprungliga och mest genuina formen av lärande 
sker i leken.  

Vi kan se hur Lena och Tomas i undervisningsexemplet är fysiskt och 
känslomässigt engagerade i rollspelet. Att det ludiska tar över innebär att de helt 
och fullt ger sig in i lekens värld. Kjetil Steinsholt (2004, 2006) talar om lekens 
kraft och beskriver hur leken fångar upp den lekande så att denne blir ”lekt av 
leken”. 

Rollspel bär lekens egenskaper och kan därför inte styras med hjälp av regi och 
manus. Den fria leken skall inte styras och tyglas, då förlorar den sin kraft och 
tjusning. När Lena interagerar med munken är det meningsskapandet som är det 
viktiga för henne, dvs. utvecklandet av meningsfulla handlingar som gör att hon 
kan ta sig framåt i rollspelet. Videokameran underordnas rollspelandet så att 
filmandet blir en del av leken och sker helt och hållet på lekens villkor. 

Rollspel som ett vidgat textbegrepp 

Rollspel och berättande  
I estetiskt lärande är olika typer av texter och berättandeformer ofta i fokus och 
lärandet sker då vanligtvis med berättelsen som kunskapsform. Enligt Jerome 
Bruner (1990) är narrativitet vårt mest grundläggande sätt att uppleva mening, 
att organisera upplevelser och förstå världen på. Färdigheter att bygga upp och 
förstå berättelser är därför avgörande för människans förmåga att konstruera en 
version av sig själv, i sin kultur.  

Vi kan se att en väsentlig del av lärandet i mitt undervisningsförsök sker genom 
att eleverna skapar berättelser. Men berättandet genom rollspel och den berät-
telse som skapas i rollspel kan svårligen förklaras enbart med hjälp av traditio-
nell litteraturteori (framförallt narratologi), utan jag får söka förklaringsmodeller 
ur forskartraditionen ludologi (spelteori). Jag kallar därför den berättandeform 
som uppstår i ludiska aktiviteter (lek- och spelaktiviteter) för ludiskt berättande. 

Ergodisk och icke-ergodisk text  
Kritiken mot att se spel som berättelser tar form hos Espen Aarseth i hans redan 
nu klassiska verk Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997), där han 
utgående från graden av aktivitet från användarens sida beskriver en text som 
antingen ergodisk eller icke-ergodisk. 

Undervisningen i skolan utgår traditionellt från synen att kunskap tillägnas ge-
nom studier av icke-ergodiska texter som alltid presenterar innehållet på samma 
sätt. I ergodiska texter (t.ex. hyperromaner och datorspel) däremot ställs 



86 

användaren ständigt inför olika alternativ och måste göra aktiva val för att 
komma vidare. Icke-ergodiska texter (t.ex. böcker, filmer och dagstidningar) har 
inga sådana krav på aktivitet utan de är tillgängliga för användaren utan förbe-
håll.  

I enlighet med Aarseths teori kan jag beskriva rollspel som en form av ergodisk 
text där eleven som rollspelar är en medskapare av texten och där varje elev ska-
par sin egen väg genom texten. Men istället för ergodisk text talar jag härefter 
om ludisk text efterson denna term bättre förklarar den spelkontext som jag 
beskriver.  

Ludisk text 
Den ludiska texten finns inte på förhand. Händelseförloppet i texten sker bara 
under förutsättning att spelaren utför en viss handling; det utlöses av spelarens 
aktivitet. Lena och munken skapar den ludiska texten genom interaktion, genom 
att uppleva och agera och texten blir till samtidigt som handlingen utvecklas. 
Texten berättas, författas och ageras samtidigt. Den ludiska texten har primärt 
ingen läsare, den har endast en användare. Man läser inte texten – man spelar 
den.   

Genom ludiskt berättande skapar man en ludisk text. Rollspel, som alltså är en 
form av ludiskt berättande, utvecklar förmågan att hitta på i ögonblicket, att pla-
nera och agera samtidigt. Rollspelets text blir till genom improvisation som ofta 
är spontana handlingar som inte är inövade på förhand. Det är en produktiv 
aktivitet där handling och reflektion sker samtidigt. Donald Schön (1998) kallar 
denna förmåga ”reflection-in-action” och det innebär att man ställd inför 
problematiska situationer har en förmåga att samtidigt tänka och handla. Lena 
författar rollspelstexten samtidigt som hon filmar sin interaktion med munken. 
Hon upplever, agerar, författar och filmar samtidigt. Det är svårt och förutsätter 
att man kan kombinera ett väl utvecklat ”knowing” (konstfärdighet) med ett 
likaså väl utvecklat reflekterat tänkande (konstnärlighet).  

Det rollspeläventyr som fångas med Lenas kamera skapas på rollspelets villkor. 
Det digitala filmmaterialet växer fram i samma takt som intrigen utvecklas. Ifall 
någon önskade läsa filmens manuskript så hade ett sådant manus kunnat författas 
först efter det att filmen redan spelats in. Detta tillvägagångssätt är det rakt mot-
satta jämfört med filminspelning av dramatiserade framställningar som följer 
färdigt skrivna texter i form av manus och storyboard. Fredrik Lindstrand (2006) 
har beskrivit hur man skapar film enligt representationens, dvs. återberättandets 
logik. Arbetet under filminspelningen handlar då om att överföra texter (synop-
sis och bildmanus) från skriftspråkets och bildens medium till filmmediet. 

Mediering, att fånga en ludisk text 
Roger Säljö (2000) anser att vi gör våra erfarenheter med hjälp av medierande 
redskap. Videokameran är ett exempel på ett medierande redskap som förändrar 
våra möjligheter att varsebli och reflektera över vår omvärld. När videokameran 
integreras i rollspelandet vill jag poängtera att Lena använder kameran som ett 
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dokumenterande och medierande redskap. Filmandet inkräktar inte på hennes 
rollspelande. Lena behöver endast komma ihåg att hela tiden rikta den lilla 
digitalvideokameran ditåt hon själv tittar. När hon inte interagerar med någon 
annan rollspelare berättar hon för kameran om sina tankar och upplevelser och 
förklarar vad hon ämnar göra näst.  

Under lektionerna före rollspelet fick eleverna öva att agera och filma samtidigt. 
De övade sig att filma ”i flykten” springande och krypande, men framförallt att 
obesvärat filma interaktion med andra spelare. Eleverna lärde sig hur man både 
filmar och interagerar med en medspelare genom att hålla kameran med en hand 
i brösthöjd och vid behov checka bildkompositionen i den utfällda monitorn. På 
det sättet kunde de fokusera på dialogen och samspelet med medspelarna, utan 
att behöva tänka på kameraarbetet. 

När eleverna i klassrummet diskuterar och reflekterar över spelupplevelserna 
kommer de i kontakt med spelvärlden via videoinspelningen. Filmen utvidgar 
deras förmåga att återkalla och återuppleva upplevelser från rollspelet. När Lena 
på videoskärmen ser och hör sin interaktion med munken väcks minnen till liv 
och hon kan sätta ord på tankar och känslor som rörde sig i hennes huvud i just 
den situationen. Lena använder här videotekniken som ett medierande redskap. 
Utan videoinspelningen som stöd är det en omöjlig uppgift för henne att 
rekonstruera och återberätta sina upplevelser av händelseförloppet i rollspelet.  

Eftersom videotekniken fungerar som en utvidgning av hennes minneskapacitet 
kan hon börja strukturera händelseförloppet och tillsammans med de andra ele-
verna reflektera över vad de upplevt. Förståelsen av spelupplevelserna fullbordas 
först när eleverna i grupp reflekterar över vad de tillsammans åstadkommit ge-
nom rollspelet.  

Konklusion 
Enligt dramapedagogen Hannu Heikkinen (2005) är rollspel en form av tillämpat 
drama som används i terapi men också i undervisning. Han skriver att i pedago-
giska rollspel är det mest relevant att i undervisningen hantera sociala konflikter 
och rollkonflikter. Jag ser ett betydligt större användningsområde för rollspel 
och argumenterar för att det är en upplevelsebaserad arbetsmetod genom vilken 
man undersöker och vidareutvecklar innehåll och tema i undervisningen. Det är 
främst mänskliga relationer samt samhälleliga fenomen och företeelser som läm-
par sig att undersöka.  

Den stora utmaningen för läraren och eleverna är att lyckas transformera 
läroinnehållet till rollspelsformatet så att mål och innehåll för lärande på ett 
meningsfullt sätt kan bearbetas i rollspelet. Genom att tillsammans med de andra 
deltagarna i rollspelet reflektera över de upplevelser, lösningar och resultat som 
rollspelet resulterar i kan man komma till nya insikter, som kan innebära ett 
förändrat tänkande.  
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Rollspelets uppgift i estetiskt lärande är att utgöra ett uttryckssätt och en 
arbetsform för estetisk bearbetning, där upplevelser transformeras till estetiska 
erfarenheter.  

Genom att beskriva hur man ludiserar i undervisning vill jag visa på de 
möjligheter som estetiskt lärande erbjuder pedagogiken inom utvecklingen av 
spelmiljöer som lärmiljöer. Min uppfattning är att lek och spel bör få en mer 
framträdande roll i barns och ungas bildningsprocesser i skolan. Denna 
uppfattning bottnar i ett antagande att lek och spel rymmer ännu outnyttjade 
potentialer som kan användas i ett undervisnings- och lärandeperspektiv. 
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Kroppen som text 
Om läsning av det kroppsliga i lärande 

Ellinor Silius-Ahonen 

Vad betyder kropp som text i det pedagogiska sammanhanget?  Vad innebär 
kroppslighet för lärandeprocesser? Det utvidgade textbegreppet som aktualiseras 
i publikationen berör såväl kommunikativa aspekter som narrativa och tolkande 
läsarter. Kropp är språk och kropp relaterar till rum i ett ständigt skapande av 
sammanhang, en kulturell arena för meningsfulla handlingar och berättelser.  

Jag belyser tematiken i tre avsnitt. Inledningsvis läggs fokus vid det kroppsliga, 
upplevelsefältet och den intertextuella förståelsen av performativitet. I det 
längsta avsnittet relateras kropp som text till lärande. Kulturell läsfärdighet, det 
som idag förknippas med ett vidgat textbegrepp, innefattar en förståelse för 
performativa konstformer som teater, drama och dans. Jag avslutar med några 
dramaexempel för att antyda alternativa lärande möjligheter.   

Kroppen som upplevelsefält och 
berättelse  
Kroppen kan ses som en karta och en seismograf för intryck, uttryck och avtryck 
vilka ingår i ett samspel. Kroppen kallas text i alla tre bemärkelser. Latinets 
textus betyder väv. Jag definierar text som tecken med kulturell innebörd som 
vävs samman till enheter (manus, script) med sammansatta innebörder vilka i sin 
tur relaterar till andra enheter genom komplexa samband.  

Kroppsligt varande å ena sidan och läsning av kroppsliga koder å den andra är 
angelägna spörsmål i sammanhang där människor interagerar. I skola och 
utbildning skapar kroppslig närvaro en påtaglig, levande social miljö med 
pedagogiska möjligheter. I vår tid när kroppen ofta ensidigt diskuteras som 
problem (ohälsa, utseendefixering etc.) är det möjligheterna jag önskar lyfta 
fram.  

Dialogiska fält uppstår mellan människor och mellan människa och värld genom 
ett ständigt utbyte av mänskliga uttrycksformer, intryck och kulturella koder, 
avtryck. Själva upplevelsen av att vara i livet ingår i dialogen.   

I begreppet ”kroppsligt uttryck” ingår tre element: sådana krafter som vi 
uppfattar som ”inre” pressar på för att komma ut, det som uppfattas som det 
”yttre” som man riktar sig mot och kroppen som förmedlare mellan det inre och 
det yttre. Kroppen är mötesplatsen som i varje ögonblick artikulerar dialogen 
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mellan en inre och en yttre verklighet i rörelse, blick, röst. Människans 
sinnesrörelser når upp till medvetandet genom kroppens förnimmelser. (Dropsy 
1998.) Människans relation till omvärlden är i grunden interaktiv, hennes 
perceptuella horisont inbegriper hennes eget handlande i världen. Kroppen är 
människans tillgång till världen, hennes relation till den. (Merleau-Ponty 1962.) 
”Det är inte så att själen oroar sig och kroppen krampaktigt knyter sig, det är 
hela personen som uttrycker sig” (Dropsy 1998, 21).   

Det är inte med kroppen man uttrycker sig utan som kropp (Hamera 2005). Från 
de första rörelserna och ljuden uttrycker sig människan kroppsligt. Hennes 
berättelse föds redan innan hon är född. Historien om föräldrar, för-fäder och -
mödrar, platser och sammanhang, om tiden i livmodern och vägen ut i världen 
finns lagrade i människan.  Hur man tar emot intrycken av andras rörelser, 
handlingar och ord är likaså en process genom sinneskanaler. (Crafoord 2005.)  

Barnet växer upp med kroppsliga och narrativa minnen av hur kön konstrueras 
liksom det bär inom sig andra kollektiva och personliga berättelser. Dessa 
konstituerar en kroppshållning, en benägenhet att använda vissa sinnen mer än 
andra, specifika gester, ett eget sätt att gå och springa och röra sig, ett 
förhållande till tingen och till rummet omkring henne som berättar något om den 
hon är och den hon kunde vara.  

Människans kroppsliga handlande innehåller en avsikt som inte behöver vara 
medvetengjord. Det som i kroppsfenomenologin betecknas kroppslig 
intentionalitet iakttas lättast hos barn. En baby sträcker sig ivrigt efter ett 
föremål, ett litet barn rör sig mot ett mål utan att tveka men kan helt plötsligt 
svänga om och byta riktning när något nytt lockar. Perceptionen är 
meningsskapande, det sker en organisation av intryck till helheter (gestalter) som 
begripliggör det osammanhängande (Rasmussen 1996). De betydelser hon 
konstruerar i sin varseblivning, den inre och den yttre, skiljer sig mellan de olika 
sinnena. Hur människan använder sina sinnen bygger upp en grundläggande 
läsning av omvärlden. Perceptionen har mer eller mindre visuella, auditiva eller 
kinestetiska tendenser1.     

Det intentionala hos människan är inte åldersbundet utan ligger som en 
dimension i mänsklig existens. Dess förpersonella drag ger kroppsligheten ett 
drag av anonymitet. Det mest subjektiva är något som vi delar med andra 
människor. Det är personligt samtidigt som det är ett objektivt villkor för 
existensen. (Bengtsson 1993, Merleau-Ponty 1962.) Den personliga existensen, 
det liv som levs i ständiga processer, ger den biologiska summan ett mänskligt 
ansikte. Uppfattningen att kroppen är ett rum för levd mening och en 
rörelseriktning gör den betydelsebärande. Kroppen är inte ett yttre attribut till 
existensen utan ett förverkligande av den. (Merleau-Ponty 1999.)  

Vanan relateras till en primär existensform hos människan, detta att sträcka ut 
sig mot världen är hennes disposition till både förändring och upprepning 
                                                      
1 Se NLP som studerar hur olika sinnen verkar i hjärnans informationsbearbetning, se 
också om inlärningsstilar, teman som inte fördjupas här.  
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(Ravaisson 2002). När en rörelse förvandlats till vana och lämnar ”viljans och 
reflexionens sfär” blir den inte en mekanisk effekt av en yttre impuls utan 
konsekvensen av en böjelse som övertagit viljans roll (op.cit, 76). Vanan ses 
som både motorisk och perceptuell, en hållnings- och positionsberedskap. ”Livet 
när det kroppsliga, det handlar inte om ett överskridande” (Merleau-Ponty 1962, 
85). 

Kroppen som performativ 
Begreppet “performativitet”/”performance” kan associeras till flera betydelser. 
Den ordboksdefinition som kommer närmast är ett “verkställande”, utgående 
från en kroppslig handlingsaspekt. Det handlar inte om “prestation”.  En kritisk 
performativ pedagogisk teoribyggnad hämtar argument ur både kritisk teori och 
teorier inom performativa konstarter (Prendergast 2007). I det här avsnittet är 
startpunkten det performativa i en intertextuell läsning. Den 
kroppsfenomenologiska synen som intersubjektiv, och den kritiska teorin som 
kontextuell förenas i det performativa synsättet.  

Antagandet att intersubjektiva aspekter konstituerar subjektivitet (von Wright 
2000) förlägger den mänskliga existensen i ett sammanhang av relationer. 
Merleau-Ponty (1962) ger ett exempel med en baby som öppnar munnen när en 
vuxen gör det. Han är noga med att påpeka att det inte handlar om slutledning 
genom analogi (vilket vore omöjligt) utan om intersubjektiv signifikans. 
Exemplet kunde jämföras med ”gäspningseffekten” i kroppsspråket. 

Det performativa exponerar något för en läsning och skapar därmed en 
intertextuell produkt. Intertextualitet kan definieras som en relationell 
orientering mellan texter (Bauman 2004). En manifestation, en artikulering, 
ramas in av det aktuella sammanhanget men bär med sig det förgångna och en, 
ofta omedveten riktning mot framtiden. Ur ett existentiellt 
kroppsfenomenologiskt perspektiv är människans verksamhet riktad. Denna 
riktadhet ställer kroppen i relation till något. Kunskapssökande uppfattas som en 
orientering i vid bemärkelse där det kroppsliga och mentala interagerar i en 
dialog med omvärlden. Den som deltar i lärande processer (elev, studerande) 
orienterar sig i ett tankesätt, i en teoretisk utsaga, i en handlingsrepertoar, i ett 
resonemang om värden.   

Läsaren tar till sig såväl det aktuella uttrycket som spåren av avtryck. Både 
avtäckande och pånyttskapande ingår i den dynamik och produktion av 
intertextualitet som det performativa utgör (Bauman 2004).   

Butler (Butler & Saligh 2004) definierar det performativa som ytan av 
människans existens. Det står inte för ytlighet eftersom kroppen som stil utgör 
ett komplicerat område.  En person som praktiserar en viss stil i sitt uttryck har 
inte tillgång till vilka val som helst för detta. Performativitet har en rituell 
dimension. Bourdieus begrepp habitus relaterar hon (op.cit.) till kulturella 
avtryck. De hänvisar i det kroppsliga uttrycket till redan definierade och 
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lokaliserade kontextuella markörer. Samtidigt blir uttrycken i nuet den drivkraft 
för de tolkningar, läsningar som man i det specifika sociala sammanhanget tar 
fasta på. Individens föränderliga handlingar kan förstås som ett sökande efter 
identitet och en konstruktion av mening. Processerna har en dramatisk form där 
tillfälligheter och samtidigheter inverkar.  (Butler & Saligh 2004.) 

Aktörens uttryck blir mottagarens intryck, konstruktion av mening sker hos båda 
i ett samspel där man kontinuerligt växlar position. Själva förkroppsligandet 
under livsloppet föds i sekvenser av handlingar som upprepas i skeenden. 
”Embodyment is emerging from the sequence of acts where the actor is “done by 
those acts” (Butler & Saligh 2004, 91) Enligt Butler (op.cit.) är människan, inte 
en själ i en kropp utan ett subjekt i rörelse.  

Kropp är alltid lokaliserad någonstans, kroppsrummet bildar ett locus/ topos. Där 
Merleau-Ponty (1962) betonar kroppen som uttrycksrum avtäcker Benjamin ett 
kroppsrum där motsatsen mellan ”innehåll” och ”form” överskrids (Weigel 
1996). Hans begrepp ”tankebilder” (Denkbilder) refererar till det 
förkroppsligande som konstituerar kroppen, dels som primär materialitet i 
världen, dels i relation till den kultur som är delaktig av. Idéer förkroppsligas i 
handling såsom själva tiden är inkarnerad i nuet (Jetztzeit). I varje idé ligger en 
bild om världen dold. Kroppen är inte natur som någon form av motsats till 
kultur, det är genom den kulturella ”bilden” som kropp och rum förs samman på 
ett icke-linjärt sätt. (Weigel 1996.)  

Kroppslig praktik i pedagogisk 
kontext  

I det här avsnittet resonerar jag kring den kroppsliga praktik som är förknippad 
med lärande och skolmiljö.   

Ambivalensen i det kroppsliga innebär att människan både ser och är synlig 
(Rasmussen 1996, 24), hör och hörs, känner och känns av. Tvetydigheten hänger 
samman med att kroppen, så intimt ett uttryck för jaget, samtidigt är något som 
gör att hon liknar andra. Den pedagogiska potentialen ligger i kroppslig närvaro 
som en energi, en kraftkälla som kan riktas för att betjäna lärande. 

Subjektet har under senare år ställts i fokus i lärmiljöer och ord som 
”elevcentrering” och ”kunnande” har aktualiserats. Det som fortsättningsvis kan 
vara ett dilemma är den kulturella praktik som förankrar kroppen i ett visst 
mönster av vanor. Spåren av tider då kroppsarbete kom att uppfattas som 
människans lägsta verksamhetsform har lämnat avtryck. Enligt Arendt (1998) 
handlade det goda livet i antikens Grekland om att bli herre över 
livsnödvändigheterna. Det gällde att övervinna de biologiska livsprocesserna. 
”Slaven som ser allt från magen” (Arendt 1998, 124) uppfattades vara begränsad 
i sitt tänkande pga. de sysslor han var tvungen att utföra.  
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Vana att sitta i skola och utbildning sitter kvar. Det traditionella klassrummet 
med elever sittande i rader med en lärare framför sig i kateder vid ett podium är 
inte gängse för de yngre eleverna i dagens skola. Det utgör ändå prototypen för 
det fysiska rum som möter de flesta i högre klasser, i högskoleutbildning, t.o.m. i 
fortbildning och i fri bildningsverksamhet (utanför konst- och rörelsekurser). 
Katedern är ofta utbytt till dator på bord och datorskärm så att riktningen 
fortsättningsvis är likartad.  

Det som händer när människan byter kroppställning är att hennes mentala 
orientering likaså förändras (Duesund 1996). Det ligger didaktiska möjligheter i 
att hitta meningsfulla, integrerade rörelsebetonade handlingar inom 
undervisningen. Polloc (2007) framhåller hur förmågan att såväl läsa som skriva 
ökar genom pedagogiska medel som tar kroppen i bruk.  

Avtryck och uttryck blir intryck  
I det här avsnittet relaterar jag till det rumsliga i det kroppsliga perspektivet och 
till läsning med hjälp av olika sinnen.  

I skola och utbildning skönjs rituella avtryck i arkitekturen, i interiörers 
möblemang och färgsättning, sittordning, rörelseutrymme, teknisk apparatur etc. 
De utgör kulturella tecken som på ett – ofta omedvetet plan – anger en 
underliggande föreställningar och antaganden om den verksamhet som pågår. 

Linsen ser mer än ögat (Benjamin 1987). Enligt Benjamin är form gestaltning av 
innehållet, som själva läsbarheten av detsamma (Bolz & Reijen 1993). Utgående 
från formens och innehållets enhet blir förverkligandet av utbildning också ett 
kroppsligt – rumsligt problem. När frågor som läroplaner, scheman och 
lektionsinnehåll diskuteras som ”idéer” kan ett resonemang om förkroppsligande 
och ”faktiska, påtagliga handlingar” närma sig den verkliga elevens/studerandes 
verklighet. Det som människor gör och säger har alltid en annan verkan än det 
som de säger att de gör. De vanor som uppstår kring praktiska förverkliganden 
(förkroppsliganden) är betydligt mer seglivade än den retorik som används kring 
dem. (Silius-Ahonen 2006.) 

Scardamalia och Bereiter (1994) har myntat begreppet knowledge building. De 
betonar lärandets kollektiva och rumsliga karaktär. Kunskapssökande ser de som 
en gemensam, kollektiv verksamhet, förankrad till plats. Den traditionella 
tolkningen att lärande skulle vara en privat angelägenhet har lett till att utrymmet 
för kunskapsbildning förblir osynligt och därmed onåbart både för individen och 
pedagogen. En skolas eller utbildningsenhets fysiska och virtuella rum kan 
utgöra hinder för lärande processer. Människor kan sägas svara på en lärmiljös 
erbjudanden. Gibson (1979) myntade begreppet affordances för de materiella 
och symboliska artefakter som inbjuder till respons, medvetet eller omedvetet. 
Scardamalia och Bereiter (op.cit. 269) framhåller hur en nydesign av en 
skolmiljö kan hjälpa eleven att agera som en historiker, som en biolog (min 
kursivering).  
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I detta finns två centrala element. När en elev befinner sig i ett rum med gamla 
föremål och bilder kan en historisk nyfikenhet växa spontant, som om hon 
besvarade rummets öppna frågor. Möjligheten att ta en historiker-roll är ett sätt 
att ge henne en drivande expertuppgift. Det är hon som är subjekt (”historiker”, 
”biolog”, ”språkforskare” etc.) och de aktiviteter som därav följer väcker hennes 
egna frågor kring ämnet för att kunna utföra dem. Tänkandet får en sökande 
attityd och ämnesinnehållet som under processens gång förmedlas av lärare i 
uppgifter anslutna till en faktisk situation, uppfattas som ”det som behövs här”, 
något som expertrollen förpliktigar till.      

Uttryck läses som intryck 
Vilket sinne som dominerar mer än andra i undervisning är inte något 
godtyckligt utan markerar tiden och samhällsutvecklingen. En äldre generation i 
vårt land minns hur hörselsinnet aktiverades i skolan medan en yngre har vant 
sig vid visuell presentation av stoff. En överbetoning av ett enda sinne utarmar i 
längden människors förmåga att använda hela spektret av 
varseblivningsmöjligheter.  

En undervisning som sporrar eleven till att ta olika synvinklar stärker hennes 
förmåga att såväl leta som finna alternativa svar på frågor. Synsinnet som läsart 
kan genom att skapa överblick erbjuda en metaförståelse. 

Auditiv varseblivning närmar subjektet till det som hon studerar. Björk (2000) 
gör en jämförande analys mellan ”öga” och ”öra” i bildningsfilosofiskt 
hänseende. Hörsel har en dimension av hörsamhet. Synen på närhet mellan 
lärare och elev har växlat mellan tidsperioder. I den senmoderna tid då kunskap 
inte uppfattas som neutral eller en representation av en oföränderlig verklighet 
utan något som skapas i dialog i ett meningsfullt sammanhang, syns 
bildningstanken återvända till skolvärlden. En nära kontakt mellan lärare och 
elev/studerande anknyter till en berättande skolkultur.  En sådan skolkultur är 
förenlig med ett bildningsperspektiv.  

Människan konstruerar mening såväl narrativt som ikoniskt och genom direkt 
handling där flera sinnen tas i bruk. Kroppsförnimmelser, stämningstillstånd och 
rörelseförmåga har en interkroppslig signifikans genom personlig närvaro. När 
individen sträcker sig efter betydelser som svar på autentiska frågor skapar hon 
mening. Den känslomässiga kraft som föds när en verksamhet upplevs som 
angelägen underlättar kopplingen mellan tankeprocesser och den situation som 
man befinner sig i. 

Bokläsning tillsammans med barn är en kroppslig upplevelse. Också 
ensamläsning aktiverar våra sinnen. Dagens elever kunde väl unnas att känna 
doften av en ny bok, höra prasslet av riktigt papper när man vänder blad, känna 
välbehaget i fingrarna när en ny bok vilar i händerna. Det är avkopplande att se 
på ord, på rader i en dikt och på bilder i egen takt, på nära eller på långt håll, 
med ögonen öppna eller halvslutna. En bok kan man plocka fram och 
återkomma till, det går att bläddra i den, läsa om och om igen. Den ställer sällan 
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höga krav på rygg och nacke. Hemma kan man ligga och läsa men också i 
skolan kan man vika benen under sig i en bekväm ställning, ja man kan hålla en 
liten bok i fickan och ta upp den under en promenad.     

Ett exempel på kroppslighet i lärande 
processer 
Den lärandes eget känslomässiga engagemang är en nyckelfaktor i hennes 
kunskapsbildande process. Förkroppsligande är ett sätt där den lärande formar 
ett teoretiskt material till egen förståelse och tar ställning till något som sant. 
Engelskans ”take a position” ger en påminnelse om det dubbeltydiga i ”ta 
ställning”. En lärprocess består av pågående helhetsbetonade handlingar där 
andras kunskap (ett samlat vetande) transfomeras till ett eget kunnande, en 
personligt känd kunskap. Om man med lärande däremot avser reproducerande, 
mekanisk sysselsättning och inte kunskapsproduktion ser man lärprocessen 
enbart som en transportsträcka som helst ska vara så kort och så enkel som 
möjligt.  

Definieras lärande som en epistemisk och dynamisk, social transformationsakt 
(Greimas 1987) blir formen för själva processen föremål för intresse. När jag 
valde att studera lärande som kunskapsbildande text (Silius-Ahonen 2005) var 
mitt utgångsantagande att rumsliga och kroppsliga komponenter kan läsas som 
performativa uttryck av det lärande som förekommer i lärohändelser2. Jag valde 
en miljö i formell utbildning för att kunna koppla lärande till kunskapsbildning 
(den epistemiska komponenten). I en professionsutbildning där man iscensätter 
diskussioner mellan studerande som ett redskap för lärande, ett problembaserat 
utbildningskoncept, framstod slumpmässigt valda basgruppsträffar 3  som ett 
fruktbart fält för att observera lärande in actu.  

(Klass)rummet fungerar som en lärarena, en scen där de processer som först 
uppstår socialt och kollektivt, sedan lever vidare inom individen4. Under ett antal 
år hade jag i undervisning observerat studerandes kroppsliga riktningar av 
närmande och tillbakadragande till det stoff som behandlas. Jag valde att läsa 
betydelsen av riktningarna metaforiskt som att ordlöst säga ”ja” till det som 
pågick eller ”nej”. Improvisationskonst där deltagaren antingen går med på ett 
bud eller blockerar ett förslag utgjorde en inspirationskälla (Johnstone 1996). 
När man bejakar ett erbjudande i teaterimprovisation uppstår ett flöde medan det 
blockeras när man förkastar det.  

                                                      
2  Ordet lärohändelse står för undervisningssituation, lektion eller motsvarande, en 
inramad situation där lärande är det retoriska syftet.  
3  Inom problembaserat lärande är alla studerande indelade i basgrupper som träffas 
regelbundet för att elaborera frågeställningar i en problemlösningsmodell. Se närmare 
Silius-Ahonen (2005, 2006). 
4 Vygotskijs generiska lag om den proximala zonen (1978), i ny översättning Veresov 
(2004). 
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Mitt antagande att det behövs ett bejakande för att en deltagare ska välja att ta itu 
med den ansträngning en lärande process kräver, kunde bekräftas. Det visade sig 
att ”nejet” hade en lika central roll. Dels stod avbrott i ett flöde för ett 
engagemang mot något (”pathos” även det).5Under loppet av tid aktiverade 
motkraften studerande att ta itu med det aktuella stoffet. Tidsaspekten var här 
betydelsefull för att ett avståndstagande till en tematik skulle göras angelägen. 
När jag fokuserade sprickorna i flödet visade det sig att avstånd i kroppsriktning, 
liksom avbrott i diskussionen, skapade ett utrymme för kritisk reflektion. 
Transformation (fördjupad förändring av förståelse) framkom ur en växling 
mellan polerna.  Ett närmande (tex. att luta sig framåt över bordet, att förändra 
ställning på stolen) gav en vink om hur ett stoff bearbetades i det omedvetna. Ett 
fjärmande (t.ex. luta sig tillbaka, bli helt stilla) markerade pauser i förhandlingen 
och följdes ofta av att deltagarna i sina repliker problematiserade stoffet, ”kan 
det vara så här?”.   

Det visade sig vara konfrontationen mellan polerna ja – nej som kulminerade i 
kunskapsbildning.. Det uppstod ett spänningsfält, en situation, där deltagaren 
kom till en punkt ”utan återvändo”, en vändpunkt där hon tog ställning till 
stoffet, ”aha”, ”aj nu fattar jag”. De studerande som kom till vändpunkterna och 
i sina repliker uttryckte djupare tematisk insikt visade sig vara de som också 
efteråt ”tyckte att de hade lärt sig”.  

Jag läste vändpunkterna med hjälp av Bachtins (1988) tröskelmetafor för dess 
rumsligt – kroppsligt-tidsliga karaktär. Då en deltagare kom till en punkt där hon 
stannade upp och därefter förändrade sin kroppsställning och som om hon tog 
sats ”steg över tröskeln” var det som om hon gjorde ett eget beslut att gå från 
misstro mot tillit. Tröskelövergången exponerade hur lärande har ett drag av 
risktagande eftersom den tidigare föreställningen behövde ge vika innan en ny 
insikt uppträtt på scenen. 

Performativ konst som redskap i 
lärande 
Hamera (2005) framhåller hur studerande är ovana att tänka i kroppslig 
läsfärdighet (body literacy), men genom att medvetet forma nya koder i 
klassrum ser hon hur både läsfärdigheten och själva repertoaren av kroppsliga 
mönster ökar.  

Ett långsiktigt arbete med drama som ett eget ämne i skolan stärker 
identitetsskapandet 6 . En fysisk och konkret gestaltning där den lärande tar 
perspektiv genom att ställa sig i annan position, växla position och byta 
perspektiv, fungerar som ett led i förkroppsligandet av kunskap. Lösryckt 

                                                      
5 ”Engagemang” gjordes läsbart genom att ta fasta på kroppslig rörelse Emotion från 
latinets emovere: röra sig utåt.  
6 Se närmare Østern & al (2005). 
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information görs till personligt kunnande genom handlingar som gör deltagarna 
medvetna om alternativ, om nya synvinklar. Vanemässiga sätt att agera kan 
förändras när deltagaren befinner sig i ”det främmande” och en medvetenhet 
växer på sikt, både om mångfald och om egna möjligheter.  

Charles Chaplin visar i sin berömda film ”Modern times” hur industrisamhället 
påverkar det kroppsliga varat. När ett subjekt förvandlas till ett objekt7 är det 
fråga om en fysisk och psykisk förtvining (Boal 1980). Den estetiska 
förtviningen ser Boal som den allvarligaste för den inverkar på människans 
tanke och känsla. Estetik är ett ord som behöver avmystifieras skriver han, 
estetisk kommunikation (känslornas kommunikation), är något som tillhör alla.  

Boals (1980) repertoar av övningar har som syfte att medvetengöra och att 
avmekanisera relationen kropp – tanke. Statyer, status-improvisationer med eller 
utan ord, illustrationer av teman med andras kroppar som byggmaterial, den 
groteska spegeln, är exempel på sådana tekniker. Genom inre varseblivning av 
den egna kroppshållningen och en yttre av andras, ställs frågeställningar på sin 
spets. Att agera ”som – om” ”arg”, ”trött”, ”gammal”, ”jättelik”, ”modig”, etc., 
fungerar i drama-arbete som konkreta underlag för reflektion över vad man 
uttrycker, hur det påverkar en känslomässigt och hur man själv kan påverka sitt 
kroppsliga uttryck för att se vad som händer inom en och i kommunikation med 
andra.   

Andnings- avspännings- och koncentrationsövningar härstammar i stor 
utsträckning från Stanislavskijs (1863 – 1938) arbetsmetoder. Den skapande 
inspirationen var för honom förknippad med det undermedvetna. Men den var 
inte något skådespelaren kunde nå direkt utan han/hon tog i bruk sin medvetna 
vilja. Den undermedvetna intuitionen, känslan och dess uttryck skulle förenas 
med det medvetna, dvs. med tanke och handling. Hans tidiga metod för att 
mobilisera känslor, innebar att närma sig det emotionella minnet. Han byggde på 
människans fem sinnen som de kroppsliga kanaler där känslor gror (Pusztai 
2000). Den senare metoden, den fysiska handlingsmetoden, utvecklade han efter 
1934 och fram till sin död. (Kurtén 1997.) Den, gick ut på att via handling och 
tanke nå känslan. För dessa ändamål övade man upp ”det verkliga, det äkta 
skapande tillståndet, det som t.ex. de indiska yogina uppnår” (Stanislavskij 
1997, 157).  

Övningarnas relevans för dagens skola, där man varken utbildar skådespelare 
eller yogin, hänger samman med behovet av koncentration och fokusering. Kan 
man med viljan hålla yttre inflytanden på avstånd utan att alieneras av dem har 
en integrering av förnimmelser skett (Dropsy 1998). Stökighet, ett aldrig sinande 
informationsflöde är splittrande för både barn och vuxna. Dropsy (op.cit.) ser 
improvisationsövningar som ett medel att koppla på uppmärksamhet och ett 
tillfälle att avveckla den. Sökandet efter koncentrationspunkten, i Stanislavskijs 
anda, är ett utforskande med ett nyskapande syfte. Sensoriska minnen används 
inte i terapeutiskt syfte utan ses som material i något nytt och aktuellt. 

                                                      
7 Jfr. Boals inspiratör; Paolo Freire (1972). 
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Avspänning och koncentration fungerar som nycklar till skapande. Det har 
betydelse för hela den mänskliga uttrycksrepertoaren och för att göra lärande 
autentiskt, något som sker på riktigt. Blockering av kroppen uttrycker en 
blockering av tanke och handlingsförmåga. 

Konklusioner 
Till slut summerar jag kort några pedagogiska slutsatser från ett performativt 
perspektiv. För det första: Genom att läsa skeenden i lärande miljöer som text 
kan man avtäcka kroppsligt rumsliga avtryck. Genom att kritiskt granska 
villkoren för kroppsliga repertoarer kan läsningen bidra till att skapa goda 
miljöer för lärande. Det är bra att minnas att det är människor av kött och blod 
som samlas på en verklig plats och att kunskap lokaliseras i människan både 
med hjälp av och i relation till plats.  

Polloc (2007) pekar på vilka möjligheter till transformation som Butlers 
performativa syn på identitet bjuder på. Det är för att människan misslyckas med 
att repetera och imitera som förändring möjliggörs. Nyskapande och 
återskapande av identitet kan stärkas genom att utöka de kroppsliga repertoarer 
som legitimeras i institutioner som skola och universitet (Polloc 2007, Hamera 
2005). Det innebär att ifrågasätta konventionella självklarheter som ett ständigt 
sittande och tittande i lärosalar.  Enkla platsbyten, förändring av riktning för 
åskådliggörande av material, användning av skapande representationsformer i 
kunskapsproduktion, nydesign av klassrum är seriösa alternativ för att öka 
potentialen för lärande. Det är som om det kom in luft mellan individ och plats. 
En fri zon, ett utrymme för att använda sitt eget huvud, sin egen röst föds, som 
bryter objektroller och passivitet.     

För det andra: Läsning av omvärlden utvidgas och nya förståelsehorisonter kan 
öppnas om flera av kroppens sinneskanaler tas i bruk i undervisningen. 
Mångfalden av elevers och studerandes läsning av världen behöver bli synliga 
för att de ska kunnas beaktas. Nyanser och skiftningar i varseblivning visar sig 
vara betydelsefulla när man som lärare och forskare vill öka sin förståelse för 
hur intryck formas. Ett arbete med performativa konstformer utökar den 
kroppsliga uttrycksrepertoaren och erbjuder läsarter av kroppsliga koder utan 
psykologiserande övertolkning. Genom ökad medvetenhet om kroppsliga uttryck 
och att tillfällen skapas för lärande att pröva på och träna upp dem, kan nya 
vanor skapas och en förändrad kroppslig praktik stärkas. Förkroppsligandet av 
kunskap betjänas genom att betrakta kunskapssökande ur subjektens perspektiv. 
Det är sällan tillräckligt att i ord betona att ”alla är med och skapar text” om den 
lärande inte får experimentera med olika medel vad det innebär. 

För det tredje: Ett ämne som modersmål och litteratur erbjuder ett fruktbart fält 
när det gäller att beakta eleven som en hel person. I formell utbildning finns en 
rumslig-kroppslig tradition som kan läsas som ett medvetet försök att skilja 
skola från livet i övrigt. Ett uttryck för detta är enligt Haugsted (1996) synen på 
skolämnen som något utanför den personliga sfären. Frågan om det personligas 
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plats i skolan är av särskild betydelse för ett skolämne som modersmål. 
Elevens/studerandes egen röst behöver en arena för att bli till och utvecklas i 
kommunikation med andra och med skönlitteraturen som en bro till inlevelse 
och empati. Lära för livet innebär att lära i livet som hel människa. 
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Händelser i tv-soffan 
Samtal, språk och program utgående från några 

flerspråkiga 6–8-åriga barns tv-tittande  

Anna Slotte-Lüttge och Fredrik Rusk 

Tv-tittande som vidgat 
textbegrepp  
Tv:n, med alla dess olika typer av program, står för en samling av de texter i 
vardagen som innefattas av det vidgade textbegreppet.  Vår utgångspunkt för 
den här artikeln var att problematisera det vidgade textbegreppet i en 
hemmakontext. Då vardagen utanför skolan, liksom i skolan, formligen vimlar 
av texter1 var vi tvungna att fatta många beslut i urvalsprocessen. Utgående från 
vårt empiriska material, videoinspelningar av 6–8-åriga barns vardag, hade det 
varit möjligt att t.ex. studera barns interaktion med Pokémonkort, vägskyltar, 
brädspel, texter på bussar, serietidningar, böcker, konsolspel, webbspel, 
matteläxor, radio, musik, CD-inspelningar med sagor och rim osv.  

Vad barn är med om utanför skoltiden är självfallet av betydelse för det de är 
med om som elever i skolan. Detta bidrag om barns tv-tittande som text ska ses 
mot bakgrund av det behov av mera kunskap om barns vardagsliv, och speciellt 
språkrelaterade aktiviteter och lärande utanför skolan, som aktuell pedagogisk 
forskning lyfter fram (se t.ex. Cromdal 2009; Fast 2007; Maybin 2009; Slotte-
Lüttge, Pörn & Sahlström accepterad). 

Orsaken till att vi valde att granska barn och tv var närmast insikten om att det är 
ett område som man har visat förhållandevis lite forskningsintresse för under den 
senaste tiden. Det under tidigare decennier stora intresset för barns tv-tittande 
har svalnat2. Denna tidigare forskning handlade till en stor del om hur barn 
reagerar på olika program; speciellt har man varit intresserad av samband med 
aggression (Gunter 2000, 162; Kytömäki 1999, 7). Idag riktas forskarnas 
uppmärksamhet i allt högre grad mot barns och ungas användning av och 
interaktion med nyare medier, framför allt datorer och spel (se t.ex. Aarsand & 
Aronsen 2009; Piirainen-Marsh & Tainio 2009). Samtidigt finns det en allmän 
uppfattning om att barn, speciellt unga, ser mindre på tv idag, medan datorn har 
ett större utrymme i vardagen. Språkdidaktisk forskning har lyft fram den 
                                                      
1 Se t.ex. Holmgren, Ladvelin, Skjäl och Bernas, denna volym.  
2  Se t.ex. Nordicom, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikations–
forskning, http://www.nordicom.gu.se/index.php 
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betydelse olika medier har för ett ökat engelskt ordförråd hos barnen (Björklund 
2008; Forsman 2006).  

Syftet i den här texten är följaktligen att ge en inblick i 6–8-åriga barns tv-
tittande idag. Med tv-tittande avser vi inte enbart eller främst valet av program 
barnen ser på; vårt fokus ligger på situationen kring tv-tittandet. Hurdana samtal 
förs framför tv:n, med vem och på vilka språk? När och med vem ser barnen på 
tv? 

Tidigare studier om barns tv-
tittande 
I Finland är de barn som är under 14 år de som ser mest på tv. Den populäraste 
kanalen som barn i åldern 4–9 år ser på är YLE TV2, vars utbud även 
föräldrarna uppskattar mer än de andra kanalernas barnprogram. På YLE TV2 
kommer Pikku Kakkonen som, tillsammans med de andra kanalernas 
barnprogram som visas på veckoslutsmorgnarna, är det populäraste 
barnprogrammet (Kangas, Lundvall & Sintonen 2008). Motsvarande fenomen 
kan man hitta bland de barn i åldern 3–9 år som ser på YLE:s svenskspråkiga 
kanal, FST5, där barnen mest ser på kanalens barnprogram, BUU-klubben (YLE 
2010). Att se på tv uppfattas av barnen som något positivt och speciellt lyfts 
tittande tillsammans med syskon och föräldrar fram. Barn har mycket makt i 
fråga om programval (Kytömäki 1999, 85).   

Forskning har visat att det är vanligt att det sker annan aktivitet samtidigt som 
barnen ser på tv (Gunther & Furnham 1995, Schmitt, Duyuck Wolf & Anderson 
2003). Studier av interaktivitet framför tv:n har gjorts främst i förhållande till 
program som är skapade för interaktivitet (se Sperring & Strandvall 2008). 
Barns sociala handlingar framför tv:n vet man ändå förhållandevis lite om 
(Schmitt m.fl. 2003). Bland de fem- och åttaåringar som i en studie utgjorde två 
av åldersgrupperna var samtal och lekande de vanligaste aktiviteterna framför 
tv:n. Fem- och åttaåringarna, var tillsammans med tolvåringarna, de 
åldersgrupper som talade mest framför tv:n (Schmitt m.fl. 2003). Det behöver 
noteras att Schmitt m.fl. (2003) använder ett empiriskt material som idag är hela 
30 år gammalt. 

En annan studie, med såväl barn som vuxna, visar att den största delen av tv-
tittarnas samtal är relaterade till tv:n (Gunter & Furnham 1995). Kytömäki 
refererar en studie i vilken man, efter att ha följt ett par bröders tv-tittande under 
några månader konstaterade att största delen av de tv-relaterade samtalen var 
tolkande samtal, varför forskarna talade om de lärandesituationer som uppstod 
under tv-tittandet (Alexander m.fl. enligt Kytömäki 1999, 85 – 86). Även utanför 
själva tv-tittandet samtalar man om program. Diskussioner om vad man sett på 
tv kan också vara ett sätt att positionera sig i kamratgruppen (Kytömäki 1999, 
158–159; Sparrman 2002). Sparrman ser på barns samtal om tv som en del av en 
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större visuell diskurs och konstaterar att barnen både positioneras av och aktivt 
positionerar sig genom den visuella kulturen.   

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att tv-tittande ingalunda är en isolerad 
aktivitet som man ägnar sig åt i ensamhet. Jämför med Schmitt m.fl. (2003) 
finns det faktorer som har förändrats som kan vara av betydelse för tv-tittandet: 
mångfalden av kanaler, speciella barnkanaler, en eventuell tillgång till flera tv:n 
i en familj kan eventuellt innebära att tv-tittande inte längre är en lika social 
aktivitet som tidigare.  

Presentation av materialet  
Det empiriska material, som använts i denna text, har samlats in inom 
forskningsprojektet FLIS (Flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför 
skola, se www.abo.fi/pf/FLIS). Materialet har samlats in under sex olika 
tillfällen från och med våren 2006 till tidig hösten 2009 och består av 
videoinspelningar från 6–8-åriga flerspråkiga barns vardagsliv i olika kontexter i 
och utanför skolan. Samtliga barn går i svensk skola eller förskola i olika 
språkliga miljöer i Finland. Inspelningar har gjorts under hela skoldagen, på 
eftis, hemma och under fritiden. De barn som, med familjernas tillstånd, varit 
fokusbarn har även filmats hemma av familjerna, som fick låna kameror och 
stativ.  

Hemma använde familjerna kameror med inbyggd hårddisk. I hemmet användes 
endast kamerans egen mikrofon. Familjerna instruerades att filma så mycket som 
möjligt av familjens vardagliga liv, som till exempel middagar, tv-tittande och 
lek3.  

Det material som använts för denna artikel är hemmainspelningarna av sju barn. 
Ett barn utelämnades ur denna undersökning, eftersom det inte förekom något 
tv-tittande i det materialet. Tillsammans är det ungefär 65 timmar av material 
från sju olika familjer. Materialet har tidigare kodats i en gemensam databas 
utgående från intressena inom projektet. De inspelningar som gjorts i samband 
med tv-tittandet visar oftast, helt i enlighet med uppgiften att ha barnet i fokus, 
det som sker framför tv:n och inte det som barnen ser på. Det betyder att vi inte 
kan veta exakt vad det är som händer på skärmen och vad som visas i tv. I 
enlighet med projektets intresse riktar vi fokus mot interaktionen framför tv:n 
och vad de talar om då de ser på tv. Vi utgår i analysen från det tv-tittandet som 
familjen i praktiken filmat. Om familjen endast filmat två tillfällen då de ser på 
tv, så är det endast dem vi kan utgå ifrån och analysera. Vissa familjer har filmat 
mera än andra och på olika sätt och med olika vinklar. Det vi kallar tv-tittande 
innefattar allt barnen ser på via tv:n, oberoende om det visas direkt, via 
inspelningar på hårddisk eller DVD.  

                                                      
3  Datainsamlingen och bearbetningen av materialet finns närmare beskriven i 
Hummelstedt, Sahlström, Forsman, Pörn & Slotte-Lüttge (2008). 
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Barnen som är med i studien är alla flerspråkiga. Calle, Felicia, Emil, Nina och 
Tira lever i finskdominerade miljöer, Tomas i en balanserad tvåspråkig miljö 
och Vera i en svenskdominerad miljö.  

Program, samtal och språk  
Calle (språk i hemmet: svenska och finska) 
I materialet med Calle finns sex inspelningar där tv:n finns med. Utmärkande för 
tv-materialet med Calle är att många personer tillsammans ser på tv. Förutom 
Calles två bröder sitter ofta hans föräldrar, eller åtminstone en av dem med i tv-
soffan och i en av sekvenserna är mormor närvarande. Det händer att pappan 
sitter lite längre bort med en laptop i famnen. Vi har inget material där tv:n står 
på som bakgrund i familjevardagen, utan att någon ser på den. Calles tv-tittande 
förekommer huvudsakligen under eftermiddagar och kvällar på veckoslutet.  

Huvudsakligen handlar det om tre typer av program i Calles tv-liv i det inspelade 
materialet: sportprogram, frågesporter och en barnanimation. Animationen är på 
svenska (sverigesvenska), de övriga programmen är på finska. De samtal som 
förekommer framför tv:n är klart relaterade till typen av program. Då Calle, hans 
syskon och hans pappa ser på en barnanimation är barnen så gott som helt tysta. 
De enstaka kommentarer till programmet som pappan bidrar med, bl.a. noterar 
han att programmet är på svenska, får korta bekräftelser i respons, medan en icke 
tv-relaterad fråga får ett längre svar.   

Då familjen ser på sport (sportnyheter och en match) är samtalen fler och 
annorlunda. De vuxna initierar olika samtal, dels om helt andra områden – om 
vad barnen gjort tidigare på dagen, om kommande kalas, om kläder, handlande 
och ätande – dels om något som är relaterat till det som visas på tv. Ett exempel 
på det senare är då mormor frågar Calle om skidåkning i skolan efter att en 
bekant skidbacke visas i tv:n, och Calle kommenterat det.  

En tredje typ av samtal är då Calle och hans bror ser på en frågesport där barn 
deltar. Calle och hans bror svarar ibland på frågor, upprepar, och diskuterar 
annat aktuellt för programmet (insamling till välgörenhet, deltagarnas utseende 
etc.). Det händer också ett par gånger att pappan som sitter med svarar på frågor 
eller relaterar ett område till något bekant, vilket drar med pojkarna i 
diskussionen. 

Samtalsspråken är relaterade till personer och inte till tv. Vid ett tillfälle byter 
Calle till svenska då han talar med sin bror, som han tidigare talat finska med, 
men det är även möjligt att det språkbytet hör samman med ett samtal (på 
svenska) mellan Calle och pappan strax innan. Lillasystern upprepar ofta tv-
programmens jinglar som hon hör. 
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Tira (språk i hemmet: swahili och svenska) 
Tira är äldst av fyra syskon. Det finns ungefär sju tillfällen i materialet då Tira 
och någon i hennes familj antingen ser på tv eller då tv:n endast är på i 
bakgrunden. Tv-materialet från Tiras hem är väldigt splittrat; det har filmats 
några minuter här och några minuter där. 

Tiras aktiva tv-tittande består av animerade barnprogram på engelska, svenska 
och finska. Utgående ifrån materialet vi har så ser Tira främst på Cartoon 
Network, som är på engelska. Tira ser på tv främst på eftermiddagen och 
kvällen. Då tv:n är med i materialet är den oftast på i bakgrunden utan att någon 
aktivt ser på den. Vi har ett kort exempel på då Tira bläddrar i en tidning 
samtidigt som hon sporadiskt ser på tv. Tira och hennes syskon gör ofta något 
annat då de sitter framför tv:n, pusslar eller leker, och ser endast sporadiskt på 
vad som visas. Det finns även ett tillfälle på nästan en timme då syskonen i tur 
och ordning antingen leker eller pusslar framför tv:n och rör sig mellan rummet 
där tv:n finns och andra rum medan tv:n är på. I materialet finns tre tillfällen då 
någon uttryckligen verkar koncentrera sig på att se på tv. Tillfällena då de 
explicit skulle diskutera det som visas just då på tv är få. Det finns ett tillfälle i 
materialet då Tira ser på Cartoon Network och då pappan explicit säger åt henne 
att hon skall göra något annat än se på tv, till exempel pussla. Tira går med på 
det utan problem och plockar fram ett pussel. Efter en stund frågar hon om 
pappa kommer och hjälper, vilket han gör.  

Tira ser oftast på tv tillsammans med sina syskon, som hon då talar svenska med 
liksom i övrigt. Med pappan och mamman talar Tira under tv-sekvenserna, 
liksom annars, både svenska och swahili. Språkvalen är alltså personrelaterade 
och inte tv-relaterade. Vid ett tillfälle då Tira och hennes syster sjunger en sång 
på engelska under en engelsk animation rättar hon sin syster som sjunger fel.  

Felicia (språk i hemmet: svenska och finska) 
Felicia ser på barnprogram, främst animationer. Hon ser på Muminanimation på 
finska, BUU-klubben på (finlands)svenska, Tintin på (sverige)svenska och 
Tintin på franska. tv-stunderna är tidigt en vardags- och en veckoslutsmorgon, 
antingen tillsammans med den ena eller båda föräldrarna. Vid ett tillfälle ber 
Felicia sin mamma att se på tv tillsammans med henne.  

Under tv-stunderna förekommer samtal både om programmen och om annat. De 
övriga samtalsämnena initieras av den vuxna och bemöts oftast kort av Felicia. I 
de diskussioner som handlar om händelserna i programmet (speciellt under en 
Tintin-film) deltar Felicia mer aktivt. Vid några tillfällen ger pappan förklarande 
kommentarer som ”nu är de i Skottland” då säckpipor hörs. Vid ett annat tillfälle 
upprepar Felicia ett ord i tv:n; hon säger ordet förkyld, men med ett hårt k.    

Då Felicia ser på den franska animationen upprepar pappan, prövande, ett par 
gånger ett franskt ord som hörs och föräldrarna diskuterar även betydelsen av 
enstaka ord.  Vid ett tillfälle frågar mamman om Felicia hinner läsa texterna, 
vilket Felicia svarar jakande på. Det händer också att föräldrarna frågar om eller 
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kommenterar handlingen i programmet. Då programmet närmar sig sitt slut 
säger mamman att BUU-klubben börjar om femton minuter. 

Felicia lyfter även ut händelser från tv-programmen, även då föräldrarna inte 
aktivt ser på tv. Hon frågar bl.a. mamman vem hon ”är” i Tintin och utnämner 
sig och föräldrarna till olika personer i serien. Vid ett tillfälle frågar hon om man 
får ta hundar med på flyget, en situation som aktualiseras av händelser i serien. 
På morgonen, dagen efter att Tintin-filmen visats, säger Felicia vid frukostbordet 
att hon tänker på Tintin, vilket leder till att hon och pappan inleder ett samtal där 
de går igenom vissa händelser i filmen. De talar också om huruvida några 
personer i filmen är modiga eller inte. Samtalsspråket är vid alla tillfällen 
relaterat till person. 

Tomas (språk i hemmet: svenska och finska) 
Tomas ser på finska tecknade program på morgonen, Bolibompa på 
eftermiddagen och en hel del andra program, bl.a. på engelska, som vi inte kan 
identifiera. I materialet ser han på tv främst på kvällen då han äter kvällsmat, 
men också på morgonen och på eftermiddagen. Matbordet och tv:n finns i 
samma rum. Tomas favoritprogram är Bolibompa, vilket framkommer då 
mamman en gång säger åt pappan att det inte lönar sig att försöka tala med 
Tomas då det visas Bolibompa på tv. 

Tomas ser på tv antingen med mamma eller med pappa, men ibland även ensam. 
Hemmets kärna är vardagsrummet där tv, matbord och dator är placerade. Det är 
med andra ord svårt att vara helt ensam och se på tv. Han talar med den som är i 
rummet då han ser på tv, men samtalen är färre än då tv:n är avstängd. På 
morgonen är det ofta något tystare framför tv:n. Tomas frågar ändå ibland vad 
som händer på tv, som då han frågar pappan vad en lie är och hur man använder 
den. Pappa visar då hur man slår med en lie. En gång, då de i Bolibompa talar 
om hur träd kan skadas, berättar Tomas för mamma och pappa vad som just 
sagts på tv. Mamma frågar också emellanåt av Tomas vad som händer på tv och 
då får hon oftast korta svar; ett exempel är då mamman frågar om det handlar 
om halloween på tv då Tomas ser på Bolibompa. Tomas har då hörlurar på sig, 
så mamman kan endast utgå ifrån det hon ser. Tomas svarar först något ohörbart 
efterföljt av det svenska ordet maskerad, men lite senare kommenterar han en 
halloweenmask och dödsskallar som ser roliga ut och mamman kvitterar det.  

Språkvalen är oftast relaterade till person, inte tv. Någon gång kan Tomas härma 
eller upprepa ett ord eller dylikt som sägs på tv, som ”maskerad” i exemplet 
ovan. Vanligen talar han finska med mamman, men denna gång använder han 
ordet ”maskerad”. Resten av samtalet talar han dock finska med henne. Man kan 
inte säga med säkerhet varför han kodväxlar, men det kan bero på att han 
nyligen hört ordet maskerad på tv och därför är det lättare tillgängligt just då. 

Tv:n är ofta på i bakgrunden. Familjen gör allt möjligt medan tv:n är på i 
bakgrunden, men då det kommer ett program som de vill se så koncentrerar de 
sig (t.ex. Skärgårdsdoktorn och Bolibompa).  
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Emil (språk i hemmet: svenska och finska) 
I Emils tv-repertoar ingår barnprogram, kockprogram, morgonaktualitets-
program, tv-shop och reality-serier. Det händer också att han sitter framför tv:n 
vid nyheter och aktualitetsprogram, men då mindre orienterad mot programmet. 
Samtliga program är finskspråkiga, förutom ett kort inslag på tv-shop som är på 
engelska. Emil ser på tv på morgonen och är oftast ensam då han gör det, men 
han ser också på tv med sin yngre bror och ibland med sin bror och mamma. 

Det händer att Emil upprepar en bestämd fras eller leker med ett ord som 
används (t.ex. muukalaiset) i ett finskspråkigt program. Emils bror sjunger ofta 
med i (finska) jinglar och reklamsånger och byter då ibland ut ord i sångerna. 
Det händer också att en reklamjingel lever vidare utanför tv-soffan, också då 
som en språklek där delar av ord byts ut (på finska). 

Emil talar mest svenska, men också en del finska med sin syster medan de ser på 
tv. Samtalen handlar om val av kanal, om var fjärrkontrollen är, men också om 
vad som händer i programmet (till en stor del på finska). Då mamman sitter med 
i soffan handlar samtalen ofta om vardagssaker, som tandläkartider och utflykter 
på dagis. Stunder då man pratar om annat, äter, leker med husdjuret blir tv:n i 
bakgrunden och får lite uppmärksamhet. I någon mån kommenterar mamman det 
som händer i tv, både med förklarande, kontextualiserande kommentarer och 
anknytningar till familjens vardag. Också Emil och hans bror kommenterar 
ibland det som händer i tv. Några mer ingående samtal utifrån det som visas i tv 
finns också med. Ett inslag i nyheterna om ett nöjesfält, som Emil 
uppmärksammar, leder till att mamman börjar berätta om olika nöjesfält och hur 
hon rest till dem när hon var barn. Då mamman vid ett annat tillfälle 
kommenterar en sång som hörs på tv leder det till ett samtal där barnen undrar 
vilka sånger som var mammans favoriter då hon var liten. Under ett 
realityprogram är hela familjen fokuserad på det som händer i tv och man 
diskuterar bl.a. kring hur det skulle vara att vara med. 

I Emils familj fungerar tv:n både som en samlingsplats för familjen och en miljö 
där man ensam, tyst, befinner sig.  

Nina (språk i hemmet: svenska och finska) 
Nina ser mest på Pikku Kakkonen (på finska) och på BUU-klubben (på 
svenska), men också på en hästserie riktad till lite äldre barn. Dessutom ser hon 
på DVD på Spirit, en hästfilm, på finska och ett antal avsnitt av Pokémon, 
tillsammans med sin bror. Tv-stunderna äger rum mest på kvällen, före middag. 
Senare på kvällen ser Nina på DVD och ungdomsprogram tillsammans med 
mamman och sin bror Ted. DVD:n fungerar en gång ”undantagsvis som 
kvällssaga” då brodern är sjuk. En förmiddag är hela familjen sjuk och ser då på 
morgonprogram.  

Då Nina och hennes bror, utan någon vuxen, ser på tv förekommer inga längre 
samtal. De är båda mycket koncentrerade.  Vid interaktiva inslag i ett 
finskspråkigt barnprogram svarar Nina och Ted på sådant som frågas. Det 
händer då också att någon av dem upprepar ett enstaka ord från tv, härmar 
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programmets namn på finska eller kommenterar handlingen med ”ei näytä 
hyvältä”, det ser inte bra ut.  

Då det visas insända teckningar i BUU-klubben kommenterar Nina och Ted 
klasser och skolor. Då ett program är slut säger Nina högt till mamman: ”Det 
kommer så många program i BUU-klubben, det är så roligt”. Det händer också 
att Ted, i början av ett program, säger att han tycker om cowboyen som är på 
film och att Nina säger att ”Barbacka4 är bäst”. En värderande kommentar, ”Det 
här är inget farligt, det här kan vi se” då ett nytt program börjar, förekommer 
också. Syskonen sjunger ofta med i programmens jinglar (både svenska och 
finska).   

Längre samtal finns under de hästprogram som Nina ser, speciellt då mamman är 
med. I början av hästfilmen Spirit berättas det att historien aldrig har skrivits i 
någon bok, att det berättas ”ur hjärtat på en häst” (hevosen sydämestä). Det här 
kommenterar Nina högt och säger också att Spirit är den bästa DVD:n av alla. 
Då Nina tillsammans med sin mamma ser på ett barnprogram med faktainslag 
tar Nina initiativ till olika hästdiskussioner, som till en del handlar om Ninas 
eget ridande. De talar om att åka till stallet tillsammans. Det händer också att 
mamma förklarar en händelse i filmen som barnen frågar om och mamman 
relaterar i sin förklaring till barnens verklighet. 

Ett par tv-relaterade textaktiviteter förekommer också. Då Nina ser på ett norskt 
program (för äldre barn) ber hon mamma läsa texten för henne; hon säger att hon 
inte hinner med. Mamma läser högt några minuter, sen fortsätter Nina att läsa 
högt ett tag.  Texten är på finska. Nina läser också texten – eller eventuellt ser på 
bilderna – på ett DVD fodral då hon och hennes bror diskuterar olika 
Pokémonavsnitt. 

Vera (språk i hemmet: danska, finska och svenska) 
Vera, som har två yngre bröder, ser mest på finska barnprogram, främst Pikku 
Kakkonen, men också på BUU-klubben, engelska animationer och ett 
ungdomsprogram och ett danskt ungdomsprogram i det tv-material vi har med 
henne. Hon utnämner vid ett tillfälle ett engelskt ungdomsprogram till sitt 
favoritprogram. Hon ser på tv på vardagar och veckoslut på sen eftermiddag och 
kväll och en gång en vardagsmorgon. För det mesta är hennes lillebror och ofta 
också hennes pappa med, någon enstaka gång är hon ensam. Det danska 
programmet, om vilket Vera säger att det är bra, följer mamman koncentrerat 
med.  

Samtliga diskussioner som Vera deltar i framför tv:n  handlar om eller utgår från 
det som visas på tv. Den sparsamma diskussion som förekommer under 
barnprogrammen är oftast initierad av pappan. Han kommenterar och förklarar 
händelser i programmet och barnen svarar då frågor ställs. Vid ett tillfälle, under 
ett engelskt program, frågar pappan vad kantele är på svenska. Vera förklarar 
och frågar också en del. Hon förklarar, utan att någon frågar, handlingen i ett 

                                                      
4 Barbacka är en svensk tv-serie om hästar och ridning. 
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program vid ett tillfälle då de andra i rummet mest är upptagna med andra 
aktiviteter och vid ett annat tillfälle förklarar hon handlingen i barnprogrammet 
Kulleby sjukhus för sin bror. Vid ett annat tillfälle frågar hon sin pappa vad 
diabetes är, ”jag har glömt det” tillägger hon. Pappan förklarar, frågar om någon 
i programmet har det och snart dras också lillebror med i diskussionen. Då hon 
inte uppfattar vad ett program heter frågar hon och mamma berättar.  

Tv-relaterade textaktiviteter som förekommer är då Vera läser högt 
programtablån i tv:n, mamman läser en kort inledningstext i ett program för 
barnen och Vera läser det engelska originalnamnet till ett tv-program. 

Sammanfattning 
Gemensamt för alla barn är att de ser på barnanimationer. Program som flera 
barn ser på är det finlandssvenska barnprogrammet BUU-klubben, ett program 
som visar både animationer och andra barnprogram under ledning av en 
programledare. Två av de tre barn som följer med BUU-klubben ser också på 
Pikku Kakkonen. Vi kan också se ett mönster i mötet mellan dessa program, då 
Pikku Kakkonen är slut byter man kanal och fortsätter med BUU-klubben, som 
börjar fem minuter senare. 

Alla barn möter flera språk i tv:n. Alla barn, utom ett, ser på svenska program. 
Emil avviker från de andra med en så gott som enspråkigt finsk tittarprofil, där 
endast ett kort inslag på engelska finns med. Samtliga barn ser på finskspråkiga 
program och fyra av de sju barnen ser på engelska program, oftast animationer. 
Andra språk som barnen hör i tv är danska, norska och franska. Förutom 
animationer finns andra typer av barnprogram representerade: en frågesport för 
barn, en hästfilm, ett norskt och ett danskt program, ett hästprogram och en 
reality-serie.  I det inspelade materialet förekommer det i stort sett lika mycket 
tv-tittande under vardagar som under veckoslut. 

I de flesta tv-situationer har barnet sällskap i tv-soffan, främst av syskon, men 
också av föräldrar. Det förekommer också en del ensamt tv-tittande, men inget 
av barnen är ständigt ensamt framför tv:n. I alla hem är tv:n centralt placerad, 
vilket, speciellt i en mindre bostad, kan betyda att andra familjemedlemmar 
åtminstone tidvis befinner sig i närheten av tv:n. Det händer att föräldrarna då 
har en annan huvudsaklig aktivitet på gång (som datoranvändning eller 
tidningsläsande), men ändå sporadiskt deltar i samtal med barnet framför tv:n.  

Samtal framför tv:n 

Samtal som inte är relaterade till programmen 
Beträffande samtalen i tv-soffan kan ett mönster som har att göra med typen av 
program urskiljas. Då barnen ser på barnanimationer pratas det i liten 
omfattning. Den begränsade samtalsmängden kan eventuellt relateras till att 
barnen ofta ser på animationerna ensamma. Vi kan också tänka oss att barnen 
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hänger med i programmen och därför inte behöver ställa frågor för att förstå 
handlingen eller språket. Det finns få situationer då barnen kopplar 
animationerna till sin egen verklighet; ett undantag är då Felicia under en 
Tintinfilm frågar om man får ta hundar med på flyget. Många barn ser också mer 
koncentrerade ut då de ser på animationer än på andra typer av program, vilket 
kan vara en förklaring till att de inte inleder samtal om helt andra saker. Det 
händer att föräldrar ställer frågor till barnen, antingen om annat eller om 
programmet. Barnen svarar då oftast, för det mesta kort, ibland inte alls.  

Vid de tillfällen då tv:n fungerar som bakgrund, och barnet eller de övriga 
familjemedlemmarna huvudsakligen är upptagna med en annan aktivitet, handlar 
samtalen föga överraskande om andra saker som om pusslande, om 
gymnastiserande och om kläder barnen provar och klär på sig framför tv:n. 
Samtalen kan också handla om händelser som inte alls är relaterade till den 
aktuella situationen, t.ex. om resor familjen planerar göra och om vad barnen 
gjort tidigare på dagen. Både barnen och de vuxna initierar den här typen av 
samtal, som främst förekommer då man ser annat än barnanimationer, och ingen 
verkar bli störd av dem.   

Samtal relaterade till programmen 
Vissa program verkar uppmuntra mer till samtalsaktivitet än andra. I vårt 
material handlar det dels om frågesporter (där barn deltar), dels om program som 
har interaktiva inslag. Under frågesporten svarar man både på frågorna, upprepar 
svaren, diskuterar händelser i programmet och diskuterar ord och ämnen som 
aktualiseras i programmet. Samtliga situationer vi har om denna typ av samtal 
utgår från finskspråkiga program. Upprepning av ord, ibland på ett lekfullt, 
laborerande sätt förekommer även vid andra slags program. Barnen upprepar 
ibland programmens namn och sjunger ganska ofta med i jinglar. Detta görs, 
som man kan förvänta sig, på det aktuella språket i tv:n. I övrigt är valet av 
språk, vid så gott som alla samtal, relaterade till personen barnet talar med, inte 
till språket i tv:n. Något enstaka språkbyte, mellan syskon som även i övrigt talar 
bägge språken med varandra, kan eventuellt vara påverkat av språket i tv:n. 
Likaså kan enstaka kodväxlingar i samtal mellan barn och föräldrar hänga ihop 
med ord och språk som strax innan använts i tv-programmet.  

Vi har inga exempel på att barnen skulle kommentera språket i programmen de 
ser på. Vid en situation ber ett barn mamman läsa texten för henne, och vi kan 
följaktligen konstatera att hon läser (den finska) texten till det norska program 
hon ser på. I ett par situationer leder programmets språk till språkliga 
kommentarer av föräldrarna.  

I vilken mån och hur kommenterar barnen programmet de ser på? Dels har vi 
kommentarer om handlingen. Det kan vara kommentarer som visar på inlevelse; 
ett exempel på det är ”ei näytä hyvältä” (det ser inte bra ut) till ett syskon som 
sitter bredvid och tittar. Ett barn som ser på en frågesport där barn deltar har 
åsikter om deltagarnas utseende och agerande. En annan grupp är de mer 
förklarande kommentarerna, där barnen antingen förklarar handlingen för ett 
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yngre syskon eller för en förälder som frågar om handlingen – eller som i ett fall, 
utan någon bestämd mottagare, och utan att någon frågat. Det händer också att 
barnen lyfter upp en händelse från programmet och förklarar/berättar om det för 
sina föräldrar. De gånger en förälder, på eget initiativ, kommenterar (eller för ett 
yngre syskon förklarar) handlingen i ett program ger barnen korta svar eller inga 
svar alls. Detta gäller speciellt för animationer. Men det finns också dialoger om 
program som inleds med att föräldrarna genom frågor visar intresse för 
programmet. 

Värderingar. Att värdera programmen görs av barnen i varierande omfattning. 
Vissa av barnen kommenterar ofta programmen, medan värderande 
kommentarer inte alls förekommer hos andra. Program som lyfts fram som bra 
eller bäst är BUU-klubben, hästfilmen Spirit, Barbacka – alla dessa av ett och 
samma barn. Ett norskt och engelskspråkigt program, båda för något äldre barn 
får också beröm. Utgående från föräldrakommentarer kan vi förstå att 
Bolibompa är viktigt för ett barn. Vi har också ett exempel på en situation där ett 
programs lämplighet värderas av ett barn.  

Oklarheter. Vi har funnit en hel del samtal där ord eller företeelser som är oklara 
för barnen reds ut. Ofta relateras förklaringarna till den egna verkligheten. Dessa 
initieras både av barn och av vuxna och många av dem utgår ifrån att något 
oklart behöver redas upp. Ett barn frågar om man får ta hundar med på flyg och 
ett barn frågar vad diabetes är. I det senare exemplet kopplar föräldern, genom 
en fråga om någon i programmet har den aktuella sjukdomen, frågan till tv-
tittandet. I diskussionen om sjukdomen dras ett yngre syskon med. Ett annat 
exempel, då ett barn inte förstår symboliken med en kran som droppar, förklarar 
föräldern kopplingen till svårigheterna att sova. Ett annat barn frågar vad en lie 
är för något och föräldern förklarar och visar. Då ett barn, som ser på en 
frågesport, felaktigt upprepar namnet på en sjukdom, inleder en förälder en 
förklaring om sjukdomen och berättar också om en bekant som har den. En 
kommentar om välgörenhet, av ett äldre syskon, får fokusbarnet att fråga vad det 
är och syskonet förklarar.  

Då barnet tar upp oklarheter i tv följer ett slags undervisande situationer då en 
vuxen eller ett äldre syskon förklarar.  Något så enkelt som då ett barn inte 
uppfattar vad ett program heter kan bli utrett av en förälder, då denna är med. 
Det finns även ett exempel då en förälder, som inte har samma språkkompetens 
som barnet, ställer en språkfråga; då en kantele finns med i ett finskt tv-program 
frågar en finskspråkig förälder vad kantele heter på svenska.  

Kopplingar till den egna verkligheten görs också även då ingenting är oklart. Då 
ett barn ser på hästprogram inleds ett längre samtal med föräldern kring barnets, 
och mammans, ridande. Det händer också att en förälder, inspirerad av det som 
visas på tv, berättar om något från sin barndom. 

Läsning 
Slutligen sammanfattar vi på vilka sätt skriftliga texter relateras till tv-tittandet. 
Här blir de villkor materialet ställer tydliga; vi är beroende av det som är synligt 
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– och framför allt hörbart – i de inspelningar vi har. Vi vet alltså enbart om 
barnens eventuella läsande av texter i tv:n då de talar om det, eller då läsandet på 
annat sätt görs tillgängligt för oss. Det händer t.ex. då ett barn ber föräldern läsa 
textningen högt för henne med motiveringen att hon inte hinner med. Senare 
läser barnet självt högt en stund. Vid ett annat tillfälle, då ett yngre, eventuellt 
inte läskunnigt syskon är med, läser en förälder en kort inledningstext för barnen 
En annan förälder frågar barnet om hon hinner läsa texterna. I en inspelning 
läser ett barn högt det engelska namnet på ett program och senare läser hon 
programtablån i tv:n. Tv-relaterad läsning finns i en sekvens då ett barn läser, 
eller möjligtvis enbart ser på, ett DVD-fodral till en film hon ser på. Vi har 
endast en situation då ett barn kort bläddrar i en tidning samtidigt som hon 
sporadiskt ser på tv.  I den mån barnen läser framför tv:n är texterna 
huvudsakligen relaterade till tv:n.  

Diskussion 
Inom ramen för de inspelningar vi har till vårt förfogande har vi kunnat ge en 
förhållandevis rik bild av 6–8-åriga barns tv-tittande hemma. Vi vill ytterligare 
en gång påpeka att den beskrivning vi gjort bygger på det material som har varit 
tillgängligt för oss, dvs. på de inspelningar familjerna gjort.  Vår förståelse av 
den text, i en vidgad betydelse, som tv:n blir för barnen utgår från vad som är 
synligt och hörbart för oss i inspelningarna.  

Trots en eventuell tillgång till flera tv-apparater i en familj och ett stort utbud av 
kanaler är tv-tittandet för barnen fortsättningsvis oftast en social aktivitet (jfr 
Schmitt m.fl. 2003). Att se på tv är ett sätt att växa in i en multimodal 
läskunnighet, som innefattar såväl muntliga, skriftliga, visuella och auditiva 
texter i olika kombinationer. Liksom vid t.ex. högläsning ger också ett 
gemensamt tv-tittande rum för kommentarer, funderingar och värderingar. I 
läroplansgrunderna formuleras att eleven genom läsning, skrivande och muntliga 
sammanhang tillägnar sig ”nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka 
logiskt, reflektera över och ta ställning till företeelser i omvärlden.” (Grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 44). Vidare sägs: 
”Genom litteraturen och bildmedier får eleverna kunskap och möter olika 
kulturer”. Barnen utvecklas på dessa områden både i och utanför skolan, bl.a. 
framför tv:n. Finns en vuxen eller en annan medtittare vid barnets sida är det 
motiverat att kommentera det man ser på och relatera det till sin övriga vardag.  

Den granskning av några barns tv-tittande vi har gjort har visat bl.a. att barn 
frågar upp oklarheter, att vuxna stöder barnet i att kontextualisera handlingen i 
ett program och att innehållet i det gemensamma tv-tittandet kan fortsätta i 
samtal där barnen eller de vuxna talar om egna erfarenheter. Det betyder att det 
finns en hel del lärandesituationer under tv-tittandet, situationer som med en mer 
detaljerad analys kunde beskrivas och förstås mer nyanserat.  Till övervägande 
del är det andra program än animationer som leder till diskussion. Är det 
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möjligtvis så att animationerna inte utmanar eller att föräldrarna inte aktivt ser 
på animationerna och därför inte uppfattas som potentiella samtalsparter?  

Det som inte verbaliseras under tittande kan givetvis lyftas fram och bli av 
betydelse i andra sammanhang, vilket vi, utgående från en grovkodning av andra 
delar av materialet, vet att görs (jfr Evaldsson & Sparrman 2009; Kytömäki 
1999; Sparrman 2002). De samtalen går ändå utanför ramen för denna studie.  

Att vara flerspråkig kan bl.a. innebära att via tv:n komma i kontakt med olika 
språk – något som verkar vara helt oproblematiskt för barnen. Språket 
topikaliseras aldrig av barnen, men i några fall av en förälder. Vid några 
tillfällen görs skriftspråk, främst genom textningen, relevant. Sju- åttaåringar 
ligger ofta i en gränsålder för att hinna läsa textningen i tv. Språket i tv:n är av 
betydelse för barnens språkval och språkanvändning då barnen går i direkt 
dialog med programmen, då jinglar sjungs och då de upprepar enskilda ord.  Ser 
ett barn mycket på tv blir givetvis språket/språken i de valda programmen en 
kvantitativt sett större del av vardagsspråket. I samtal med medtittarna håller sig 
barnen ändå till det språk de vanligtvis talar med personerna. En viss påverkan 
av programmen kan ändå skönjas i fråga om kodväxling gällande enskilda ord. I 
ett fall kan syskons val av samtalsspråk eventuellt vara relaterat till tv-
programmets språk; det handlar då om syskon som vanligtvis använder såväl 
svenska som finska sinsemellan.   

Vill man som förälder stöda sitt barns kontakt med ett språk kan man i en viss 
mån påverka och stöda valet av program. Oberoende av vilka språk barnet möter 
via tv:n finns det mycket som kan bearbetas och diskuteras i samtal på olika 
språk, både för föräldrar och för lärare.   
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