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Prolog 

Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio 

Rapporten Framtida berättelser är ett resultat av den femte nordiska 
modersmålsdidaktiska konferensen, NNMF5, som ägde rum vid Åbo 
Akademi i Vasa, Finland i december 2015. Med konferenstemat Framtida 
berättelser var avsikten att öppna upp för olika perspektiv på berättande i 
relation till modersmålsdidaktiska frågeställningar. Avstamp till temat togs i 
de nya textvärldar och ändrade förutsättningar för textskapande som ett 
samhälle präglat av snabb digitalisering erbjuder och frammanar. 
Digitaliseringen utmanar i hög grad samtida och framtida skrift- och 
textkulturer och uppmanar till frågeställningar i förhållande till språk, 
litteratur och kommunikation. Hur tar sig berättande uttryck i olika format, 
i olika medier, i olika kulturer och med olika syften? Vilka betydelser kan 
detta ha för lärande, undervisning, identitet och meningsskapande? De 
digitala berättelserna, samt det digitala läsandet och skrivandet, aktualiserar 
samtidigt kritiska och etiska frågeställningar, hur ser skolans digitala kanon 
ut och vilka krafter styr valet av texter och program i en digital och virtuell 
miljö? Temat uppmanar även till reflektioner kring vilka berättelser om 
samtida och framtida modersmålsdidaktisk forskning och praktik som 
skapas, betonas och granskas. Vilka berättelser, i vid mening, skapas och 
vilka berättelser får plats i nordisk modersmålsdidaktisk forskning och 
praktik?   

Genom att svänga på ordföljden framtida berättelser till berättelsens 
framtid väcks ytterligare frågeställningar. Berättelsens form och plats tar sig 
i dag oanade möjligheter. De digitala mediernas möjligheter att utveckla 
expressiva och avancerade berättelser där ”läsaren” i hög grad erbjuds, men 
även förutsätts, medverka i den digitala miljön öppnar upp för didaktiskt 
relevanta frågeställningar och möjligheter. Den digitala miljöns 
tredimensionella utformning och den uppsjö av valmöjligheter till att delta i 
utformandet av berättelsen skiljer sig betydligt mot linjära medier som 
böcker och film. Att oroa sig för berättelsens framtid – om nu någon gör 
det? – kan i ljuset av detta te sig obefogat. Och att föreställa sig framtida 
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berättelser ter sig i ljuset av detta inte alldeles enkelt – men väldigt 
spännande. 

Konferensen samlade ca 80 deltagare från fyra nordiska länder. Två 
plenarföreläsare var inbjudna att tala kring konferensens tema, professor 
Vibeke Hetmar från Aarhus universitet i Danmark och professor Frans 
Mäyrä från University of Tampere i Finland. Bägge medverkar i denna 
rapport. Antalet parallella sektionsföredrag var 46, en del av dessa bidrag 
återfinns i den här rapporten. En författarpresentation av 
artikelskribenterna finns i slutet av rapporten. 

Från redaktionellt håll vill vi rikta ett tack till alla personer som ingick i 
organisationskommittén för konferensen och vi vill rikta ett särskilt stort 
tack till de personer som ingick i konferensens vetenskapliga referensgrupp 
och som har fungerat som refereegranskare för artiklarna i den här 
rapporten. Personerna är: 

Professor Siv Björklund, Vasa universitet  
Associate professor Nikolaj Frydensbjerg Elf, Syddansk universitet  
Professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi 
Universitetslektor Per Holmberg, Göteborgs universitet 
Universitetslärare Hannah Kaihovirta, Åbo Akademi   
Professor Riitta-Liisa Korkeamäki, University of Oulu 
Professor Ellen Krogh, Syddansk universitet  
Professor Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet  
Professor Anna Nordenstam, Luleå tekniska universitet  
Professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet  
Biträdande lektor Katarina Rejman, Stockholms universitet   
t.f. professor Beatrice Silén, Helsingfors universitet  
Lektor Anna Slotte, Helsingfors universitet  
Førsteamanuensis Aslaug Veum, Høgskolen i Buskerud og Vestfold  
 
Konferensen har fått finansiellt bidrag från Svenska kulturfonden i Finland, 
Svensk-Österbottniska samfundet, Högskolestiftelsen i Österbotten och 
Vasa stad. Utgivningen av konferensvolymen är även ett samarbete med 
Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. (SMLF) som deltar i 
distribueringen av konferensvolymen till alla sina medlemmar.   

NNMF utgör den nordiska ramen för konferensen och 
konferensvolymen. Förkortningen står för Nordisk Netværk for 
Modersmålsdidaktisk forskning som grundades år 2008 med en treårig 
finansiering av NordForsk (2008–2011). NNMF har hittills anordnat fyra 
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nordiska konferenser och konferensen vid Åbo Akademi i Vasa är den 
femte i ordningen, NNMF5. Utöver konferenserna har NNMF ordnat sex 
forskarutbildningskurser och gett ut fyra konferensvolymer samt 
publikationen Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag redigerad 
av Sigmund Ongstad (2012). Från och med år 2011 verkar NNMF med en 
styrgrupp bestående av representanter från de fyra nationella nätverken. 
Under perioden 2015–2017 har styrgruppens följande sammansättning: 
MOD i Finland (Ria Heilä-Ylikallio och Anna Slotte), NNDF i Norge 
(Anne-Beathe Mortensen-Buan), DaDi i Danmark (Nikolaj Frydensbjerg 
Elf och Ellen Krogh) samt SMDI i Sverige (Christina Olin-Scheller och 
Marie Tanner). NNMF arrangerar nordiska konferenser vartannat år och 
håller kontakt till det internationella nätverket ARLE, The International 
Association for Research in L1 Education.  

Framtida berättelser visade sig vara ett tema som öppnade upp för 
explorativa och nyfikna perspektiv från ett flertal håll inom 
modersmålsdidaktisk forskning och/eller med relevans för 
modersmålsdidaktisk forskning och praktik. Konferensen och innehållet i 
den här rapporten visar på ett levande nordiskt intresse för och samarbete 
kring modersmålsdidaktisk forskning.  
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Fortællinger og storylines i og uden for skolen 

Vibeke Hetmar 

Indledning 

En person får sin identitet bekræftet i det omfang, vedkommende formår 
– over for sig selv og over for andre – at opretholde en sammenhæng 
imellem det fortidige, nutidige og fremtidige. I det narrative ligger 
forestillingen om det afrundede og det fuldstændige. (Perregaard, 2016: 
38) 

Betegnelsen fortælling har mange forskellige referencer alt efter hvad der er i 
fokus, og med hvilket perspektiv den forstås og beskrives. I Bettina  
Perregaards bog fra 2016, som ovenstående citat er hentet fra, henviser 
fortælling til personlige fortællinger af forskellig art – fortællinger om det 
levede liv, om hændelser der betyder noget for den fortællende, og som 
bliver til og giver mening i intersubjektive udvekslinger. Gennem 
fortællinger kan det enkelte menneske få bekræftet sin identitet, skriver 
Perregaard og anlægger dermed et 1.personsperspektiv på sin forståelse af 
samspillet mellem narrativitet, sprog, handling og selv.1 

Set med et andet perspektiv kan fortællingen, forstået som det narrative, 
ses ”as both a mode of thought and an expression of a culture’s world view” 
(Bruner, 1996: xiv). Med dette perspektiv kommer det intersubjektive i 
forgrunden, og til 1.personsperspektivet føjes dermed et 
3.personsperspektiv. For Bruner betyder det at være optaget af hvordan 
kulturen sætter sig spor i den måde hvorpå individer tænker og forstår 
verden, at interessen bevæger sig fra en psykologisk forståelse til en 
antropologisk, lingvistisk og sociologisk forankret forståelse. (Bruner, 1996: 
xiv). En pointe er at der er tale om forskellige perspektiver der ikke 
udelukker hinanden, men som kan supplere hinanden alt efter genstandsfelt 
og forskningsinteresse. 

I uddannelsessammenhæng må såvel 1.personsperspektiver som 3.per-
sonsperspektiver sættes i spil hvis undervisningstilrettelæggelse skal kunne 
																																																													
1 Dette refererer samtidig til bogens titel: Narrativitet – mellem sprog, handling og selv. 
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fungere på en sådan måde at det der foregår i klasserummene, giver mening 
for de enkelte elever, spiller sammen med deres individuelle fortællinger og 
understøtter realiseringen af de opgaver og intentioner som danner ramme 
om lærerens tilrettelæggelse og praksis. Her er der tale om to forskellige 
former for 1.personsfortællinger: 1) elevernes fortællinger om det der 
foregår i undervisningen, om hvordan klassen og lærerne fungerer, og om 
hvordan de selv fungerer som elever, og 2) lærerens fortælling om 
undervisningen, om de enkelte elever, om klassen, om klasserummet og om 
sin funktion som lærer. Disse fortællinger bliver til med et 
1.personsperspektiv, men kan også forstås med et 3.personsperspektiv og 
dermed ses som indfældet i bagvedliggende, implicitte fortællinger om den 
kultur eller de kulturformer de fungerer i, og som de implicit refererer til. 
Det er dette 3.personsperspektiv den forskning og de refleksioner der 
kommer til udtryk i artiklen, er forankret i. 

I min anvendelse af begrebet kulturformer er jeg inspireret af 
antropologen Harry F. Wolcott der tilbage i 1999 skrev følgende om 
begrebet kultur: 

Culture is to be regarded for what it is, an abstraction, a perspective for 
studying human behavior that gives particular attention to ("privileges", 
in today's lexicon) acquired social behavior. (Wolcott, 1999: 68) 

Han skelner mellem to look og to see hvor han med to look henviser til 
anvendelse af de etnografiske metoder mens han med to see henviser til det 
etnografer ser fordi de ser og forstår menneskelig adfærd som udtryk for 
kultur. Han skriver: 

Culture is never an explanation for behavior. Like ethnography, culture, 
too, is a way of seeing: it offers one perspective for examining social 
behavior. (Wolcott, 1999: 253) 

Set med 3.personsperspektivet kulturformer forstår jeg sociale rum og den 
interaktion de danner ramme om, som indlejret i domæner der adskiller sig 
fra hinanden gennem de forståelser af verden, de værdier, de artefakter og 
interaktions- og kommunikationsformer som individerne deler inden for 
rammerne af det enkelte domæne, og som gør at de hver især inden for 
domænet kan forholde sig til hinanden på genkendelige og umiddelbart 
meningsfulde måder.2 Et sådant perspektiv tillader mig fx at se (i Wolcotts 
forstand) klasserumsinteraktion som indfældet i et domæne der er etableret 

																																																													
2 Dermed kommer indirekte min inspiration fra James Paul Gees Diskursbegreb til udtryk 
(Gee, (1999) 2002 og Gee, 2001).  
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og vedligeholdt gennem en række eksplicitte og implicitte fortællinger om 
hvad det vil sige at være henholdsvis lærer og elev i konkrete situationer. 

Et eksempel fra et igangværende forskningsprojekt hvor vi har 
interviewet ca. 250 elever fra 9. klasse og deres lærere, er at lærere opfordrer 
eleverne til at deltage aktivt i undervisningen ved at række hånden op, og at 
eleverne forstår at en aktiv deltagelse hvor de byder ind med svar på 
lærerens spørgsmål, vil pynte på deres karakterer.3 Samtidig vælger lærerne 
ofte en undervisningsform som nok ville bryde sammen hvis alle elever 
faktisk fulgte opfordringen om at byde ind med et svar hver gang læreren 
stiller et spørgsmål. Både lærere og elever forstår tilsyneladende spørgsmål 
om elevdeltagelse med et 1.personsperspektiv idet de refererer til 
fortællinger om henholdsvis aktive og passive elevpersonligheder. Men set 
med perspektivet kulturformer tegnes et billede af nogle interaktionsformer 
der kan karakteriseres ved på den ene side lærerens eksplicitte opfordring til 
alle elever om at bidrage aktivt og på den anden side valg af en 
kommunikationsform der vanskeliggør realisering af opfordringen i praksis 
og dermed gør det svært for mange elever at finde en form der betyder at de 
bliver genkendt som aktive elever. I interviewene er der mange forskellige 
1.personsfortællinger om den situation, men de drejer sig alle om den 
enkelte elevs opfattelse af sig selv som person, som identitet – fx som en 
generelt tilbageholdende person, en person der finder det pinligt at sige 
noget der ikke er helt rigtigt, eller som en person der hellere vil høre hvad 
de andre har at sige. Set med perspektivet kulturformer kan disse 
individuelle 1.personsfortællinger forstås som implicitte referencer til 
skolen som en kulturform der trækker på en fortælling om henholdsvis 
aktive og passive elevpersonligheder – en fortælling der samtidig bidrager til 
at flytte opmærksomheden fra andre forhold der spiller ind på 
klasserumsinteraktionen, som for eksempel valg af diskurs- og 
kommunikationsformer. 

Det følgende bygger på den antagelse, inspireret af James Paul Gee, at 
muligheden for at blive genkendt som meningsfuld deltager i social 
interaktion inden for et givet domæne fordrer en – med Gees ord – doing 
being some identity der trækker på de domænespecifikke måder at være i 
verden på, at fremtræde, interagere og kommunikere på (Gee, 2001: 27). 
Her ses identitet ikke som essens men som gøren. Ifølge Gee omfatter 
forskellige domæner forskellige måder at gøre identitet på hvis man vil 
genkendes som meningsfuld deltager inden for et givet domæne. Jeg 

																																																													
3 Interview og observationer i 16 klasser har været gennemført i perioden december 2015 til 
og med februar 2016 som led i et forskningsprojekt, LEKS 3, for Københavns Kommune. Når 
materialet er analyseret, udgives en rapport som forventes offentliggjort september 2016. 
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foretrækker formuleringen at positionere sig meningsfuldt inden for et givet 
domæne som afløsning for formuleringen at gøre identitet, men pointen er 
den samme. Det vender jeg tilbage til i min gennemgang og diskussion af 
eksempler fra skoler der gennem forskellige former for samarbejder åbner 
sig mod domæner uden for skolen. 

Den åbne skole 

Med den seneste danske folkeskolereform følger en forpligtelse til at 
implementere initiativet Den åbne skole. Den åbne skole karakteriseres af 
det danske undervisningsministerium som en skole der inddrager sin 
omverden på måder der støtter elevernes læring og trivsel.4 På den 
baggrund har mange skoler indgået partnerskaber og samarbejder med 
forskellige virksomheder og institutioner i deres lokalområde. 

Under Den åbne skole etableres således et række samspil mellem skolen 
og domæner uden for skolen – et samspil som kan illustreres ved 
nedenstående model5  
	

																							

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Modellen indeholder en skjult reference til Basil Bernsteins begreb 
rekontekstualisering (Bernstein, (1996) 2000: 41ff) idet undervisningen i 
skolen refererer til og rekontekstualiserer videns- og praksisformer i 

																																																													
4 https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Den-aabne-skole  
5 Modellen er udviklet i et forskningssamarbejde med kolleger fra DPU og AAU. Den har 
været publiceret i Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar (2011; 2012) men er modificeret lidt her. 
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domæner uden for skolen der i modellen er grupperet i forhold til deres 
dominerende praksisformer.6 De følgende eksempler er hentet fra 
samarbejdsforløb mellem Skole og Produktionsfeltet idet der er tale om 
samarbejder med henholdsvis et museum og et arkitektfirma. 

Fattigfortællinger – et museumsforløb 

Det første eksempel er hentet fra et pilotforløb i samarbejde mellem 
skoletjenesten ved et museum og en partnerskabsskole. Forløbet havde 
overskriften Fattigdom, og 17 elever fra to 9. klasser deltog på frivillig basis. 
Fattigdom er et indsatsområde for museet, og forløbet blev iscenesat som 
svar på et ønske fra museets side om en lille særudstilling over temaet 
fattigfortællinger. Eleverne blev dermed inviteret til at fungere som en form 
for museumsmedarbejder-lærlinge med en selvstændig opgave. 

Som optakt til forløbet blev de unge stillet over for en lukket kiste og 
spørgsmålet: I denne kiste er der noget der fortæller om fattigdom, hvad 
kunne det være? I kisten lå der rugbrød og dermed fortællingen om en 
russisk-jødisk pige der var flygtet under 2. verdenskrig gennem Rusland og 
under flugten havde overlevet ved at spise gammelt, muggent brød fra stalde 
hun kom forbi undervejs. Hun kom til Danmark efter krigen, og i hendes 
lejlighed var der rugbrød overalt, for hun ville aldrig løbe tør for brød. Så 
vidt en af de fortællinger som museet havde samlet, og dermed en 
demonstration af et samspil mellem genstand og fortælling sådan som det 
kan realiseres i en museumsfaglig kontekst. 

Derpå var det de unges opgave at medbringe effekter og en fortælling om 
fattigdom: Et billede af en metrostation om natten, en bog om slavehandel, 
en pung der var tom, et billede af en mormor der var flygtet fra Kina pga. 
fattigdom. Disse fattigfortællinger var første skridt i forberedelserne til 
udstillingen. Næste skridt stod museets ansatte for idet de bidrog med 
forskellige aspekter. De skaffede billeder og dokumentation fra museets 
arkiver og fortalte og demonstrerede hvad man skal tænke på når en 
udstilling skal fungere. På de unges initiativ blev betegnelsen fattigfortælling 
fortolket på den måde at fortællingerne først og fremmest blev 
demonstreret gennem udvalgte artefakter og rammende spørgsmål, og at 
narrativerne der fulgte med, kom til at fungere som et supplement. 

																																																													
6 Betegnelsen skolsk er hentet fra norsk skrivepædagogik hvor det vist nok første gang blev 
brugt af Inge Moslet (Moslet, 1993: 41). Jeg er siden begyndt at anvende betegnelsen 
skolespecifik for det samme. 
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Et par eksempler fra udstillingen:To piger havde købt en tiggerkop med 
mønter af en tigger de havde mødt på gaden, og som havde fortalt dem sin 
historie. Deres montre bar spørgsmålet: Tænker du nogensinde på ham der 
står og tigger? Inde i montren stod tiggerkoppen og et ark hvorpå man 
kunne læse tiggerens historie. 

En pige havde placeret en lille kiste fyldt med sukkerknalder og forsynet 
kisten med denne tekst: Tag en sukkerknald og føl dig rig. Ved siden af 
hang en fortælling om pigens mormor der var vokset op i Ukraine efter 
krigen i en familie der knap havde råd til mad. Ingen kager eller gaver til 
fødselsdage og lignende anledninger men i heldigste fald en sukkerknald. 
Fortællingen sluttede med ordene: Min mormor fik tre sukkerknalder i hele 
sin barndom. Den ene stjal hun fra sin søster. 

Dette forløb bærer på følgende pointer: 
 

1. Elevernes fortællinger spejlede museets indsatsområde  
2. Eleverne blev inviteret ind som deltagere i et domæne uden for skolen 
3. Museets undervisere demonstrerede samspillet mellem genstand og 

fortælling 
4. Fortællingerne fik liv gennem elevernes engagement og selvstændige tilgang. 
5. Resultatet var genkendeligt og meningsfuldt inden for domænet 

 
Eksemplet peger på nogle af de didaktiske muligheder som initiativet Den 
åbne skole byder på. Eleverne inviteres ind som deltagere – ganske vist som 
uerfarne deltagere – i et domæne uden for skolen på en måde som lægger 
op til at de får mulighed for at se sammenhænge mellem på den ene side det 
de forventes at lære i skolen, og på den anden side den måde hvorpå viden 
og praksisformer forvaltes i domænerne uden for skolen og danner 
klangbund for mange af de opgaver og aktiviteter eleverne præsenteres for i 
skolen. 

Gennem iscenesættelsen inviterede museet eleverne til at positionere sig 
på andre måder end dem som normalt tildeles skoleelever. De blev i stedet 
inviteret til at positionere sig på en for domænet genkendelig og 
meningsfuld måde som udstillere. 

Man kan spørge hvilken relevans den form for deltagelse har for det 
eleverne skal lære i deres skoletid. Spørgsmålet kan besvares med 
henvisning til Gee der med afsæt i et metaforisk landkort argumenterer for 
at det skolens opgave at hjælpe eleverne til at udvikle kendskab til flere og 
flere af de forskellige måder hvorpå der tænkes, gøres, kommunikeres og 
positioneres i forskellige domæner eller lande ifølge Gees metafor (Gee, 
(1999) 2002: 23). Det er skolens opgave fordi eleverne dermed får et 
grundlag for at genkende de implicitte referencer bag de tekster, spørgsmål 
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og opgaver de stilles over for i skolen. Fx eksempel er det, som det vil være 
mange bekendt, en pointe hos Gee at hvis man skal læse en tekst med 
forståelse, må man kende til det domæne som teksten eksplicit eller implicit 
refererer til, og inden for hvilket den genkendes som meningsfuld. 

Fortælling som perspektiv og kommunikationsform 

Ovenstående eksempel er introduceret som en fortælling om et forløb der 
drejede sig om at eleverne skulle producere fortællinger. Elevernes 
fortællinger var desuden bidrag til den fortælling som dannede ramme om 
forløbet. Der er her tale om at fortælling har forskellige referencer, så hvad 
henviser betegnelsen fortælling egentlig til? 

I danskundervisningen i folkeskolens mindste klasser undervises der i 
fortælling, og her får eleverne at vide at en fortælling har en begyndelse, en 
midte og en slutning. Her introduceres fortælling først og fremmest som et 
narrativt forløb med en fastlagt struktur. Men fortælling bruges også som 
reference til mange andre former for kommunikation. Et eksempel på dette 
gav Christian Have, grundlægger af en kommunikationsvirksomhed i 
Danmark, da han i en radioudsendelse karakteriserede Islamisk stat som en 
organisation med suveræne storytellere med henvisning til deres, som han 
sagde, supertjekkede brug af propaganda, videoer og sociale medier.7 Her er 
der tale om en markant anden form for fortælling end den de yngre elever i 
folkeskolen bliver undervist i. 

I The Culture of Education (1996: 121) argumenterer Bruner for at 
fortællingen er den naturlige og den tidligste form hvormed mennesket 
skaber erfaringer og viden om verden. Han skriver blandt andet: 

[…] stories are the product of narrators, and narrators have points of 
view, even if a narrator claims to be an ”eyewitness to the events”. Now 
this is also the case where science is concerned, although the language of 
science, cloaked in the rhetoric of objectivity, makes every effort to 
conceal that view except when it is concerned with the “foundations” of 
the field. (Bruner, 1996: 123) 

Hos Bruner henviser fortælling således både til et 1.personsperspektiv 
(individets grundlæggende mulighed for at erfare og vide) og til et 
3.personsperspektiv (en grundlæggende fortælling om hvordan verden kan 
eller skal forstås og beskrives). 

																																																													
7 I programmet Kulturknuserne, november 2015. 
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I mit didaktiske univers spiller fortælling en central rolle i tre 
betydninger: 

 
1. Fortælling i 1.personsperspektiv, dvs. elevers og læreres individuelle 

fortællinger om hvem de er, og hvad der giver mening for dem. 
2. Fortælling i 3.personsperspektiv, dvs. den bagvedliggende fortælling, 

eksplicit eller implicit, om de konkrete undervisningsforløb og rationalet 
bag dem. 

3. Fortælling som kommunikationsform i og uden for skolen 
 

Det følgende bygger på den antagelse at en forudsætning for at 
undervisning lykkes, dvs. at eleverne faktisk lærer i overensstemmelse med 
lærerens intentioner, er at 3.personsfortællingen fremstår som klar og 
meningsfuld for eleverne på en sådan måde at de kan relatere den til deres 
1.personsfortællinger. Der må etableres en kobling mellem de to 
perspektiver som tilfældet var da eleverne producerede deres 
fattigfortællinger. Resultatet blev en række fortællinger som tydeligt bar 
præg af elevernes selvstændige og kreative refleksioner og valg. 

Det er langt fra altid at en sådan kobling etableres i skolen.8 I det følgende 
præsenterer jeg et bud på et grundlag for at forstå hvordan koblinger kan 
etableres, og et eksempel på hvor vanskeligt det kan være i praksis at 
fastholde en klar og entydig 3.personsfortælling i undervisningen.   

Positioneringer og storylines 

Til det kulturformsperspektiv hvormed jeg ser og forstår de 
undervisningsforløb jeg observerer, henter jeg inspiration i 
positioneringsteori. Jeg har taget afsæt i positioneringsteoretikernes 
refleksioner som de kommer til udtryk i deres publikationer fra 1990’erne 
og frem (fx Davies & Hunt, 1994; Harré & Langenhove, 1999; Harré et al. 
2009) og modificeret dem i forhold til de genstandsfelter jeg beskæftiger 
mig med.9  

																																																													
8 Denne påstand bygger jeg blandt andet på de 250 elevinterview som viser at en del af 
eleverne enten forholder sig tøvende eller afvisende over for spørgsmål om den undervisning 
de deltager i, giver mening for dem. 
9 Jeg tilslutter mig fx ikke deres udsagn om at positioneringsbegrebet kan erstatte 
rollebegrebet (’Position’ will be offered as the immanentist replacement for a clutch of 
transcendentalist concepts as ’role’. (Davies & Harré, 1999: 33) idet begge begreber har 
relevans i skolesammenhænge hvor rolle-relationen lærer-elev er et grundlæggende vilkår 
som giver sig udslag i asymmetrisk interaktion. Jeg har redegjort for dette i Hetmar (2016). 
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To citater står centralt for den måde hvorpå jeg anvender 
positioneringsbegrebet. I det ene citat defineres begrebet positionering: 

Positioning is a discursive practice. As already indicated above, within a 
conversation each of the participants always positions the other while 
simultaneously positioning him or herself. Whenever somebody 
positions him/herself, this discursive act always implies a positioning of 
the one to whom it is addressed. And similarly, when somebody positions 
somebody else, that always implies a positioning of the person 
him/herself. (Harré & Langenhove, 1999: 22) 

Jeg anvender dog begrebet mere bredt idet jeg ikke begrænser min brug til 
verbale kommunikationssituationer men inddrager alle former for interak-
tion, dvs. nonverbale, mundtlige, skriftlige, kropslige, fysiske, billedlige, 
multimodale, digitale etc. Det andet citat drejer sig om begrebet position der 
her præsenteres som noget man kan besætte: 

We, as analysts, extract from these practices something we call a 
“position” which someone seems to “occupy”. (Harré et al., 2009: 9) 

Jeg bruger betegnelsen positioneringsmuligheder som henvisning til de 
positioner der er ledige til besættelse for deltagerne i konkrete interaktioner. 
Hvordan disse muligheder fordeles, afhænger blandt andet af de 
konventioner der er indfældet i etablerede kommunikationsformer, og af 
magtfordelingen deltagerne imellem – to forudsætninger som begge har høj 
grad af relevans for tilrettelæggelse og forståelse af interaktion i 
undervisningssituationer. 

På den baggrund opererer jeg med følgende antagelser: 
 

− at samspillet mellem de positioneringsmuligheder eleverne inviteres til, og 
de måder hvorpå de er i stand til og villige til at positionere sig i forhold 
hertil, er af afgørende betydning for undervisningens forløb og dermed for 
elevernes udbytte 

− at forskellige domæner trækker på forskellige kommunikations- og 
interaktionsformer, og at der i disse er indlejret konventionelt etablerede 
positioneringsmønstre 

− at velfungerende kommunikation forudsætter at deltagerne refererer til den 
samme storyline, Hvis ikke, bliver samspillet mellem deltagerne enten uklart 
eller bryder ligefrem sammen. 

 
På museet blev eleverne inviteret til at besætte positioner der er 
genkendelige inden for domænet, og ved at medbringe effekter og 
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præsentere de fattigfortællinger effekterne havde tilknytning til, viste de sig 
både i stand til og villige til at positionere sig relevant i forhold hertil.  

Betegnelsen storyline skal her forstås i overensstemmelse med den måde 
hvorpå den anvendes inden for positioneringsteorien. Her henviser storyline 
til en fortælling som kommunikationsdeltagerne er fælles om, og som de 
eksplicit eller implicit refererer til. Om denne bagvedliggende fortælling 
skriver Mary Barnes blandt andet: 

For an interaction to be meaningful to all participants, the storylines 
must be jointly constructed, and the need for a joint construction means 
that positioning theory can help to illuminate issues of power (…) By 
drawing on different storylines, the same set of words or actions may be 
given very different meanings. (Barnes, 2004: 2) 

I den storyline som undervisere og elever refererede til i 
fattigdomsprojektet, indgik flere aspekter som alle understøttede hinanden 
og dermed bidrog til at gøre domænets konturer synlige og håndterbare for 
deltagerne. Valgholdet fungerede med andre ord på en klar og fælles 
storyline der i kort form og med mine ord kan skitseres således: 

Der skal etableres en udstilling inden for museets rammer og 
satsningsområder. I denne omgang er det fattigdom museet ønsker at satse 
på. I der deltager i forløbet, er medarbejdere for en periode, og det er jeres 
opgave at stå for en lille udstilling på en ledig plads i museet. I skal altså 
fortolke begrebet fattigfortælling og realisere fortolkningerne gennem jeres 
bidrag til udstillingen.  

Det var den storyline som underviserne og eleverne refererede til i 
forløbet. Bortset fra en dreng med flygtningebaggrund som ikke havde 
medbragt nogen effekt fordi – som han sagde – i Danmark er der kun 
luksusfattige, og det at være fattig er absolut ikke at have nogen ting, og der 
er ikke nogen danskere der ikke har noget. Og da holdet senere skulle 
mødes med en hjemløs i en nærliggende park, opponerede han og ville ikke 
med, for man vælger selv at være hjemløs i Danmark, og den hjemløse 
kunne bare gå op på kommunen. Han blev derfor stillet over for den 
mulighed at han kunne springe fra valgholdet, men han valgte dog at blive, 
og efter mødet med den hjemløse skiftede han fuldstændig holdning og 
deltog aktivt i forløbet – et skift som han senere kommenterede med at 
fastslå at ligesom han som indvandrer har sin historie, så har den hjemløse 
også sin. 

Forløbet for denne dreng kan med et 1.personsperspektiv læses som en 
lille solstrålehistorie båret af den personlige fortællings muligheder for at 
skabe forståelse mellem mennesker. Læst med et 3.personsperspektiv kan 
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det ses som et eksempel på en deltager der i første omgang ikke var til sinds 
at besætte den position han blev inviteret til, fordi han umiddelbart henviste 
til en anden storyline end den der var bærende for forløbet. Først da han 
med sit 1.personsperspektiv så en forbindelse mellem sin egen situation som 
indvandrer og den hjemløses situation som den kom til udtryk gennem 
dennes personlige fortælling, var han klar til at bidrage til den fælles 
storyline for hele holdet.  

Set med kulturformsperspektivet kan forløbet beskrives som en 
invitation til elever om i en periode at fungere i et domæne der på flere 
punkter adskiller sig markant fra de domæner de ellers kender til, herunder 
skoledomænet og de hverdagsdomæner de færdig i. Forløbet her markerer 
sig ved at interaktionen fungerede på baggrund af en tydelig og eksplicit 
storyline og med klart definerede positioneringsmuligheder – alle 
meningsfulde og genkendelige inden for domænet. Men der er så også tale 
om en særlig situation, nemlig et pilotforløb der var bakket op af eksterne 
midler og andre ressourcer, hvor eleverne havde meldt sig frivilligt, og hvor 
forløbet mundede ud i nogle konkrete produkter der blev vist til en 
offentlighed. 

I det næste eksempel er vilkårene, emnet og forløbet anderledes idet et 
domæne uden for skolen så at sige flytter sig i det skolespecifikke domæne. 

Byrum – et arkitektforløb 

Et lille arkitektfirma i det indre København har skabt en fortælling om sig 
selv som kommer til udtryk gennem firmaets hjemmeside. Det er ikke en 
klassisk fortælling men en fortælling der er stykket sammen af beskrivelsen 
af de projekter de er involveret i, fotografier og kollager der henviser til 
projekterne, samt et manifest. Et af punkterne i manifestet er at de opfatter 
sig som storbypædagoger der undersøger feltet mellem undervisning og 
storbyudvikling. De har da også gennem nogle år gennemført et antal 
samarbejdsprojekter med skoler og klasser. Projekterne er meget forskellige 
og fungerer på baggrund af forskellige formål. Det næste eksempel er fra et 
lille projekt der blev gennemført i samarbejde med en 8. klasse og dennes 
dansklærer. 

Projektet er valgt som eksempel fordi det illustrerer en problemstilling 
der har vist sig ofte at være aktuel i forbindelse med samarbejdsprojekter 
under Den åbne skole. Problemstillingen er således ikke specifikt knyttet til 
dette projekt, men er eksemplarisk i den forstand at det illustrerer nogle af 
de uklarheder der følger med når man forsøger at få to storylines til at 
fungere sammen inden for rammerne af det samme forløb. 



	

	
20 

I projektet fik eleverne til opgave at arbejde med udvikling af byrum. 
Forløbet var tilrettelagt af arkitekterne der undervejs introducerede eleverne 
til nogle af de måder hvorpå de som professionelle forholder sig til og 
arbejder med udvikling af byrum i dialog med brugerne. I små grupper 
skulle eleverne arbejde med et selvvalgt byrum i nærmiljøet, og forløbet 
skulle slutte med at grupperne i klassen præsenterede resultatet af deres 
arbejde. Rammefortællingen var at de skulle forholde sig til opgaven som 
var de arkitekter, og derfor var der visse arkitektfaglige aspekter de måtte 
tage højde for og inddrage i deres endelige præsentationer som stedets 
historie og observationer på stedet: skala, bevægelser og forbindelser, 
kendetegn og særlige kig, størrelsesforhold og inddragelse af brugerne 
gennem videooptagelser af små interview på stedet. Endelig skulle 
præsentationen indeholde elevernes bud på udvikling af det valgte byrum 
gennem en stop-motion præsentation. Så vidt den ene storyline som var 
forankret i det arkitektfaglige domæne. 

Parallelt med den arkitektinitierede storyline var imidlertid en anden 
eksplicit storyline i spil – en storyline der var forankret i det skolespecifikke 
domæne, og som drejede sig om at eleverne skulle opfatte forløbet som en 
forøvelse til den obligatoriske projektopgave som skal udarbejdes i 9. klasse. 
Dette betød blandt andet at eleverne ville blive bedømt på såvel proces som 
produkt, og at hver gruppe ville få en karakter for deres performance som 
gruppe og for deres fremlæggelse. 

Eleverne gik til opgaven i overensstemmelse med den arkitektinitierede 
storyline. De valgte et byrum, tog billeder, skrev logbog og interviewede 
forbipasserende. Tilbage på skolen samlede de det hele til de endelige 
præsentationer der fra arkitektens side var tænkt til at skulle følge en 
bestemt struktur: historien først, dernæst observationer på stedet, så 
videoen med interviewene og endelig deres stop-motion collage. Men i 
forbindelse med gruppernes fremlæggelser kom den skoleinitierede 
storyline til at spille en markant rolle idet eleverne her ikke klart 
positionerede sig som arkitekter der fremlagde deres projekt til en 
arkitektfaglig vurdering, men som elever der besvarede en opgave der skulle 
bedømmes med en karakter. Efter hver fremlæggelse gav arkitekt og lærer 
deres respons som blandt andet indeholdt nogle kritiske kommentarer til 
den rækkefølge hvormed grupperne fremlagde deres præsentationer. Efter 
de tre første grupper blev der holdt en lille pause hvor arkitekt og lærer gav 
hver af de tre grupper respons, og hvor de øvrige elever var ladt alene 
tilbage i klasseværelset. Det betød at de efterfølgende grupper kunne ændre 
på deres rækkefølge så den stemte overens med de vurderende 
kommentarer, og dermed kunne de forvente en højere karakter. Der bredte 
sig en stemning af utilfredshed i rummet – en utilfredshed der kom til 



	

	
21 

udtryk da læreren til sidst bad om deres kommentarer til det forløb de 
havde været igennem. Kommentarerne her var ikke overvældende mange, 
og de fleste drejede sig om det uretfærdige i at nogle grupper havde fået 
chance for at hæve karakteren mens de første grupper ikke havde fået 
samme chance. 

Rekontekstualisering – transformation af 
praksisformer 

Rekontekstualisering er ifølge Bernstein et gennemgående træk i skolens 
undervisning som betyder at de videns- og praksisformer som eleverne 
møder, på den ene side refererer til videns- og praksisformer i domæner 
uden for skolen, men på den anden side bliver transformeret i skolen på 
måder der ikke ville kunne genkendes som meningsfulde inden for de 
domæner de i princippet refererer til.10 Ifølge Bernstein skal 
rekontekstualisering forstås som et princip for en sådan transformation der 
betyder at de videns- og praksisformer der hentes ind i skolen, underlægges 
det han betegner pædagogisk diskurs. Det er noget uklart for mig hvad 
Bernstein konkret henviser til med dette begreb, men i min optik kan det 
oversættes til skolespecifikke former for interaktion og kommunikation, 
herunder distribution af tilgængelige positioneringsmuligheder. 

Ovenstående eksempel illustrerer en sådan transformation. Resultatet af 
transformationen er tydelig fordi der er tale om to eksplicitte storylines der 
søges bragt i samspil med hinanden. De to storylines refererer til hvert deres 
domæne med hver deres domænespecifikke videns- og praksisformer, men 
det er tydeligt at de ikke begge kan være til stede på samme tid uden at den 
ene dominerer over den anden. I eksemplet var det den skolespecifikke 
storyline der i sidste ende kom til at dominere over den arkitektfaglige, og 
det skabte uklarhed og usikkerhed for såvel elever som for lærer og arkitekt. 

For mig der var til stede under fremlæggelserne, var det åbenlyst at 
eleverne havde fået stort udbytte ud af forløbet, og at grupperne undervejs 
havde forholdt sig til opgaven på måder der klart refererede til det 
arkitektfaglige domæne, samtidig med at de var gået selvstændigt, 
ungdommeligt og kreativt til opgaven. I den forstand havde de forud for 
selve præsentationerne taget det på sig at positionere sig meningsfuldt i 
forhold til den arkitektinitierede storyline. Men i klasseværelset under 
præsentationerne var det de skolespecifikke positioneringer der 
																																																													
10 Bernstein bruger sløjd som eksempel på en rekontekstualisering af tømrer- og 
snedkerfagene (Bernstein, (1996) 2000: 33). 
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dominerede: Grupperne havde sørget for at fordele de enkelte dele af den 
samlede præsentation imellem sig (aktiv deltagelse i arbejdet er et kriterium 
i bedømmelsen), de fleste elever læste direkte op fra et manus (et aspekt der 
ikke indgik i bedømmelsen), og tilbagemeldingen fra arkitekt og lærer 
refererede ikke til klart formulerede bedømmelseskriterier – selvom det for 
eksempel viste sig at den rækkefølge som de enkelte delkomponenter blev 
præsenteret i, havde betydning for bedømmelsen (det var det forhold nogle 
af eleverne påpegede i den afsluttende evaluering i klassen). Under 
præsentationerne positionerede eleverne sig som elever der havde fået en 
skoleopgave som skulle besvares, og hvor det gjaldt om at få en god 
karakter. 

Jeg har siden haft mulighed for at diskutere forløbet med den arkitekt der 
var hovedkraften bag forløbet, med henblik på videreudvikling af et sådant 
koncept der rummer rigtig mange muligheder for samarbejder under Den 
åbne skole. Spørgsmålet er om og hvordan forløb af den art kan 
tilrettelægges så alle involverede parter kun har én eksplicit storyline de skal 
forholde sig til. Jeg vil understrege at spørgsmålet for mig er af principiel 
karakter, og at der i min kritiske gennemgang af forløbet ikke gemmer sig 
en kritik af de konkrete aktører, heller ikke af læreren som jo var den der så 
at sige stod for den skolespecifikke storyline. 

Set med et 1.personperspektiv gjorde læreren det hun ifølge sin funktion 
og skolens tradition forventes at gøre, nemlig at hjælpe eleverne til at klare 
sig så godt som muligt som elever. Det viste sig imidlertid ikke at være så 
enkelt endda, og det betød at også læreren blev usikker på hvordan hun 
skulle positionere sig meningsfuldt under præsentationerne, responsen og 
bedømmelserne. 

Denne usikkerhed kan med et kulturformsperspektiv netop forstås som 
et resultat af samspillet eller sammenstødet med de to storylines og dermed 
mellem to forskellige domænereferencer. Derfor opstod der i dialogen med 
arkitekten et Hvad nu hvis…? Hvad nu hvis forløbet hele vejen igennem var 
tilrettelagt ud fra den arkitektinitierede storyline? Hvordan ville en sådan 
tilrettelæggelse kunne udfolde sig? 

Hvad nu hvis præsentationerne var iscenesat som arkitektfaglige tilbud i 
relation til en fiktiv udbudsrunde om at iværksætte en kommunal 
beslutning om byfornyelse med særligt fokus på byens offentlige rum? 
Hvilken formidlingsform og hvilke bedømmelseskriterier ville det være 
relevant at inddrage i en sådan storyline? Og hvad kunne dansklæreren 
bidrage med i den sammenhæng? 

Svarene på disse spørgsmål som vi har skitseret men ikke afprøvet i 
praksis, lyder: 
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− Som led i forløbets eksplicitte storyline indgår en introduktion til de 
formidlingsformer der er karakteristiske for præsentationer inden for 
arkitektdomænet. Introduktionen suppleres med demonstrationer af 
forskellige arkitektfirmaers præsentationer så både elever og dansklærer har 
nogle konkrete billeder og forestillinger at forholde sig til. 

− I processen indgår arkitekt og dansklærer derefter med hver deres tilgang til 
den fælles storyline. Dansklæreren fokuserer på at hjælpe eleverne til at få 
styr på deres formidlingsformer ud fra kendskabet til de enkelte elever og til 
de arkitektrelevante kommunikationsformer der fx indebærer en 
positionering som en formidler der fremstår selvstændigt og i direkte 
kontakt med tilhørerne. Det kunne her være en pointe at formidleren må 
komme ud over rampen i selve præsentationen og derfor på forhånd 
diskvalificerer sig hvis præsentationen foregår gennem oplæsning af et 
manuskript. Dermed ville forløbet være en anledning til at undervise i 
mundtlig formidling som er et område danskundervisningen er forpligtet 
på, og som desuden er relevant i mange andre sammenhænge og domæner. 

− Rammen for præsentationerne kunne iscenesættes som en fiktiv 
tilbudsrunde. Der vil naturligvis være tale om en form for leg med et fagligt 
formål – en legende fortælling med eleverne som aktører i en som-om-
situation hvor de for en stund optræder i rollen som udøvende arkitekter. 

 
Lærerens begrundelse for at koble arkitektforløbet til den forestående 
projektopgave i 9. klasse – og dermed et argument mod at følge ovenstående 
række af hvad-nu-hvis – skal nok ses i lyset af denne og andre læreres 
bekymringer om tidsforbrug. Der synes inden for det skolespecifikke 
domæne at være en udbredt forestilling om at tiden er knap i forhold til alle 
de opgaver der skal klares i undervisningen. Men hvad er det egentlig der 
skal nås? I forbindelse med de empiriske projekter jeg i min tid har 
gennemført i skolen, har jeg ofte undret mig over de prioriteringer der 
finder sted i klasserummene, og den forholdsvis lave grad af variation i de 
kommunikationsformer der anvendes. 

Min undren hænger ikke mindst sammen med det forhold at der 
efterhånden findes meget klasserumsforskning der peger i en anden retning, 
for eksempel: 

 
− Forskning der forholder sig kritik af den undervisningsform hvor en lærer 

der selv kender svaret, stiller spørgsmål tiI den samlede flok af elever – den 
lærerstyrede helklassesamtale som Vibeke Grøver Aukrust har kaldt den i 
sin gennemgang af forskellige perspektiver på denne form (Aukrust, (2001) 
2003)). Formen har været søgt legitimeret i den forestilling at idet læreren 
stiller et spørgsmål, vil alle elever i deres stille sind komme frem til et svar 
som så kan af- eller bekræftes gennem en kammerats svar som efterfølgende 
evalueres af læreren. (Biddle & Anderson, 1986). Formen er som bekendt 
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blevet skarpt kritiseret for netop ikke at være en samtale forstået som en 
dialog mellem flere parter (fx Cazden, 2001; Christoph & Nystrand, 2001; 
Dysthe, 1995) 

− Forskning der peger på at vidensformer ikke meningsfuldt kan skilles fra de 
praksisformer der er i spil i de domæner hvor den aktuelle viden er udviklet 
(fx Carter 2007; Hetmar, 2004; Shanahan & Shanahan, 2008). Da 
undervisningen henter stof og viden fra mange forskellige domæner uden 
for skolen, er det slående at der i et skolefag som dansk så ofte satses på at en 
vekslen mellem lærerstyret helklassesamtale, gruppearbejde og individuelt 
arbejde og i mindre grad elevfremlæggelser er tilstrækkelig til at sikre den 
variation som både lærere og elever efterspørger – uanset hvilken videns- 
eller praksisform det er tanken at eleverne skal lære sig. I domænerne uden 
for skolen er mange flere praksis- og kommunikationsformer i spil, og set 
med et Gee-inspireret kulturformsperspektiv er det afgørende for elevernes 
muligheder for at genkende og selv udvikle relevante videns- og 
praksisformer at de får mulighed for at prøve dem på egen krop. 

 
Samarbejder under Den åbne skole er ressourcekrævende, og det betyder at 
de enkelte elever kun i begrænset omfang får mulighed for at deltage i 
projekter som de to der er skitseret ovenfor. Dermed opstår spørgsmålet om 
der er andre måder hvorpå eleverne kan få mulighed for at arbejde med 
storylines der er eksplicit refererer til domæner uden for skolen. 

Fortællinger i  skolen 

Ved de mange observationer jeg i tidens løb har gennemført i 
danskundervisningen på forskellige klassetrin, har jeg sjældent mødt en 
varieret brug af fortællingens muligheder. De mange forskelige 
fortælleformer der anvendes i domæner uden for skolen, synes ikke at være 
slået igennem i den danskundervisning jeg har overværet. I hvert fald ikke i 
stort omfang og ikke som en del af hverdagen. 

Jeg husker dog et forløb i en 8. klasse for 10 år siden hvor dansklæreren 
havde været på kursus i storyline-pædagogik og derefter gennemførte et 
iscenesat forløb med den klare storyline at eleverne skulle forestille sig at 
være initiativtagere til etablering af en ny lokalradiostation. Jeg husker 
hvordan eleverne var optaget af at lave plakater, skrive stillingsopslag, skrive 
ansøgninger til stillinger og gennemføre ansættelsessamtaler efter en 
periode hvor de havde læst stillingsopslag på nettet og undersøgt hvordan 
man skriver en god ansøgning. Der kom liv i klasserummet, og de elever jeg 
fik lejlighed til at interviewe, gav indtryk af at forløbets storyline matchede 
deres 1.personsfortælling om hvad en meningsfuld undervisning kunne 
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være, samtidig med at det set med et 3.personsperspektiv koblede praksis i 
skolen med praksis uden for. 

Selvfølgelig foregår der rundt om på landets skoler undervisning der 
matcher en sådan beskrivelse. Men der foregår også rigtig meget 
undervisning der netop ikke gør det. Jeg har for eksempel overværet mange 
litteraturundervisningsforløb i de ældste klasser og studeret hvordan 
litterære fortællinger fungerer som afsæt for lærerens eller læremidlernes 
spørgsmål der alle trækker på en – ofte uklar – storyline om hvad 
litteraturundervisning egentlig går ud på. Mange af de elever vi har 
interviewet i 9. klasserne, vidste nu godt hvad det drejer sig om. Først skal vi 
analysere, fortæller de, og det betyder at pille teksten ned i mindre dele, og 
derefter skal vi fortolke, og det betyder at samle det hele igen. Ved på denne 
måde at analysere og fortolke forbereder de sig til den afsluttende 
9.klassesprøve. Og det, tænker jeg med mit 3.personsperspektiv, fortæller en 
hel del om den kulturform der kendetegner skolen, og som lærere og elever 
implicit refererer til: Litterære fortællinger bruges som afsæt for analyse- og 
fortolkningsøvelser der implicit refererer til disciplinerede videns- og 
praksisformer på måder som ikke kan genkendes som meningsfulde inden 
for de disciplinerede litteraturfaglige domæner, og som en stor del af 
eleverne ikke kan genkende som meningsfulde set med deres 
1.personsperspektiv.11 Hvordan ser grundfortællingen bag en sådan praksis 
mon egentlig ud?  

Man kan stille det spørgsmål hvorfor undervisningen ikke skulle kunne 
fungere som ramme om elevernes undersøgelse af hvordan forskellige 
former for fortælling – både som kommunikationsform og som 
bagvedliggende storylines – fungerer i domæner uden for skolen, altså i 
hverdagsdomæner, i samfundsdomæner, i faglige domæner og i 
produktionsdomæner. Hvad skulle der til for at give eleverne mulighed for 
at udfolde en udforskende og eksperimenterende omgang med 
fortællingens muligheder? 

Et svar på disse spørgsmål kunne være at undervisningen sættes sammen 
af forløb der tilrettelægges som didaktiske scenarier (se Bundsgaard et al, 
2011; 2014; Hanghøj, 2014). Et didaktisk scenarie skal her forstås som en 
iscenesættelse, en fortælling med andre ord, der lægger op til et 
undervisningsforløb med en klar og eksplicit storyline der forbinder 
forløbenes videns- og praksisformer med et klart formål, med meningsfulde 
og relevante positioneringsmuligheder for de deltagende elever og med 
koblinger ud til verden uden for skolen. 

																																																													
11 Der er her tale om de samme interview fra LEKS3 som er omtalt i note 3. 
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Didaktiske scenarier er ikke en ny opfindelse idet de har klare linjer 
tilbage til storyline-pædagogikken der har inspireret lærere til i perioder at 
variere deres undervisning, men som aldrig er slået igennem som princip. 
Og med princip mener jeg her en tilstræbt ændring af skolens kulturform 
på en måde der betyder at eleverne inviteres til undervisningsforløb der er 
tilrettelagt med henblik på en klar kobling mellem 1.persons- og 3.persons-
perspektiverne ved hver gang at referere til en klar og entydig storyline og 
samtidig tilbyde meningsfulde positioneringsmuligheder – et princip der 
tillige tilstræber en kobling mellem de fortællinger eleverne skal forholde sig 
til i skolen, og de fortællinger der anvendes i de mange domæner uden for 
skolen. 

Initiativet Den åbne skole er udtryk for et uddannelsespolitisk ønske om 
at skolen skal åbne sig mod verden uden for. Med de to eksempler jeg har 
bragt i artiklen, har jeg peget på nogle af de potentialer som initiativet byder 
på, og som blandt meget andet kan karakteriseres ved at udfordre eleverne 
til at udvikle en både personligt og fagligt relevant, selvstændig og kreativ 
omgang med fortællinger som de fungerer i forskellige domæner: 
fattigfortællinger på museet, fortællinger om udvikling af byrum i 
samarbejde med arkitekterne. Der er mange andre fortællinger derude med 
relevans for undervisning og for personlig udvikling, og mange af dem ville 
kunne trækkes ind i skolen i form af veltilrettelagte didaktiske scenarier. 
Hvorfor ikke begynde med at iværksætte en udstilling på skolen eller i 
lokalmiljøet om fattigdom som et forløb i danskundervisningen for de 
ældste elever? 
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 Teachers’ experiences of telling stories in primary and 
lower secondary Swedish classrooms 

Ola Henricsson & Silwa Claesson 

Introduction 

Storytelling is deeply interwoven with the act of teaching and learning 
(Kuyvenhoven, 2005) and it is an acknowledged and efficient way to 
transfer knowledge from one generation to another (Ong, 2002). For 
centuries, teachers have used different genres of stories such as stories from 
the lives of famous scientists, politicians and cultural personalities, fables, 
legends, myths and fairy tales, depending on the subject being taught. For 
example, from a 17th century European perspective, Comenius (1868/1907) 
pointed out that storytelling is an appropriate teaching tool. He primarily 
focused on the content of the story in order to nurture and teach using 
moral fables, myths and edifying historical or religious legends, but he also 
used a more practical approach relating to the impact that storytelling has 
on pupils’ learning by creating interest and stimulating involvement. 
Storytelling as an appropriate tool in teaching has in particular been used in 
language teaching in all subjects. In the current Swedish curriculum (2011), 
storytelling is presented as a concept within the framework of native 
language teaching, and it is expected that pupils should have the 
opportunity to practise oral narration as early as in the first years of primary 
school. It is also suggested as an appropriate communication tool in other 
subjects such as social science and natural science. This requires that 
teachers develop their own knowledge and skills in storytelling in order to 
develop students’ storytelling skills. 

The aim of this study 
In this study our main focus is teachers’ experience of spontaneous or 
planned storytelling in their ordinary classroom teaching. We assume that it 
is in the everyday life-world in school that teachers’ storytelling occurs, i.e. 
that it is in the daily interaction with pupils that teachers’ storytelling 
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deepens the content of a subject at a given time in class. Unlike professional 
storytellers or writers who visit schools, a teacher’s storytelling does not 
interrupt other activities and it is not by considering the charismatic 
storyteller that we may best describe storytelling in pedagogical contexts, 
but rather by focusing on the presence and practice of the teacher and his or 
her pedagogical skill. Theorists, philosophers and educators highlight the 
narrative way of thinking and communicating as something fundamentally 
human for everyday use (Bruner, 1986; Ochs and Capps, 2001; Ricouer, 
1979; van Manen, 1991; Young, 1987).  

The aim of this study is to illuminate Swedish teachers’ experiences of 
telling stories in primary and lower secondary classrooms. 

Storytell ing and teaching 

The English word storytelling corresponds to the Swedish concept muntligt 
berättande, which we use in the interviews with the teachers and which is 
also emphasised in the Swedish syllabus. The concepts in both languages 
have the similarity that they concern oral narration and that they are not 
limited to traditional storytelling. Narratology, the study of narrative, is a 
broad category and covers all forms of narrative, from novels to mime, 
including oral narratives. Storytelling refers exclusively to oral narratives, 
which is our concern in this article. However, the English word storytelling 
is nowadays often used in Swedish, although it refers more to the 
performance of professional storytellers, moviemakers or authors. None of 
the teachers consider themselves to be storytellers, but they all see 
themselves as teachers who sometimes tell stories. 

When reading contemporary research, we found that storytelling in 
teaching seem to be crucial for pupils’ personal engagement and provides 
great opportunities to contextualise the subject of the teaching (Cheeseman 
& Gapp, 2014; Andersson, 2014). It is also crucial in improving literacy 
among students. Kuyvenhoven (2005), who followed a teacher who was also 
a storyteller by profession, points out that the teacher’s storytelling had a 
positive effect on the students’ writing. When reading and writing were 
conducted in connection with storytelling, it improved the students’ 
performance remarkably. Dougherty (2012) followed five teachers who were 
introduced to the tradition of storytelling by a professional storyteller. She 
underlines in her thesis that teachers’ oral storytelling transformed their 
pedagogical practice because their storytelling revealed their genuine 
pedagogical knowledge in a reciprocal relationship with the pupils’ 
listening. 
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Despite all this, Andersson (2014) shows in her thesis that a tradition of 
teachers’ storytelling holds an increasingly less important position in the 
modern Swedish school. The teachers who were interviewed in her thesis 
were very aware that storytelling was an important aspect of teaching and 
that without it, there was a risk that teaching would become “just about the 
facts” (p. 186). The teachers stressed that the pursuit of individualisation 
and greater achievement of goals had resulted in less time for storytelling. 
There are larger classes and more administrative tasks for teachers in 
schools today, Andersson points out. Moreover, the teachers feel that pupils 
show deficiencies in the ability to listen to each other and that there is no 
time to practise listening skills. Another reason given for not using 
storytelling in teaching is that the teachers think that there is a risk that they 
could lose control of regular teaching, Anderson concludes. 

The main focus in this study is the teachers’ experiences of storytelling as 
such rather than the content of the narrative being told. With regard to 
what is meant by “narrative” in the context of this study, we make use of a 
concept, which in narrative research is called an event narrative (Andrews, 
Squire & Tamboukou, 2008). This can be described as the “spoken 
recounting of particular past events” (Andrews, Squire & Tamboukou, 2008: 
8), which has either the storyteller or someone else as a character in the 
story. It is close to Labov’s (1972) structural analysis of oral narration and 
has had great influence on scholars in diverse disciplines such as ethnology, 
sociology, education and psychology. The virtue of his research in the field 
of sociolinguistics was that he made it possible to examine how storytellers 
organise and structure their narratives in a verbal interaction. He describes 
different parts of the narration such as the abstract, orientation, 
complicating action, evaluation, result and coda.  

The work of Young (1987) is important in this field of research.  Young 
further developed Labov’s ideas. She did this from a phenomenological 
perspective and made use of Schutz’s (1980) ideas about the different worlds 
of experience. Young argues that a shift of attention moves the listener to 
another realm, a province with another meaningful alternative experience of 
reality (Young, 1987). Storytelling gives us the opportunity to shift focus 
from being a participant in the events of our daily lives to being able to 
reflect on them by reliving them in a narrative structure. Young says that 
“narrativity shifts my attitude to life from my engagement in it toward my 
reflection on it” (Young, 1987: 12). The storyteller guides the listeners, 
within the Storyrealm (the narration) into the Taleworld (the events of the 
narratives) and, according to Young, storytelling therefore constitutes an 
eminently physical (bodily) and social (relational) activity, an interaction 
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that always appears together here (spatial) and now (time), with one or more 
listeners in interaction with the storyteller.  

Ochs and Capps (2001) analyse people’s everyday storytelling based on 
the work of Ricouer, who argues that the use of narratives offers us an 
opportunity to gain perspective on being in the world; what concerns us 
allows us to meet our lived experiences and makes our personal experiences 
universal in narrative form, when the narrating of events that are of concern 
to us is used “to launch and justify present time practices” (Ochs and Capps, 
2001: 184). Ochs and Capps focus on storytelling and narratives in a 
dialogical form, where the narratives are incomplete and tentative, and 
where meaning and intrigue is not always as clear as in ready-made and 
complete narratives, such as legends, fairy tales and myths.  Van Manen 
(1991) also argues that our ability to tell stories provides meaning in our 
lives by offering the opportunity to reflect upon everyday events: 

We might say that telling anecdotes is a form of everyday theorizing that 
enables the teller to bring experience into language. In this way we can 
come to terms, as teachers, with something significant, something worth 
telling, something important in the anecdote. (van Manen, 1991: 204) 

Method 

Teachers’ storytelling in classrooms is a complex phenomenon to capture in 
a study. Because of that, a hermeneutical-phenomenological approach has 
been selected for this study, as we wanted the richness and the 
contradictions in the empirical data to take a central place. Our aim is to try 
to understand the teachers’ being in the world and at the same time we want 
to understand the lived meaning in classroom contexts – the everyday life-
world of school. Phenomenology is a movement with a great influence on 
different disciplines in human and social sciences over a long period of time 
and with many different ways of interpreting philosophers like Heidegger 
(2008/1962), Merleau-Ponty (1964), Schütz (1980) and Ricoeur (1979, 
1980).  

 At the University of Gothenburg, researchers in the field of pedagogy 
have been inspired by this movement in their effort to describe everyday 
classroom teaching (e.g. Claesson et al., 2012; Levinsson, 2013; Lilja 2013).  
Because we want to be responsive to the phenomenon being studied we 
cannot use the same method all the time. Therefore there is no special 
method for conducting a study “in a correct way” – the philosophy is there 
to guide the researchers to see things in new ways, to try to see what “the 
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natural attitude” is and to see what might be beyond that. Therefore as 
researchers, we use a hermeneutic way of interpretation. Actually, 
interpretation is there all the time because we are humans; it is impossible 
to set strict rules about how interpretation must be done. All researchers 
have to distance themselves and to reflect in a certain way in each study 
(Claesson et al., 2012).  

     In order to achieve the aim of the study, three concepts besides the 
notion of life-world are used and we outline them as follows. The notion of 
intercorporeality, developed by Merleau-Ponty (1964), is used to understand 
the embodiment of lived experience. When Merleau-Ponty writes that we 
are our body, he emphasises that the division between body and soul is just 
an analytical tool: in the life-world, body and soul are intertwined. When we 
as researchers deal with human relations, we have to consider 
intersubjectivity, the significance of the other, and as Trigg (2013) and 
Young (2011) show, intersubjectivity is intercorporeal in structure. When 
teachers reason about their experiences of storytelling, we can, through the 
use of the concept of intercorporeality, understand their experiences of their 
bodily self. The importance of the bodily presence is also highlighted in 
David McNeill’s (1992) work on gestures in storytelling. The notion of 
ambiguity, the dual character of our selves as lived bodies as developed by 
Merleau-Ponty (1964), has been of importance for our understanding of 
what teachers say about their experiences in this study. There are often at 
least two or more (and sometimes contradictory) experiences of the same 
phenomenon. Ambiguity is a concept that can clarify a phenomenon by 
highlighting the contradictory nature of the lived experiences of the 
phenomenon. Tact of teaching is a concept developed by Max van Manen 
(1991) that will also be used in this study. By tact, what is meant is that 
teachers adapt to their pupils, and tact, as developed by van Manen, also 
includes an ethical dimension. Tact of teaching concerns subject teaching as 
well as reciprocal, caring and vocational aspects of teaching.  
 

The interviews  
The interviews conducted for this empirical study are to be seen as 
dialogues (Michler, 1986). They address experiences of telling stories in 
teaching and include 20 Swedish teachers in primary and lower secondary 
classrooms. We asked questions, structured and semi-structured, about 
which occasions they use to tell stories and about what, how and why they 
do this, but at the same time we were sensitive to informants’ responses and 
therefore considered the interviews to sometimes have more of the 
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character of a dialogue than an interview. We also asked them to tell us 
about a particular event linked to a storytelling occasion in a teaching 
situation. By asking them to tell us what happened and about their own 
experiences, rather than their opinions, we hoped to create a vivid picture of 
the situation of storytelling and at the same time it was an attempt to get the 
teachers to access their lived experiences of storytelling (van Manen, 1990, 
2014). The interviews were mainly conducted in the schools where the 
teachers worked. The school principals made the selections of the teachers 
in some cases; in other cases, names were given by the teachers who were 
interviewed and a in few cases, the teachers were already known to us 
beforehand. The group of respondents consisted of 14 women and 6 men, of 
ages ranging from 24 to 67 and they had professional experience of teaching 
of between two and 45 years. None of those interviewed considered 
themselves to be storytellers nor do any of them perform as professional 
storytellers alongside their teaching. All dialogues lasted between 35 and 45 
minutes and the interviews were all recorded and transcribed.  

After transcribing the interviews, we read them several times and 
searched for passages where the teachers’ lived experiences were highlighted 
and, as mentioned, the concepts of intercorporeality, ambiguity and tact 
have been of importance in the interpretation of the interviews.12 After that, 
we listened to the interviews once more, and at the same time reread the 
transcripts, and in our interpretation we have tried to capture the lived 
meaning of storytelling in everyday teaching. We also discussed some 
differences in our interpretations.  

 In the end, we arranged the quotations thematically. Both quotes that 
affirmed each other, and also quotes that directly contradicted each other 
but still gave perspectives on the same theme, were used.  

Result  

In the interviews, it is notable that teachers’ experiences of telling stories 
spontaneously were contradictory and ambiguous and this provides 
richness in the description of the phenomenon of storytelling in pedagogical 
contexts. Therefore the results are structured in such a way that 
contradictions and tensions are visible. Those fields of tensions have helped 
us in our interpretation and have given rise to the headings, and they also 

																																																													
12 It should be mentioned that some of the quotations in this study are used in a book in Swedish, 
aimed for Swedish teachers, by Henricsson & Lundgren (2016), concerning oral storytelling in 
multilingual classrooms. However, in this article the empirical data is viewed from a different angle. 
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inspired the subtitles of the descriptions of the results, such as 
Taking/Releasing control, Dependent on the pupils’ response/Capturing 
pupils’ minds as well as Open and inviting/Fear and uncertainty. These 
crystallised fields of tension are intertwined in the lived experience and 
therefore the resulting descriptions-quotations connected to one field of 
tension also fit under a second field of tension. All respondents’ names have 
been changed. 

Spontaneous/Planned storytelling 
The teachers say that their storytelling either occurs spontaneously or is 
planned but that they use spontaneous storytelling more frequently. The 
desire to tell stories spontaneously in the pedagogic context is awakened 
mostly by another story, a past event or an upcoming event, according to 
the interviews. For example, something has happened between the pupils 
during the break or during the lesson, which inspires the teacher to tell an 
anecdote or a story. Furthermore, the examples from the teachers’ 
experiences of spontaneous storytelling were closely linked to the subject 
being taught at the time.  

One of the teachers, Eve, decides to take up a position in the room from 
which she can capture the pupils’ attention as easily as possible, and she 
uses her body language to further create the conditions for getting them 
involved from the start: 

I gather them a little closer and I lean forward a little and make it a little 
exciting to ensure that everyone is involved so you can have eye contact 
with everyone. I think that is the best way and that you try to tell [the 
story] as vividly as possible. 

In this way, Eve experiences the importance of embodied storytelling. She 
then says that the content of a spontaneous narrative aims to communicate 
lived experience to the pupils. She remembers one time when she found 
herself spontaneously telling a story when talking with her pupils about the 
importance of learning to swim: 

It was totally shocking of course. They [the pupils] could see it in front of 
them too when I told them: “I looked down over the edge of the jetty and 
there I see my mother and my brother, but I also see how they float up to 
the surface and my mother grabs my brother and they swam.” The 
students then burst out: “Oh, what luck!” “Yes, I should learn to swim”, 
“I can swim, teacher!” “I cannot swim!” “No, but then you go on 
Fridays!”, I say.  
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The upcoming event is the swimming lesson for the pupils and she wants 
them to join the swimming class next Friday.  

Almost all of the teachers say that they sometimes use planned 
storytelling, often with the aim of arousing curiosity and commitment in 
subject teaching. Michael describes how he tells the Iliad at the start of a 
project on ancient history in a secondary class and how he accentuates the 
story by dressing up in a new way and changing the room and the light: 

So we all went down to the basement. Then I was dressed a bit like a 
storyteller from that time. I had some white sheets and stuff like belts and 
there was a little candlelight down there and they sat in a circle and I told 
the Iliad. They were very afraid because it was very dark and there was 
some noise, probably from mice or rats down there, but the pupils still 
listened to the story because it was fairly quiet anyway […] It became a 
tradition, and so other teachers did this later, that they went down there 
and told the story. 

One teacher, Reza, says that he does not usually plan to tell stories himself 
but considers, remembering listening to his old teacher telling stories, how 
storytelling spontaneously raises a sense of expectation for him: 

Yes, you are always expecting something to happen [when listening to a 
story]. Really, in ordinary teaching, you don’t expect much. 

In this case, it is not the storytelling occasion that is spontaneously unfolded 
but the experience of the content in the Taleworld. Reza knows that telling a 
story and the expectation evoked by the story have pedagogical 
consequences – it is a way of teaching that creates expectations and 
involvement.  

In summary, the teachers say that they use storytelling in teaching both 
spontaneously and in a planned way. The desire to tell stories spontaneously 
in the pedagogic context is evoked mostly by another story, a past event or 
an upcoming event unfolding in the life-world of the school. 

Taking/Releasing control  
Once the urge to tell a story is felt, it is, according to the teachers who have 
been interviewed, all about deciding to take control. The teachers manifest 
storytelling primarily bodily. Annelie describes an inner focus, deciding to 
be the one who tells a story: 

When I tell [a story] I probably take a little deep breath and I notice that I 
stand with my feet firmly on the ground. But I do something like: "Now 
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I’ll tell a story" or something so I know myself. I think it’s mostly for 
myself not for those who will listen. It is for myself so that I: "Now I am 
telling a story.” 

Annelie illuminates the bodily expression of launching a narrative, taking 
control of the extended turn, while Mia puts it: “I use myself as a tool”. She 
says that her experiences of storytelling are in a way connected to letting go 
of her planning; it is not so easily done but she says that it is worth it. 

But it takes a lot of practice to let go and try, and to just throw yourself 
out. I mean it can just go to hell. You must dare to be bodily open not 
just stand there with the planning notes in hand and dare to listen to the 
children’s questions, to pick them up, and not just “No, I cannot take it 
now because I …we shall have ten minutes of this and two minutes of 
that. I’m not in line with a schedule as I should be.” So yes, there may be 
a conflict. But it’s great to see when you dare to let go and capture the 
kids in a completely different way. 

Mia confirms that she gets the pupils’ attention in a certain way while 
telling a story and most of the teachers confirm that storytelling has a strong 
appeal for the listener, but sometimes it can happen that one participant 
does not follow the rest of the class to the Taleworld, to use Young’s 
concept. Therefore, many of the teachers say that they need to use some 
disciplinary tricks to get them there. Conny says that he tells stories instead 
of reading in order to be able to reach the pupils.  

I have probably often preferred to tell a story instead of reading it out 
loud. When reading you lose about two-thirds of the class. When I am 
telling it I can see them watching me and they are focused and I can take 
control of the whole class, and if someone is suddenly fiddling with a pen 
I can say: “Or what do you think Tom?” 

In fact, one way to understand what Conny talks about is that he uses 
disciplinary tricks but he also says that you don’t need to use them while 
you are telling stories as much as when you read aloud. 

In conclusion, the teachers take control in the conversation realm with 
internal focus and external techniques, but at the same time they release 
control and instead they improvise and become more playful. They can use 
disciplinary hints and keep control over the class during storytelling - but at 
the same time they feel responsive to the pupils’ curiosity and commitment 
and to how these influence the content of teaching.  
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Dependent on the pupils’  response/Capturing pupils’  minds  
The interaction with the listeners thus appears to be important when telling 
stories. The listener nods, confirms by comments or evaluates what the 
storyteller shares. The pupils’ responses help Rachel: 

When you announce that you intend to tell something, it takes a second 
and then you see that they are listening. Well, they listen almost with the 
entire body. They sit leaning slightly forward and you can see that they 
quite quickly get into the story and are inside these images of the story. 

Yes, it means that I am also aware of “Oh I have them with me” and then 
I become even more intense and also fall into the fairy tale. 

Rachel is affected by the listener’s response and the pupils help her to enter 
into the story. When the teacher tells a story, it is easier for the pupils to 
keep up; they are focused and the teacher can have eye contact with all the 
pupils. The teacher holds the time in her hand when telling a story 
according to Malin: 

Yes, but that’s because it’s time that you hold in your hand, pauses to 
experiment with. It feels like I have a great responsibility because I have 
their entire focus and direction. It’s also scary because you can think of 
how malleable one audience can be. Thus, that responsibility comes from 
me as an adult. It is so important. That’s the thing with the future and 
why you want to meet children where they are and show them that they 
will find themselves and their power. It makes me really [sigh]… I know 
what I mean, but I really have to ... I can only tell the kind of stories 
which I myself feel have a quality.  

But having the pupils’ ‘total attention’ can sometimes, as Malin says, be 
perceived differently for the teachers, and with the knowledge of pupils’ 
overall focus, comes the awareness of the power of storytelling. Another 
thing that the teachers emphasise is that the events in the narrative are 
experienced as real. Anna says: 

When you tell a story yourself they think it’s cool because it’s happening 
right now. It is real somehow “I’m sitting here and I’m a part of this 
now.” It is a presence, and it is a type of community, and we have this 
moment together.  

It is an illusion that the images of story that the pupils themselves create 
in their own mind are experienced as being more real than, say, a movie but 
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the storytelling is for real and it’s about sharing a moment. Malin talks 
about how she experiences the shared feeling of hope while telling a story: 

But I still think that they feel (when listening to a story) that they are 
located in a “place” where anything is possible. And “there is such a 
place, and I can get there, and this teacher will get us there.” 

The teachers’ reasoning is that they experience their storytelling as 
something that can bring hope and a feeling of having opportunities, and 
that offers a sense of safety to the pupils. 

In conclusion, they are spurred on to create and enter the Taleworld 
when they have the pupils’ total attention but as soon as they have an 
awareness of the power of the story, they say that they feel that they have a 
great responsibility to communicate beliefs and possibilities. 

Open and inviting/Fear and uncertainty  
When teachers describe their lived experiences of telling stories, it 

appears that something changes in their perception of their bodily selves. 
For example, they experience themselves as more playful and alive. There 
are several teachers who say that they “imitate and joke”, gesticulate, change 
their voices and dramatise. Susanne says that she experiences that she 
becomes someone else:  

Yes, I make a few gestures like this and change my voice and so on. Yes, I 
think I do. I’m someone else. 

While Emma, in contrast to Susanne, says that she becomes herself instead, 
in order to be able to be believable:  

For me, to be able to convey it in a credible way, I have to make it 
enjoyable for me and then it will be in my way.  

Perhaps it is that Emma and Susanne, in fact, say that there is a change; they 
experience themselves in a different way when they tell a story than they do 
otherwise. Elsa experiences herself, for example, as more open and inviting: 

Yes, when I tell [a story], I become a little more playful. I think the face is 
happier or more open, and the body is more inviting. I get more excited, 
too, and my tone of voice and body language are also more enjoyable and 
then it will be fun to listen to someone who looks happy. I’m getting a 
little more tolerant too. I think you should offer a bit of yourself because I 
think you will be rewarded. The children respect me very much. 
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Elsa underlines joyfulness, excitement and tolerance as she talks about how 
she experiences herself during the storytelling, but at the same time some 
teachers say that they often feel an uncertainty, and even a fear before they 
begin to tell a story. They express doubt about whether the pupils will 
actually listen. In order to tell a story vividly the teachers need to be able 
both to improvise and to use body language. This is a nervous experience 
for several of the interviewed teachers. You always give something of your 
own engagement and if it is not received in a good way, it can be difficult. 
Monika describes how she, even though she feels unsafe, tells a story to a 
class in secondary school and how she does not manage to get the pupils 
into the Taleworld: 

Hopefully the students are nice enough to me that they give me the time 
it takes to tell [the story], whether it is ten minutes or a quarter of an 
hour or whatever it may be of their lesson. But then it has happened that 
a few pupils have come in late and they don’t come on time and they 
come in and start walking around and talking to each other and they 
disturb, destroy, and do not respect that others may want to listen. They 
have not come in carefully “Oops I arrived late”, and cautiously crept in, 
but instead they come in and interrupt. Then you lose the thread [sigh] 
and then maybe you try to start again but then you have lost something. 

Not managing to get the pupils to the Taleworld is perceived as a failure, 
and the feeling of not succeeding is described as losing something.  

In conclusion, the teachers feel open, inviting and present but 
simultaneously they can feel an uncertainty and a fear of being ignored 
while telling a story.    

Discussion  

In our attempt to illuminate teachers’ experiences of storytelling in a 
pedagogical context we have used a hermeneutical-phenomenological 
approach with particular focus on three main concepts. The concept of 
ambiguity helped us to highlight the teachers’ contradictory experiences of 
telling stories. When the teachers and the pupils enter the Taleworld, they 
express their bodily experience of telling stories so the concept of 
intercorporeality will help us to understand the reciprocal perspective of the 
bodily experienced storytelling (Young, 2011). The teachers say that the 
lessons where they tell stories do not turn out as planned because the 
narratives raise questions and entail a kind of involvement they cannot 
foresee, which, they say, requires them to be responsive and flexible. The 
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concept of tact could illuminate the ethical and pedagogical experience of 
grasping a certain moment to tell a story. 

When interpreting we have asked ourselves what do the interviewees 
really mean by storytelling? Perhaps the teachers report, describe, instruct 
or even read aloud instead when they say that they use storytelling? If so, 
this means that we cannot know with certainty that it is the lived experience 
of their storytelling that the teachers describe. We are aware of this 
limitation in the choice of our method and if we had recorded the teachers’ 
storytelling, it is more likely that we would with greater certainty have been 
able to define descriptions as lived experience of oral storytelling. 

Due to what the teachers underline as crucial aspects of the experience of 
storytelling, the corporeal and the intercorporeal, this study’s contribution 
could be even greater with the help of video recordings. But studying the 
teachers’ body language, posture, voice modulation and gaze is planned as 
the subject of the next study. At the same time, it should be said that all 
teachers were asked to give examples of occasions of storytelling and 
explain how they experienced those situations, and in the anecdotes, their 
storytelling became noticeable, especially when comparing their answers 
with Young’s (1987) phenomenological study of oral narratives. Young 
(1987), quoting Merleau-Ponty, writes that our body is not only a thing in 
space but that it also haunts space. Our memory ‘makes copies’ of bodily 
experience (Young, 2011) and the memory can sometimes be difficult to 
catch, but it is nevertheless there in our body.   

Time and space for storytelling in teaching 
Kuyvenhoven (2005) also stresses that the teacher must possess a social 
awareness for knowing the right time to tell stories, in terms of the pupils’ 
needs, to understand when it is a good time and when it is not a good time 
for stories. She describes it by saying that the teacher “nourished storytelling 
participation in social awareness” (Kuyvenhoven, 2005: 208). 

 Concerning time, on the one hand, we have the so-called clock time 
(Ricoeur, 1980), the time it takes to tell the story, the time the teacher has in 
relation to lesson time. Teachers can plan for storytelling as a series during 
the semester or teachers can choose to tell stories at the beginning or end of 
a lesson and so on. On the other hand, we have the experienced time. For 
teachers who tell a story, time can be experienced in many different ways. A 
teacher has time in her control while telling stories, as Malin put it. But 
there is also the time of the Taleworld, where 1000 years can pass in 
seconds. However, none of those who were interviewed expressed that they 
do not have time for storytelling. On the contrary, it seems that there is time 
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for storytelling according to the teachers’ responses, but the storytelling 
occasion is entirely dependent on the interaction with the pupils. A 
successful storytelling is always described as an interaction with pupils, 
either during the storytelling, in terms of how the pupils respond and pay 
attention, or afterwards when the pupils ask questions and show their 
engagement. One of teachers fails in her storytelling because some of the 
pupils came in late and thereby disturbed the lesson, and they were neither 
interested in respecting the teacher nor the other pupils who were listening. 
This underlines that this teacher is aware that the interaction is central in 
creating time and space, which also means that Conny, for example, uses 
disciplining tricks to maintain interaction in order not to lose time and 
space for storytelling. 

It is the shared lived experience that frames the space and time for 
storytelling in the pedagogical context. It seems to be a central criterion for 
storytelling pedagogy that teachers express the importance of seeing all 
students. The room can, on one hand, be limited to the classroom walls and 
objects between storyteller and listener. Therefore, teachers arrange things 
in their classrooms or decide on a special place for the storytelling. On the 
other hand, and much more commonly according to the interviews, they 
create a space whenever they tell a story spontaneously, as Eve does in her 
storytelling about her brother almost drowning, with the help of their ability 
to encounter the students’ gaze. 

According to this study, the shift of consciousness to the Taleworld is 
possible when teachers first take control of the storytelling occasion. To give 
life to a narrative orally, the teachers reason that they use their ability to 
improvise and interact with the pupils and that is a way of releasing control 
of the story. So, if the storyteller, in this case the teacher, is not involved in 
creating images and giving life to events, pupils will not reach the 
Taleworld. Furthermore, the interaction is manifested in teachers’ bodily 
lived experiences. It is a mutually experienced phenomenon. 

Body and storytelling in teaching  
Intersubjectivity comes into play when you tell a story and furthermore 
intersubjectivity is intercorporeal (Merleau-Ponty, 1964; Young, 2011). 
Rachel relates that she “falls into” the story, entering the Taleworld, with the 
help of the pupils’ visual and bodily expressed response. Susanne and Emma 
express themselves differently, with an awareness of changes in their own 
attitudes, and uses of voice modulation, body language, facial expression 
and other basic storytelling techniques, they experience themselves in the 
view of the other - the pupil. Elsa experiences herself as more open and 
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inviting, while Anna also feels afraid of failure. The narrative structure is 
based on events and events often awaken emotions; the story touches the 
listener. When you tell a story you invite the listener to experience the 
events in the Taleworld and it allows the listener to respond more 
expressively than when you give a lecture or a review of facts. The teachers 
describe their own and pupils’ involvement in the characters and plots in 
the narratives. Sharing emotions and events, therefore, always feels more 
personal than just sharing facts. You take a risk.  

Following McNeill (1992), and his research on storytelling and gestures, 
when people tell a story they often use iconic gestures for the most 
important events. That is why the listener is not just waiting for something 
to happen, as Reza puts it, but waiting for that something to be visible in the 
storyteller’s gestures, postures and facial expression, and that is why pupils 
want to see the teacher although she is not acting, just telling a story. 

During storytelling, the interaction with the pupils is occurring in the 
space between the teacher and the pupils. McNeill (1992) calls it the 
narrative space. If the spoken words of a story are the tip of the iceberg, 
what happens in “the narrative space” is the rest of the iceberg. It is about 
intercorporeality - a meeting between bodies that experience each other and 
create meaning (Young, 2011).  

Ambiguities of storytelling in teaching 
One aspect of storytelling in teaching that is made apparent by this study is 
the teacher’s ability to grasp a certain moment to tell a story. Inspired by 
Max van Manen’s ‘tact of teaching’ (1991), it is in a deep sense the same 
thing as sharing lived experience and is intertwined with the notion of tact. 
It is also the ethical existential way of being. In a lived moment, the teacher 
finds it crucial to tell a story, either a well-known story, an anecdote from 
something that has happened recently or something from her or his own 
life.  

Ochs & Capps (2001) emphasise oral storytelling as a tool to create 
meaning through stories about everyday situations. This is noticeable, for 
example, when teacher Eve tells a story about her mother saving her brother 
from drowning, which is aimed at motivating her pupils to go to the 
swimming lesson. What van Manen describes as the tact of teaching is 
exemplified in Malin’s response, which describes a responsibility to meet 
and lead the student towards a future where opportunities will be provided. 
This happens the moment after she admits to the experience of discomfort 
with the feeling of the power of the story and the ability to manipulate a 
listener.  
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The teachers reason that their storytelling makes them more bodily 
engaged, inviting and present in their students’ life-world. However, the 
teachers’ experiences of their own storytelling can also be described as 
ambiguous and contradictory. This ambiguity points towards a more 
complex understanding of the teachers’ storytelling and in some ways it 
mirrors the complexity of the teaching profession. Despite the ambiguous 
experience, or rather thanks to it, we find that there is a special time for 
storytelling and it is closely linked to the pedagogical context and the 
relationship between teacher and pupils. We suggest that it can tentatively 
be understood as the tact of telling, following van Manen’s (1991) concept, 
tact of teaching and Kuyvenhoven’s (2005) idea that a teacher must possess 
a social awareness for knowing the right time to tell a story. The tact of 
telling includes knowing when to tell which story and to whom, but also 
knowing when it is not the time for stories. 
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Svenska med didaktisk inriktning  
Ett forskningsområde i rörelse  

Per Holmberg & Anna Nordenstam 

Svenska med didaktisk inriktning framstår idag som ett starkt varumärke 
vilket samlar en stor mängd svensk forskning med tydlig skolrelevans. 
Termen uppstod som beteckning för en forskarskola, och samtidigt för ett 
nytt forskarutbildningsämne, men kom snart att användas för ett nationellt 
forskarnätverk, liksom för den konferensserie nätverket organiserar och 
dess publikationsserie (se Einarsson, 2005; Liberg, 2012). Ur dessa 
aktiviteter har successivt en ny användning av termen vuxit fram, där 
svenska med didaktisk inriktning också börjat beteckna ett mång- eller 
tvärdisciplinärt forskningsområde vars forskning också publiceras som 
artiklar utanför nätverkets konferensserie, eller som avhandlingar i andra 
forskarutbildningsämnen. Därmed har termen även börjat användas som 
tjänstebeteckningar för professorer och lektorer med ansvar inom detta 
område. Men som vi kommer att visa finns det en rad olika 
forskarutbildningsämnen inom detta område, som är både dynamiskt och 
komplext. 

I den här artikeln ska vi teckna en bild av forskningsområdet svenska 
med didaktisk inriktning (fortsättningsvis SMDI) utifrån ett material 
bestående av abstrakt från de doktorsavhandlingar vid svenska lärosäten 
2000–2014 vilka skulle kunna föras till forskningsområdet, totalt ett 
hundratal. Syftet med undersökningen är att visa hur kunskapsintressen i 
gränsytan mellan språk- litteratur- och utbildningsvetenskap framträder 
och förändras under perioden. Vi är intresserade av vilka bidrag de gamla 
disciplinerna, lämnat till SMDI-forskningen, liksom omvänt, vilka tecken 
det kanske finns på att disciplinerna själva förändras av sitt engagemang i 
denna didaktiskt inriktade forskning. Vi vill veta om det faktiskt kan vara 
något nytt som håller på att uppstå, så att det som tidigare sågs som ett 
gränsland nu kanske kan sägas utgöra ett nytt territorium. Till sist ska vi 
diskutera några typer av forskning och kunskapsintressen vi (ännu) sett 
mycket litet av, även om det är forskning som borde rymmas inom det vi 
kallar SMDI.  
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För att förstå de här inringade förändringarna har vi utnyttjat begrepp 
från Basil Bernsteins utbildningssociologi som ska presenteras i följande 
avsnitt. 

Basil  Bernsteins utbildningssociologi 

Basil Bernstein är mest känd för sina kritiska analyser av olika sätt att 
organisera skolans undervisning. Han visade exempelvis hur den nya 
medelklassens ideal om individuell frihet och flexibilitet speglas i en 
undervisning som gör gränserna mellan skolans ämnen, den s.k. 
klassifikationen, svagare. Senare kom han emellertid också att utveckla 
modeller för att beskriva universitetens kunskapsuppbyggnad. Här skiljer 
han mellan discipliner (singularities) och praktikfält (regions) (Bernstein, 
2003: 156). 

Till disciplinerna hör de flesta av universitetens klassiska ämnen för 
forskning och forskarutbildning, t.ex. filosofi, konstvetenskap, matematik, 
litteraturvetenskap och nordiska språk. De utmärks av stark klassifikation 
genom att ämnena typiskt avgränsas utifrån sina teorier och metoder. Den 
starka klassifikationen visar sig också i att discipliner slår vakt om gränserna 
gentemot andra discipliner, en gränsdragning som ofta blir viktigare än 
produktionen av kunskap som skulle kunna vara tillämplig utanför 
akademien. När nordistiken utvecklade metoder för s.k. litterär stilistik blev 
det t.ex. viktigt att reda ut varför detta inte inkräktade på den 
litteraturvetenskapliga disciplinens område. 

Redan bland de första universitetsämnena finns emellertid exempel på en 
annan slags kunskapsorganisation, nämligen praktikfältets. Ämnen som 
medicin och juridik har sitt existensberättigande genom tillämplighet, 
genom att de förser läkare respektive jurister med den kunskapsbas som 
garanterar dessa gruppers yrkesutövning. Klassifikationen är därmed 
svagare, och praktikfälten delar typiskt kunskapsintressen med discipliner 
från vilka de lånar teorier och metoder. Praktikfält kan t.o.m. inkorporera 
större kunskapsområden från discipliner, som är fallet med människans 
anatomi som medicin delar med biologin, eller rättsfilosofi som juridiken 
tagit in från filosofin. Även om sådana överlappningar så småningom kan te 
sig helt naturliga, tycks de i regel först leda till konflikter, eftersom två olika 
logiker stöter emot varandra: Å ena sidan disciplinens värnande av 
gränserna kring det egna kunskapsobjektet, å andra sidan praktikfältets 
känslighet för yrkesutövningens behov. 

Forskningsområdet SMDI framstår som ett typiskt praktikfält. Det är 
kopplat till en yrkesgrupps professionalisering, nämligen lärarnas – i första 
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hand svensklärarnas. Praktikfältet ringar in forskningsfrågor som är 
yrkesrelevanta, och de doktorander som antagits inom området har till 
övervägande del haft lärarexamen. Praktikfältet kommer i vanlig ordning att 
överlappa en rad territorier som mutats in av gamla discipliner. 
Överlappningarna gäller i detta fall framförallt mellan disciplinerna 
nordiska språk (som på de flesta lärosäten idag betecknas svenska språket), 
litteraturvetenskap och de utbildningsvetenskapliga ämnena pedagogik och 
didaktik.  

Tidigare metastudier och avgränsningar 

En tidigare metastudie av SMDI har utgått från ett systematiskt insamlat 
material, nämligen Skar och Tengberg (2014). I denna studie undersöks de 
122 artiklar som publicerats i de första volymerna i konferensserien för 
Nationella nätverket i svenska med didaktisk inriktning (2003–2013). 
Studien ger därmed en bild av den forskning som bedrivs av personer som 
själva på ett eller annat sätt identifierar sin forskning med detta område och 
som deltagit och fått sina paper antagna i konferensvolymerna. Resultatet 
pekar på att den dominerande inriktningen är forskning av hur 
undervisning bedrivs, framförallt kring skrivande och litteraturläsning, även 
om det vanligaste empiriska underlaget är insamlade texter. Det är ett 
resultat som kommer att bekräftas och preciseras av den här föreliggande 
studien. I övrigt finns metastudier som antingen sätter fokus på det 
delområde som utgörs av litteraturdidaktisk forskning (t.ex. Andersson, 
2010; Degerman, 2012; Martinsson, 2012; 2015), eller mer övergripande 
reflekterar över forskningsområdets inriktning och utveckling (Einarsson, 
2005; Liberg, 2012). 

Den undersökning som presenteras här är alltså en analys av abstrakt till 
doktorsavhandlingar inom forskningsområdet, som vi betecknar som SMDI 
2000–2014. Doktorsavhandlingen har en särställning i konstitutionen av ett 
ämne. Här prövas ett arbetes kvalitet av opponent och betygsnämnd i 
relation till forskarutbildningsämnet: ”Är detta en tillräckligt god 
forskningsinsats i just ämnet …?” I ett forskningsfält som involverar flera 
forskarutbildningsämnen kan doktorsavhandlingar därför vara ett speciellt 
intressant material för att förstå områdets utveckling och komplexitet.  

Det är emellertid en mycket grannlaga uppgift att avgränsa vilka 
avhandlingar som ska föras till det forskningsområde som vi här kallar 
SMDI. Självklart hör till området alla avhandlingar som rör skolans 
svenskämne, dess specifika villkor och innehåll. Här finns också huvuddelen 
av de artiklar som publicerats i konferensserien för Nationella nätverket i 
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svenska med didaktisk inriktning (Skar & Tengberg, 2014). I ansvaret för 
skolans svenskämne ligger också den historiska bakgrunden till hur 
forskningsområdet vuxit fram. Hade utbildningsvetenskapliga institutioner 
ensamma haft ansvar för hela lärarutbildningen, hade situationen av allt att 
döma varit en helt annan. Men nu har Sverige en mer än hundraårig 
tradition av att också språk- och litteraturvetenskapliga miljöer aktivt 
bidragit till utbildningen av svensklärare för senare åldrar (se Josephsson, 
2012). 

Att avgränsa forskningsområdet SMDI så snävt som till forskning om 
svenskämnet, skulle emellertid avvika från den diskussion som förts de 
senaste tjugo åren, dvs. efter att termen SMDI kom att användas för 
etableringen av ett nytt forskarutbildningsämne i samarbete mellan Malmö 
Högskola och Lunds universitet 1995, och ett nationellt nätverk med Malmö 
Högskola som första värdlärosäte 2003 (Einarsson, 2005; Liberg, 2012). 
Forskningsområdet har nämligen ansetts inkludera också forskning kring 
andra skolämnen (svenska som andraspråk, historia, naturkunskap osv.), 
andra skolformer såväl före som efter grundskola och gymnasium (förskola, 
svenska för vuxna invandrare, högskola), samt literacy utanför skola och 
utbildning. En maximalt vid avgränsning skulle emellertid bli praktiskt 
ohanterlig för denna studie, och säga rätt lite om vad som brukar åsyftas, 
eftersom området då skulle innefatta en mycket stor del av de avhandlingar 
som skrivs i ämnen som exempelvis didaktik och barn- och 
ungdomsvetenskap, liksom stora delar av forskningen kring ungas 
användning av ny teknologi och nya medier. Vi har därför valt att endast 
räkna med avhandlingar som behandlar andra skolämnen än svenskämnet 
om dessa (enligt avhandlingarnas abstrakt) behandlas med fokus på 
utveckling av ämnesspråk eller bruk av skönlitteratur. På samma vis har vi 
inkluderat avhandlingar om språkutveckling eller läsning i förskola eller 
högskola om det finns fokus på övergången till grundskola eller från 
gymnasieskola, likaså har avhandlingar om fritidsläsning eller språkande 
utanför skolan tagits med om det görs en koppling till skolan. Tidsgränsen 
drogs vid millennieskiftet, eftersom det först därefter tycks finnas en 
fullständig digital förteckning över doktorsavhandlingar vid alla svenska 
lärosäten i de aktuella ämnena. Vi är medvetna om att vissa tidiga viktiga 
arbeten därför hamnat utanför studien. 

Rent praktiskt har urvalet skett på följande vis: Vi har gått igenom 
förteckningar för möjliga avhandlingsämnen och avhandlingsserier på 
hemsidor för alla svenska lärosäten, och gjort ett relativt generöst urval av 
möjliga kandidater utifrån avhandlingarnas titlar. Därefter har vi gallrat 
bort de avhandlingar vars abstract inte uppfyller kriterierna ovan.  
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SMDI – i  en mångfald av forskarutbildningsämnen 

Insamlingen av doktorsavhandlingar resulterade i 98 arbeten. Nedan visas 
hur de fördelar sig mellan olika forskarutbildningsämnen (se tabell 1). 
Ämnena är listade i fallande ordning efter antalet doktorsavhandlingar 
under perioden. I mittenkolumnen anges de lärosäten som examinerat 
avhandlingarna i respektive ämne, uppräknade i fallande ordning efter hur 
många avhandlingar de bidragit med för det aktuella ämnet. 

Det som först slår en är hur många forskarutbildningsämnen det rör sig 
om, faktiskt hela femton olika ämnen. Ännu tio år efter att Malmö 
Högskola tillsammans med Lunds universitet startat forskarutbildning i 
ämnet svenska med didaktisk inriktning kunde Jan Einarsson och Tor 
Hultman tala om hur detta ämne berett plats för ett nytt slags didaktisk 
forskning i gränslandet mellan tre ”moderdiscipliner”, nämligen pedagogik, 
nordiska språk och litteraturvetenskap (Einarsson, 2005). Att bilden 
ytterligare tio år senare är mer komplex beror på två parallella förändringar: 
Att flera andra lärosäten inrättat andra ämnen av liknande 
praktikfältskaraktär, och att disciplinerna vidgat sina kunskapsintressen i 
samma riktning.  

	

Tabell 1. Fördelning av avhandlingar inom forskningsområdet SMDI (2000–2014) mellan olika 
forskarutbildningsämnen  

	

FORSKARUTBILDNINGSÄMNE	

	

LÄROSÄTEN	

	

ANTAL	

Svenska	med	didaktisk	
inriktning	

MaH/LU,	LTU,	UU	 23	

Pedagogik	 ÖU,	GU,	SU,	UmU,	LnU,	
LiU,	MaH,	UU,	JH	

17	

Nordiska	språk/svenska	
språket	

UU,	SU,	ÖU,	GU,	LU	 16	

Pedagogiskt	arbete	 Umu,	Kau,	GU	 9	

Didaktik	 SU,	UU	 7	

Språkdidaktik	 SU,	UmU	 4	
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Litteraturvetenskap	 GU,	UU,	KaU,	LU	 4	

Lingvistik	 UU,	UmU	 4	

Humaniora	med	inriktning	
mot	utbildningsvetenskap	

GU	 4	

Ämnesdidaktik	med	inriktning	
mot	svenska	

GU	 3	

Svenska	som	andraspråk	 GU	 2	

Svenska	språket	med	didaktisk	
inriktning	

LnU	 2	

Litteraturvetenskap	med	
didaktisk	inriktning	

LnU	 1	

Tillämpad	IT	 GU	 1	

Specialpedagogik	 SU	 1	

	 	 98	

	

Om man ser hur avhandlingarna fördelar sig över tid är det uppenbart att 
forskningsområdet expanderat. Så många som 25 av avhandlingarna kom 
faktiskt under de sista två åren (2013 och 2014). 

I det följande ska vi ur det fågelperspektiv artikeln anlägger kommentera 
hur SMDI framträder som forskningsområde i olika grupper av 
forskarutbildningsämnen. Första tar vi upp de nya skolrelaterade 
forskarutbildningsämnena av tydlig praktikfältskaraktär, och därefter de 
”moderdiscipliner” vilka också alltmer kommit att bidra till området. 

SMDI i  nya skolrelaterade forskarutbildningsämnen 

Som forskarutbildningsämne inrättades svenska med didaktisk inriktning 
för att råda brist på de tre ”moderdisciplinernas” relativa ointresse av att 
beforska vad som händer med språk och litteratur i skolan. Samma 
ämnesbeteckning fungerade under en kort period också vid Umeå 
universitet, och valdes senare även vid Luleå tekniska universitet. Och som 
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framgår av tabell 1 har forskarutbildningsämnet fram till 2014 producerat 
22 avhandlingar. För tydlighetens skull ska nämnas att vi gjort avsteg från 
vår arbetsdefinition på två punkter, och till forskningsområdet SMDI fört 
två avhandlingar i forskarutbildningsämnet svenska med didaktisk 
inriktning trots att deras abstrakt faktiskt inte gör explicit någon koppling 
till skola. Detta för att avhandlingarna är framlagda i just ämnet svenska 
med didaktisk inriktning. Vi kommer avslutningsvis återkomma till denna 
gränsdragningsproblematik. 

Att forskning kring svenska med didaktisk inriktning är nödvändig har 
blivit allt tydligare i skoldebatten, och i den nya skollagens krav på att 
undervisningen ska vila, inte bara på beprövad erfarenhet, utan också på 
vetenskaplig grund (Skollagen 2010, kap. 1, paragraf 5). På flera andra 
lärosäten har man följdriktigt inrättat ämnen som på liknande sätt skall 
borga för kunskapsutveckling med bäring för skolan. Förhandlingarna har 
lokalt lett till helt olika avgränsningar. Vid Göteborgs universitet har två nya 
ämnen skapats som båda ger plats för forskning som rör svenskämnets 
didaktik eller annan forskning inom SMDI-området. Det är dels 
forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot svenska vid 
utbildningsvetenskaplig fakultet, dels humaniora med inriktning mot 
utbildningsvetenskap. Det senare är ett brett forskarutbildningsämne vid 
den humanistiska fakulteten som inrättades i samband med etablerandet av 
en den tvärfakultativa forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och 
lärarforskning (CUL), vilket är den nationellt största 
utbildningsvetenskapligt inriktade forskarskolan med hittills drygt 50 
disputerade (2016). Vid såväl Stockholm som Umeå universitet har man 
inrättat forskarutbildningsämnet språkdidaktik där frågor om svenskämnets 
didaktik alltså samsas med ämnesdidaktik för andra språkämnen. Vid 
Linnéuniversitetet har man istället valt att dela forskning om skolans 
svenskämne i två forskarutbildningsämnen: litteraturvetenskap med 
didaktisk inriktning och svenska språket med didaktisk inriktning. 
Tillsammans har dessa fyra yngre ämnen av tydlig praktikfältskaraktär 
producerat 15 avhandlingar inom området SMDI. Tillsammans med 
forskarutbildningsämnet svenska med didaktisk inriktning står alltså dessa 
ämnen för en dryg tredjedel av avhandlingarna i vårt material.  

En granskning av hur abstrakten beskriver de olika projekten visar att 
man i de flesta fall utifrån val av teori och metod kan förutsäga om 
doktorandens institutionsplacering. Det är med andra ord inte helt 
självklart att formeringen av dessa nya ämnen bidragit till att reellt forma ett 
nytt tvärvetenskapligt forskningsområde. Det går tydligt att se en 
uppdelning mellan avhandlingar som är relaterade till skolans ansvar för 
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språkutveckling och de som istället intresserar sig för skolans, och i 
synnerhet svenskämnets, litteraturarbete.  

En intressant iakttagelse är att nästan hälften av avhandlingarna som 
skrivits i de nya skolrelaterade forskarutbildningsämnena har den senare 
litteraturdidaktiska inriktningen. Det är anmärkningsvärt sett till hela 
materialet där avhandlingar med en inriktning mot skolans litteraturarbete 
endast står för ungefär en femtedel. Med andra ord har 
forskarutbildningsämnet svenska med didaktisk inriktning, med visst 
understöd från ämnena humaniora med utbildningsvetenskap och 
litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, producerat en huvuddel av 
alla avhandlingar som undersökt skolans litteraturarbete. Det är däremot 
svårt att utifrån abstrakten se huruvida dessa litteraturdidaktiska 
avhandlingar skiljer sig från de arbeten som gjorts i pedagogik, didaktik, 
pedagogiskt arbete eller litteraturvetenskap. Den generella trenden är att de 
litteraturdidaktiska avhandlingarna i materialet, oavsett 
forskarutbildningsämne, behandlar frågor om läsning och litteraturens 
funktioner i klassrummet. Det är läsningen snarare än de litterära texternas 
form och innehåll som står i fokus. Avhandlingarna är ofta etnografiska 
klassrumsstudier, där eleverna är svenskspråkiga och går på högstadiet och 
gymnasiet, och observationer kombineras ofta med intervjuer. Studier om 
lägre åldrar är mer sällsynt, men förekommer liksom fritidsläsning. Mycket 
framträdande är reader-respons teorier, där anglosaxisk forskning 
dominerar.   

Innan vi går vidare till de avhandlingar som producerats i de gamla 
disciplinerna, ska en typ av undersökningar nämnas som disciplinerna varit 
blinda för, men som kommit att bli viktiga inom just 
forskarutbildningsämnet svenska med didaktisk inriktning. Det är en typ av 
undersökning som varken riktar sig mot utvecklingen av speciella språkliga 
färdigheter eller mot litteraturdidaktik, utan istället undersöker 
konstruktionen av svenskämnet (eller något av de olika svenskämnena), i 
styrdokument och i skolans praktik, eller genom utformningen av 
svensklärarutbildningen. Detta är en forskning som skulle varit perifer 
inom de gamla disciplinerna men som framstår som helt centralt för 
praktikfältet. 
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SMDI i  forskarutbildningsämnet svenska 
språket/nordiska språk  

Vid flera lärosäten har de gamla språkvetenskapliga disciplinerna vidgat 
sina kunskapsintressen och erbjudit plats för didaktiska ämnesval, istället 
för att kanalisera praktikfältets forskningsfrågor till nya 
forskarutbildningsämnen. Detta gäller framförallt tre lärosäten: Uppsala 
universitet, där flera didaktiskt inriktade avhandlingsprojekt utmynnat i 
doktorsexamen i nordiska språk eller lingvistik, och i Stockholm och 
Örebro universitet där en lång rad didaktiska avhandlingar skrivits i ämnet 
svenska språket. Totalt har 20 avhandlingar från de gamla 
språkvetenskapliga disciplinerna under den undersökta perioden bidragit 
till forskningsområdet.  

Man kan tydligt se att detta är en förändring som i förstone skett inom 
ämnet nordiska språk/svenska språket och inte i lingvistik. Inom svenska 
språket tycks det ha varit betydligt enklare att ställa forskningsfrågor kring 
språk i en viss specifik kontext, exempelvis i skolans svenskämne. Inom 
lingvistikämnet har forskningsfrågorna typiskt varit mer generella, och när 
det ibland handlar om barns språkutveckling representerar informanterna 
olika åldersgrupper, och framträder ytterst sällan som elever i olika 
skolstadier. Det kan noteras att tre av de fyra lingvistikavhandlingar i tabell 
1 ovan har handletts av Caroline Liberg som innan hon blev professor i 
Uppsala, var professor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö 
högskola. 

Avhandlingar inom de språkvetenskapliga institutionernas 
forskarutbildningsämnen har oftast gällt gymnasieskolan. Och till sin 
inriktning tenderar språkvetenskaplig forskning inom området att vara 
skrivforskning. Här finns avhandlingsstudier vars empiriska bas inskränker 
sig till insamlade texter och skrivuppgifter, en typ av forskning som 
bedrivits i ämnet nordiska språk redan under senare delen av 1900-talet. 
Vanligare är dock avhandlingar som utöver textanalys också gör 
systematiska analyser av undervisningsförlopp, textsamtal eller 
produktionsförlopp. Genomslaget för avhandlingar som på olika vis 
undersöker skrivandet i kontext sker i mitten av den undersökta perioden, 
och sammanfaller i flera fall med ett teoretiskt intresse för systemisk-
funktionell lingvistik (SFL) och new literacy studies (NLS). I närkampen 
med textmaterialet syns det uppstå ett behov att förstå hur eleverna 
utnyttjar språket för att skapa mening i olika sammanhang, vilket motiverar 
valet av SFL, och ett behov av att göra reda för hur texter fungerar i sociala 
praktiker, vilket motiverar NLS.  
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Det är här man anar att den didaktiskt inriktade forskningen får tydligast 
avtryck i utvecklingen av disciplinernas forskningstradition. Den volym 
som didaktisk inriktning fått under perioden bör ha underlättat för 
tillämpning och utvecklingen av språkvetenskapligt kontextorienterad teori 
och metodologi inom text- och interaktionsforskning också inom andra 
empiriska forskningsområden. 

SMDI i  de utbildningsvetenskapliga 
forskarutbildningsämnena pedagogik,  didaktik och 
pedagogiskt arbete 

Utbildningsvetenskap har genomgått en disciplinär föryngring vilken, i väl 
så hög grad som svenskämnet, öppnat för en mer skolnära forskning. Det 
har skett såväl inom det gamla pedagogikämnet som inom nyare 
disciplinära avknoppningar som didaktik och pedagogiskt arbete vilka 
tydligare än pedagogikämnet förlägger forskningsfokus till just skolan som 
arena för lärande och utbildning. Tillsammans står dessa tre 
utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsämnena för 33 avhandlingar, 
alltså en tredjedel av hela materialet. 

Inom dessa forskarutbildningsämnen handlar avhandlingarna 
företrädesvis om lågstadiets läs- och skrivinlärning. Detta speglar den 
traditionella uppdelningen av lärarutbildningen för olika åldrar, men också 
en metodologisk skillnad. I utbildningsvetenskapliga studier av skriv- eller 
läsundervisning finns möjligheten att avstå från textanalys och helt grunda 
undersökningen i etnografi, eller att kombinera den etnografiska 
beskrivningen av undervisningsförlopp med någon form av test av elevers 
färdigheter före och efter förloppet. Detta skulle verka egendomligt inom en 
språkvetenskaplig forskningstradition, men är bland annat motiverat av att 
så mycket av det som sker med texter i tidigare åldrar sker utanför själva 
texten, t.ex. i samtalet kring skrivandet snarare än i den skrivna texten.  

Som nämnts ovan finns det i såväl pedagogik, didaktik som pedagogiskt 
arbete enstaka exempel på litteraturdidaktiska avhandlingar, vilka att döma 
av abstrakten inte skiljer sig på något principiellt sätt från den 
litteraturdidaktik som skett inom andra forskarutbildningsämnena som 
svenska med didaktisk inriktning, litteraturvetenskap etc. 

Någon liknande överlappning mellan de utbildningsvetenskapliga 
forskarutbildningsämnena och svenska språket/nordiska språk är svårare att 
identifiera. Även om avhandlingar inom de utbildningsvetenskapliga 
forskarutbildningsämnen ofta intresserar sig för inlärning av språkliga 
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färdigheter sker sällan en språkvetenskaplig analys av språkets roll i dessa 
processer. Det gäller både de avhandlingar som renodlar en etnografisk 
ansats, ofta utifrån en sociokulturell lärandeteori, och de avhandlingar som 
arbetar med kvantitativa, statistiska metoder. Undantagen, vilka kanske 
bekräftar en viss utveckling av ett tydligare tvärvetenskapligt SMDI-område, 
är avhandlingar som skrivits vid utbildningsvetenskapliga institutioner i 
ämnena språkdidaktik vid Stockholms universitet och ämnesdidaktik med 
inriktning mot svenska vid Göteborgs universitet. Dessa avhandlingar 
närmar sig frågor kring läs- och skrivutveckling på ett sätt som i några 
avhandlingar upplöser gränsen mellan språk- och utbildningsvetenskap. 
Här utnyttjas exempelvis också systemisk-funktionell teori för att förstå och 
analysera elevers texter eller textsamtal.  

SMDI i  forskarutbildningsämnet l itteraturvetenskap 

Den litteraturvetenskapliga disciplinen har i viss mån också vidgat sina 
kunskapsintressen och erbjudit plats för didaktiska ämnesval. Dock gäller 
detta i mindre utsträckning vad gäller litteraturvetenskap som 
forskarutbildningsämne. Vid fyra tillfällen i vårt material har didaktiskt 
inriktade avhandlingsprojekt utmynnat i doktorsexamen i 
litteraturvetenskap, nämligen vid lärosätena i Uppsala, Göteborg, Lund och 
Karlstad. Vad gäller finansiering har det funnits speciella omständigheter 
för dessa projekt. Antingen har doktoranderna varit knutna till nationella 
forskarskolor, men disputerat hemmavid, eller också, i ett fall, varit knutna 
till VR-projekt förlagt till en litteraturvetenskaplig institution.  

Det har redan tidigare konstaterats att abstrakten till dessa avhandlingar 
inte avslöjar tydliga särdrag i förhållande till litteraturdidaktiska 
avhandlingar i andra forskarutbildningsämnen. Då är det enklare att se hur 
avhandlingarna skiljer sig från andra avhandlingar i litteraturvetenskap, 
som i mindre grad befattar sig med de faktiska läsarna, skola och där 
fortfarande textanalysen är doxa (Andersson, 2008). 

Naturligtvis kan inte den litteraturvetenskapliga disciplinens inflytande 
för forskningsområdet SMDI begränsas till dessa enstaka arbeten, ens om vi 
som här begränsar oss till just produktion av doktorsavhandlingar. 
Doktorander med litteraturdidaktiska avhandlingar har i de flesta fall haft 
en placering vid litteraturvetenskapliga institutioner också om 
forskarutbildningsämnena varit humaniora med utbildningsvetenskap eller 
svenska med didaktisk inriktning. Det var med andra ord en 
dubbelanslutning till forskarskolor som innebar gemensamma mötesplatser 
och kurser, men disputationen ägde rum i litteraturvetenskap. Ämnesvalen 
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är läsning, och precis som de litteraturdidaktiska studierna i övrigt handlar 
studierna oftast om elever på högstadiet/gymnasieskolan och på fritiden, 
med ett undantag där mellanåldern studeras och en avhandling som var helt 
teoretisk. Att avhandlingarna var till övervägande del empiriska och 
klassrumsstudier är generellt det vanligaste i litteraturdidaktiska 
avhandlingarna i vårt material under perioden 2000–2014, vilket också 
stämmer överens med Degermans analys av fältet 2000–2009. (Degerman, 
2010).13 

Det finns sedan länge en spänning mellan litteraturvetenskap och 
utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik (Degerman, 2012: 81) och det har 
också funnits en ”misstro” mellan litteraturdidaktik och litteraturvetenskap. 
Denna misstro har på sistone börjat luckras upp, menar Anders Öhman 
(2010) kanske tack vare att allt fler litteraturvetare intresserar sig för 
didaktiska frågor, och att anställningar i form av lektorat börjat ske inom 
ämnet. Det går att se alltfler vinster med dessa perspektiv. Spänningen har 
emellertid rört sig om att den litterära texten fått alltför liten plats i 
litteraturdidaktisk forskning, eftersom det erfarenhetspedagogiska 
perspektivet dominerat länge liksom etnografiska klassrumsstudier och ett 
social konstruktivistiskt perspektiv (Degerman 2012: 178; Andersson, 2010). 
Den litterära texten har en tendens att inte få plats och 
litteraturvetenskapen kan då få en allt svagare ställning i lärarutbildningen. 

Alla delar inte denna dystra bild.  Bengt-Göran Martinson hör till dem 
som inte instämmer i klagokören utan han för argumentet att 
litteraturvetenskap plus didaktik inte blir ämnesdidaktik. Martinson 
poängterar alltså att ämnena ”ingår i en växelvis påverkan” (Martinson, 
2015: 175), vilket är något vi ser i vårt material också.  
Litteraturvetenskapen har påverkats (till det bättre) av didaktiken genom 
exempelvis att reader-respons teoretikernas fått en mer framskjutna plats 
och dessa har ju funnits i ämnet länge, alltsedan Richards 1929 och vidare 
har litteraturvetenskapen på senare år fått ett större fokus på den litterära 
textens förutsättningar, funktioner och samhälleliga kontext i mötet med 
läsaren. Litteraturdidaktik blir hos Martinsson inte heller bara en gren inom 

																																																													
13 Degerman urskiljer i sin metaavhandling om litteraturdidaktiska avhandlingar mellan 
2002–2009 tretton avhandlingar, varav möjligen kan en tilläggas Carina Fast (2004). Värt att 
notera är dock att en liten ökning tycks ske; under 2015 utkom det flera litteraturdidaktiska 
avhandlingar som alltså inte kommer med i denna analys såsom t.ex. Dahl, C. (2015) 
Litteraturstudiets legitimeringar. Analys av skrift och bild i fem läromedel i litteratur för 
gymnasieskolan, Göteborg; Economou, C. (2015) ’I svenska vågar jag prata mer och så’. En 
didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk, Göteborg; Johansson, M. (2015) Läsa, 
förstå, analysera. En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av 
en narrativ text, Linköping. 
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litteraturvetenskapen, utan den förhåller sig till en mängd olika discipliner 
(Martinsson, 2015: 184). I denna artikel prövar vi alltså tanken att se den 
som en del av paraplybegreppet svenska med didaktisk inriktning, ett 
praktikfält som också rymmer mycket annan forskning med relevans för 
lärare som i olika ämnen har ansvar att arbeta med språk och litteratur.  

Några tankar om vad som saknas 

Den bild som framträder av forskningsområdet SMDI genom den här 
studien visar att forskningen är livlig och spretig. Den är tack och lov ännu, 
åtminstone inom forskarutbildningen, genuint nyfikenhetsstyrd, trots att 
den sysslar med frågor som har så hög samhällsrelevans att man kunde 
fruktat en hårdare statlig styrning.  

Genom att studera abstrakt av ett närmare hundratal avhandlingar inom 
forskningsområdet har vi också kunna urskilja vad som är gjort i mindre 
utsträckning och vad som saknas. Precis som Skar och Tengberg (2014) 
konstaterade utifrån deras undersökning av artiklar i SMDI-rapporterna 
saknas effektstudier, longitudinella och kvantitativa undersökningar. Även 
mer avancerad metodanalys och metodutveckling samt didaktisk text- och 
litteraturanalys är i stort sätt frånvarande. Vidare är det svenska 
perspektivet mycket dominerande. Avhandlingar som jämför läsning eller 
skrivande exempelvis mellan länder finns inte i vårt material 2000-2014, 
däremot finns det en avhandling före 1997 (Englund) och en avhandling 
efter 2015 (Johansson) som jämför läromedel respektive litteraturläsning i 
Sverige och Frankrike. Martinson har föreslagit experimentellt upplagda 
studier av hur undervisning påverkar individuella läsares reception av 
litterära texter (Martinson, 2015: 187) och vi kan tillägga att också fler 
intersektionella analyser, där genus (som finns med) kombineras mer med 
andra maktaxlar som klass, etnicitet/ras saknas. Systematiska 
forskningsöversikter, antingen i artikelform i en 
sammanläggningsavhandling, eller som ett kapitel i en monografi skulle 
bidra till att synliggöra fältets forskning liksom fler metastudierna och 
avhandlingar som driver teoriutvecklingen framåt. 

Det finns ytterligare kunskapsluckor som framträder speciellt tydligt 
utifrån det perspektiv vi valt. Avhandlingarnas ämnesval skvallrar om att 
spänningen mellan praktikfältets kunskapsbehov och disciplinernas gamla 
gränser kvarstår. Det är uppenbart att det inom SMDI-området fortfarande 
återstår mycket arbete med att utforska även sådant som traditionellt 
hamnat mellan disciplinernas kunskapsintressen. Ett sådant exempel gäller 
intresseuppdelningen mellan språkvetenskap och utbildningsvetenskap vad 
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gäller elevernas ålder. Medan språkvetenskaplig forskning satt ljuset på de 
äldre eleverna och utbildningsvetenskaplig forskning på de yngre, har 
mellanstadiet hamnat i skuggan. Även om en del senare arbeten riktats mot 
detta stadium, finns det fortfarande mycket att göra kring vad som händer, 
eller inte händer, mellan den tidiga grundläggande läs- och skrivinlärningen 
och det senare mötet med mer utvecklade ämnesspråk. Ett annat exempel 
gäller istället gränslandet mellan språk- och litteraturvetenskap. I skolan är 
det mycket vanligt att lärare integrerar arbete med språk och litteratur. 
Detta är ett arbetssätt som inte matchar den gamla disciplinuppdelningen, 
och kanske är det därför som sådan undervisning inte hamnar under luppen 
för avhandlingarna i vårt material vilka antingen inriktar sig mot litteratur- 
eller språkdidaktik. För praktikfältet borde det vara en angeläget 
undersökningsobjekt.  

Vi har också kunnat visa hur praktikfältets gränser är svåra att lägga fast. 
Olika forskarutbildningsämnen på olika lärosäten har etablerats som 
antingen kombinerat svenskämnets didaktik med andra ämnen, eller 
splittrat ämnet efter den gamla disciplinära gränsen mellan språk och 
litteratur. Det bidrar till att många forskningsfrågor som skulle vara 
naturliga inom svenskämnets didaktik aldrig ställs. Inom biologididaktik 
studerar man exempelvis hur elever lär sig om evolution. Inom 
svenskämnets didaktik borde man därmed kunna studera, inte bara 
didaktiken kring grundläggande färdigheter, utan också undervisning om, 
och lärande av, grammatik, språkhistoria, grannspråk osv. Här finns en 
blind fläck som antagligen också har att göra med den erfarenhetspedagogik 
som stod stark då området först konstituerades som 
forskarutbildningsämne. Det finns emellertid skäl att fundera på hur man 
skulle kunna forska exempelvis om grammatikdidaktik, 
språkhistoriedidaktik, grannspråksdidaktik, epokdidaktik och didaktik för 
inlärning av centrala begrepp inom ämnet. 

Detta innebär inte att vi vill argumentera för en insnävning av SMDI-
området till svenskämnet. Det saknas forskning om vad språk och litteratur 
spelar för roll i skolans andra ämnen och vad unga gör med språk och 
litteratur utanför skolan. En gissning är att detta kommer att bli alltmer 
uppmärksammade frågor för den didaktiskt inriktade språk- och 
litteraturforskningen, inte minst i relation till nyanländas lärande. Tiden då 
det står svenska eller svenska som andraspråk på schemat kommer alltid att 
vara för liten för dem som verkligen akut behöver lära sig svenska.  
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Möjliga berättelser 

Avslutningsvis vill vi ställa frågan vilka berättelser som torde vara möjliga 
att berätta om Svenska med didaktisk inriktning. För det första är det 
rimligt att se att SMDI-forskning skapar ett nytt forskningsområde, men det 
är ett fält som består av många öar, som inte är lätt att avgränsa och kanske 
inte heller rimligt att göra det eftersom det är ett praktikfält i ständig i 
rörelse. För det andra har SMDI-forskning ännu inte överbryggat glappen 
mellan de gamla disciplinernas kunskapsbildning och det nya. För det tredje 
bidrar SMDI-forskning till att disciplinerna förnyas såväl inom 
språkvetenskap som inom litteraturvetenskap. Här handlar det om ett 
inflöde av funktionell språkteori, språkligt orienterade etnografiska 
metoder, ökad användning av reader responsteori, ett framlyftande av de 
empiriska läsarna, ett vidgat textbegrepp, multimodalitet, fritidsläsning och 
fiktionstexter i bredare bemärkelse.  
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Berätta med datorplattor i de yngre skolåren 
– en framväxande literacypraktik 

Karin Jönsson & Anna-Lena Godhe 

Inledning 

I denna artikel kommer elevers berättande med hjälp av digitala redskap i 
form av datorplattor i de yngre åren att beskrivas och analyseras. 
Klassrumsarbetet har följts under en längre tid (årskurs 1-3) med början 
2011 då de digitala redskapen introducerades för både lärare och elever. 
Datorplattor är i sig inget verktyg som per automatik förändrar 
undervisning. Hur redskapen används hänger ihop med den undervisning 
de används i. Med en teknikcentrerad syn på införandet av teknik kan den 
ses som en implementering av ett nytt verktyg, där lite hänsyn tas till det 
sammanhang som den ska användas i (t.ex. Bruce, 1996). I denna 
undersökning har vi istället en praktikcentrerad syn och ser på 
användningen av redskapet i relation till sitt sammanhang.  

Vi har i denna artikel valt att fokusera på vad vi kallar måndagssamlingar 
och den praktik som växte fram under dessa samlingar. Eleverna fick ta hem 
sina datorplattor på fritiden och varje måndag fick de möjlighet att vid en 
samling dela med sig av berättelser av skilda slag med sina klasskamrater. 
Elevernas berättelser visar på en bred variation, inte minst i val av 
uttrycksform och på att eleverna tycks ha olika intentioner med sina 
berättelser. Medan Klerfelt (2007) definierar barns berättelser mer som 
”sagor”, så har vi här en bredare definition av berättelser då vi avser det som 
eleverna väljer att berätta om på måndagssamlingarna. De berättelser de 
delger varandra består av elevens muntliga presentation i kombination med 
filmer, fotografier och texter, så som nyheter, som eleverna letat upp med 
hjälp av sin datorplatta. 

Vi menar att det under måndagssamlingarna växte fram en ny 
literacypraktik där vad eleverna gjorde på sin fritid gavs utrymme i 
klassrummet. På måndagssamlingarna hade eleverna möjlighet att visa upp 
och diskutera det de hade gjort på sina plattor på fritiden. På så sätt blir 
samlingarna ett möte mellan skolan och andra miljöer. Liknande samlingar 
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hade kunnat göras utan datorplattorna, men i denna klass växte praktiken 
fram i samband med att eleverna fick var sin datorplatta som de även kunde 
ta med sig hem efter skolan. Som det bärbara redskap datorplattan är, 
underlättade verktyget möjligheten för eleverna att skapa berättelser på sin 
fritid som sedan kunde visas i klassrummet. Dessutom inbjuder 
datorplattan till att skapa berättelser där olika uttryckssätt kombineras, 
såsom bild, tal och ljud. 

Begreppet literacy är centralt i denna artikel, och det är ett begrepp som 
under de senaste decennierna använts av flera forskare för att försöka vidga 
vad det är att vara läs- och skrivkunnig i dagens samhälle (t.ex. Street, 1998). 
Vi har medvetet valt att använda det engelska ordet literacy eftersom 
försvenskningen av begreppet, litteracitet, delvis hör ihop med mer 
lingvistiska tolkningar av begreppet. Centralt i det engelska begreppet är att 
literacy är situerat och vad det innebär att kunna förstå och göra sig 
förstådd beror på det sammanhang man befinner sig i. Begreppet innebär 
därmed ett fokus på att studera praktiker i de sammanhang där de utövas 
(t.ex. Street, 1998). Begreppet literacy kan delas in i literacyhändelser 
(literacy events) och literacypraktiker (literacy practices). Medan Heath 
(1982) ser literacyhändelser som alla de tillfällen då vi använder oss av 
texter av olika slag, så beskriver Street literacypraktiker som de 
uppfattningar om text som vi har med oss i olika literacyhändelser samt hur 
vi relaterat till texter av olika slag. Literacypraktiker handlar därmed om vad 
vi gör med texter av olika slag och hur vi tänker kring dem i relation till den 
sociala och kulturella kontexten (Street, 2003).  

Denna artikel tar sin utgångspunkt i den literacypraktik som växer fram 
på måndagssamlingarna, i vilken flera literacyhändelser ingår, och där 
aktiviteter som eleverna deltar i på sin fritid blir en del av 
klassrumsaktiviteten. Givetvis är det av vikt att relatera framväxande 
praktiker till skolmiljön t.ex. i förhållande till ämnesinnehåll och 
bedömning men det är inte i fokus i denna artikel. Istället ser vi det som 
centralt att beskriva och analysera en framväxande praktik där det eleverna 
gör på sin fritid får ta plats i klassrummet. 

Analysen av det empiriska materialet tar sin utgångspunkt i följande 
frågor:  

− Vad karakteriserar elevernas berättelser under måndagssamlingarna och 
den framväxande literacypraktiken på dessa samlingar? 

− På vilket sätt påverkas gränserna mellan olika sammanhang, så som hem 
och skola, då eleverna använder ett digitalt verktyg i båda sammanhangen? 
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Bakgrund 
Inför skolstarten 2011 fanns i den lokala tidningen en kort notis om att en 
skola hade köpt datorplattor till varje elev i en årskurs 1. Rektors syfte att 
investera i digitala verktyg hade sin grund i att den nya läroplanen 2011 gett 
digital teknik en tydligare roll i undervisningen. Läraren hade fått en 
datorplatta innan sommarlovet för att bekanta sig med den innan eleverna i 
årskurs 1 fick sina datorplattor. Läraren hade begränsad erfarenhet av 
datorplattor men såg det som en intressant utmaning att använda redskapet 
med sina elever.  

I den läroprocess som utvecklades runt och med hjälp av datorplattorna 
framträder flera olika aspekter som påverkade förändringar i hur 
datorplattorna användes. Inledningsvis använde läraren plattorna på ett 
relativt traditionellt sätt genom att till exempel övningsböcker och 
bokstavsskrivande överfördes och utfördes i plattorna i färdighets-inriktade 
applikationer (appar). Det innebar att redan etablerade praktiker, som till 
exempel att skriva, flyttade från papper till skärm. De mer 
färdighetsinriktade apparna togs allteftersom bort och ersattes av appar där 
eleverna kunde interagera och vara mer kreativa. Att denna förändring 
skedde berodde dels på att läraren lärde sig mer om redskapets möjligheter 
och begränsningar, dels på att eleverna i allt större utsträckning visade hur 
de använde datorplattorna i och utanför klassrummet.  

En aspekt som påverkade hur arbetet i klassen utvecklades var att rektor 
redan från starten hade tagit ett beslut att eleverna fick ta hem 
datorplattorna på helger och lov och sedermera även varje dag. Eleverna 
använde och utforskade plattorna relativt mycket och till olika saker under 
helgen och lärde sig på det sättet också mycket på egen hand. Varje måndag 
när de kom till skolan ville de berätta för varandra om upptäckter de hade 
gjort eller så hade de kört fast och ville ställa frågor till kamraterna om hur 
de skulle kunna komma vidare. Stunden på måndagar, det som i 
fortsättningen här kallas måndagssamlingar, visade sig vara viktig, inte 
minst för eleverna, och där växte fram en slags lärandekultur mellan barnen 
och en ny skriftspråkspraktik som är i fokus i denna text. 

Tidigare forskning 
Studier av yngre barns användning av datorplattor i skolan är än så länge 
ganska få och flera av dem studerar användningen i förhållande till t.ex. att 
lära sig skriva och läsa (t.ex. Hultin & Westman, 2013; Södergård, 2014). 
Hultin och Westman (2013) har studerat läs- och skrivundervisning för de 
allra yngsta eleverna då de fick arbeta med datorer och inte med penna i 
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skrivandet enligt en ny undervisningsmodell kallad Att skriva sig till läsning 
(Trageton, 2014). De studerade främst vad som hände med lärarnas 
undervisning och hur den förändras när lärarna inför och använder datorer 
i sin undervisning. Både det faktum att eleverna skrev på datorer snarare än 
med penna och att läraren utgick från en ny modell för läs- och skrivarbetet 
bidrog till förändringar, menar de. Södergård (2014) har också fokus på 
undervisning och på den skrivpraxis som växer fram i årskurs 2 när 
datorplattor används. Hon finner att den viktigaste motiverande faktorn vid 
skrivande på datorplattan är själva uppgiften, medan datorplattan som 
skrivverktyg i sig själv inte verkar påverka elevernas motivation. Båda dessa 
studier tar sin utgångspunkt i etablerade läs- och skrivpraktiker i skolan och 
studerar hur dessa förändras då eleverna utrustas med datorplattor.  

Klerfelt (2007) undersöker hur barn i samspel med kamrater och 
pedagoger skapar berättelser. Till skillnad från den praktik vi studerat, är 
berättelseskapandet vid datorn i Klerfelts studie en vuxenkontrollerad 
pedagogisk praktik, även om barnen själva väljer innehållet i de 
multimodala berättelser som de skapar med bild, ord, ljud och rörelse. 
Klerfelt menar att berättelser är viktiga som verktyg för socialisation och 
utveckling av ett kulturellt själv. Hon skriver att det är “en fråga om barns 
delaktighet och att ge barn tillgång till de verktyg som krävs för att utveckla 
kunskaper värdefulla i ett modernt samhälle” (Klerfelt, 2007: 17). Berättelser 
och datorer är exempel på sådana verktyg, enligt Klerfelt.  

Flera studier av äldre elevers literacypraktiker pekar på den skillnad som 
råder mellan literacypraktiker i och utanför skolan (t.ex. Bergman, 2007; 
Godhe, 2014; Olin-Scheller, 2006). Jacquet (2016) menar även att 
skillnaderna mellan hur skolor använder sig av digitala verktyg i 
undervisningen är stor. En-till-en-satsningar där varje elev utrustas med en 
dator eller datorplattor, kan enligt Jacqet bidra till att skillnader mellan 
elevers digitala kompetens ökar, snarare än minskar. Framför allt pekar 
Jacquet på den skillnad som de olika skolorna i hennes undersökning 
uppvisar de det gäller den möjlighet eleverna ges att utveckla sin digitala 
kompetens. Hon menar att i en av skolorna får eleverna större möjligheter 
att utveckla denna kompetens, medan en annan skola stöder denna 
utveckling i mycket liten grad.  

När det gäller de yngre barnen så har t.ex. Michelsen (2016) studerat 
skillnader i elevers literacypraktik i skolan och på fritiden. Till skillnad från 
undersökningen i denna artikel, har Michelsen framför allt studerat elevers 
läs- och skriverfarenheter på fritiden. Ett antagande hon gör är att eleverna 
tar med de erfarenheter de får utanför skolan in i skolan. Avhandlingen 
beskriver hur barn med hjälp av texter och digitala redskap hanterar sin 
verklighet. Detta menar Michelsen ger oss insikter i hur det är att vara barn 
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i dagens samhälle. I avhandlingen kommer Michelsen fram till att barnens 
literacy har fem huvudfunktioner: 

 
− Att bli expert på ett ämne 
− Att sätta sig själv på prov 
− Att få tillgång till ungdomar och vuxnas textkulturer 
− Att synliggöra sin identitet 
− Att skapa vänskap 

 
Den literacypraktik som analyseras i denna artikel baseras inte på en 
etablerad praktik i klassrummet, till skillnad från t.ex. Hultin och Westman 
(2013) och Södergård (2014). Istället skapas en literacypraktik med 
utgångspunkt i vad eleverna vill berätta med hjälp av sina datorplattor. 
Berättelserna visas upp i klassrummet men hämtar oftast sitt innehåll från 
praktiker och händelser som barnen deltar i på sin fritid. De berättelser som 
skapas bygger på samma tanke som Digitalt berättande (Digital 
Storytelling). Elever som arbetar med att skapa digitala berättelser har bl.a. 
studerats av Silseth (2008). Eleverna skapar då en kort film i form av en 
berättelse utifrån givna förutsättningar. Filmen ska vara en multimodal text 
sammansatt av till exempel stillbilder, speakerröst och musik. Innehållet i 
dessa digitala berättelser styrs av läraren, men kan också kopplas till 
elevernas fritid. I den studie som presenteras i denna artikel, skapas 
berättelserna på fritiden och eleverna styr både innehåll och form utan krav 
på manus.  

Metod  

Det material som analyseras i denna artikel ingår som en del i en 
etnografisk inspirerad klassrumsstudie, där arbetet med att införliva 
datorplattor i undervisningen följdes på nära håll. Möjligheten och intresset 
för att följa en klass där samtliga elever utrustades med datorplattor, ledde 
till att lärare, rektor och en forskare (första författaren) kom överens om att 
undervisningen i klassen skulle observeras och dokumenteras under tre år. 
Datorer har funnits länge i undervisning och studerats på olika sätt men 
2011 var datorplattor relativt nya i Sverige och i undervisning. Det var en 
möjlighet att skaffa sig kunskap om vad och på vilket sätt ett nytt redskap 
påverkade undervisningen, dess innehåll och både hur elever och lärare 
använde det nya redskapet.  

För att följa undervisningen och arbetet med att använda datorplattor i 
klassarbetet blev observationer den metod som inledningsvis användes. 
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Under det första året dokumenterades arbetet i klassen en dag i veckan och 
observationerna inriktades på att följa undervisningen för att se i vilken typ 
av undervisning datorplattorna användes och vad som hände när ett nytt 
redskap introducerades. Under det andra och tredje året observerades 
undervisningen under mer sammanhållen tid som till exempel en vecka i 
taget och då under perioder då datorplattan användes i ett speciellt tema.  

En mängd material av olika slag har samlats in under de tre år som 
klassen observerats. Det empiriska materialet består framför allt av 
fältanteckningar från observationer av undervisningen. Dessutom finns 
några videoinspelningar. Observationsanteckningarna var ämnade att ge 
svar på hur läraren arbetar, vad barnen gör, den verbala interaktionen och 
hur miljön ser ut. Anteckningarna beskriver verksamheten, men ger inte 
svar på intentioner.  

Tabell 1 visar en översikt över tidpunkten och omfattningen av 
fältanteckningar och intervjuer. Ett antal lektioner finns ljudinspelade och 
några lektioner filmades, främst i årskurs 2. Dessutom har foton tagits 
under de tre åren och elevproducerat material samt tester, så som lästest och 
Nationella Prov, har samlats in. 

Tabell 1: Sammanställning av insamlat material under tre år 

  År 1 (ht 2011-vt 
2012) 

År 2 (ht 2012-vt 
2013) 

 År 3 (ht 2013-vt  
2014)  

Fältanteckningar 
(inkl måndagssamlingar) 

76 tim 56 tim  24 tim 

Individuella 
Elevintervjuer 

17 st (ht) 
18 st (vt) 

18 st (ht) 

 
 

Elevintervjuer i par   8 st (vt)  

Elevintervju i grupp   
 

 6 st 

Lärarintervju 2 st 3 st 3 st 

Intervju med rektor 1 st    

 
Medan fältanteckningar och filmer dokumenterar undervisningen och det 
som skedde i klassrummet, bidrar material från intervjuer till att ge elever 
och lärare möjlighet att reflektera över det klassrumsarbete som finns 
dokumenterat i anteckningar och på film. Intervjuer gjordes med samtliga 
elever varje termin och dessutom gjordes intervjuer med lärare och rektor. 
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En mängd elevarbeten av olika slag från undervisningen har även samlats in 
och bidrar till att ge fördjupade insikter och en mer fullständig bild av 
undervisningen. Olika slags data bidrar därmed till att ge en mångfacetterad 
och rik bild av undervisningen under de tre åren som den följdes.   

Ett vanligt sätt att tänka kring studier där sociala skeenden, som t.ex. det 
som händer i ett klassrum, är i fokus är att en forskare kan observera och 
vara ”en fluga på väggen”. Så fungerar det oftast inte. Bara det faktum att 
forskaren är i klassrummet påverkar, även om han/hon inte deltar i 
processen (se t.ex. Descombe, 2000). Det innebär ändå att forskaren under 
en lång observationstid har en direkt påverkan på skeendet, t.ex. genom att 
bidra i samtal efter lektioner och reflektion kring undervisningen. Under 
det första läsåret skedde mycket lite sådana samtal. Däremot blev det under 
andra läsåret så att den observerade läraren och forskaren (första 
författaren) samarbetade i vissa delar. Forskaren deltog genom att agera 
bollplank och reflektera tillsammans med läraren, men sista ordet kring 
undervisningen hade läraren. Forskaren deltog aldrig i själva 
genomförandet av undervisningen utan var den som observerade och 
dokumenterade. 

Den del av materialet som är i fokus i denna artikel handlar om de s.k. 
måndagssamlingarna. Eftersom dessa samlingar växte fram under 
materialinsamlingens gång så fanns inte inledningsvis något uttalat intresse 
att fokusera just dessa samlingar. Istället har de framträtt som intressanta 
vid en genomgång av det sammantagna materialet eftersom de är ett 
exempel på en praktik där elevernas användning av datorplattorna är i fokus 
och där vad eleverna gör på sin fritid blir en del av klassrumsaktiviteten.  

Teoretiskt ramverk 

Analysen av måndagssamlingarna grundar sig i en sociokulturell syn på 
lärande där mediering och situerade praktiker är centralt (t.ex. Säljö, 2015; 
Wertsch, 1998). Lärande medieras på olika sätt beroende på de verktyg som 
används och lärandet påverkas även av det sammanhang som det 
förekommer i. Begreppet literacy grundar sig i denna syn på läs- och 
skrivpraktiker som beroende av sitt sammanhang och de redskap som 
används (t.ex. Lankshear & Knobel, 2008; New London Group, 1996; Street, 
1998). Att uttrycka literacy i singular blir i sig en motsägelse när 
diversifiering och utvidgning förespråkas och därför har t.ex the New 
London Group (1996) förespråkat att begreppet uttrycks i plural, literacies. 
Dessutom finns ett multimodalt perspektiv på literacy som tar sin 
utgångspunkt i att alla uttryckssätt är meningsskapande (t.ex., Jewitt & 
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Kress, 2004). Utifrån ett multimodalt perspektiv är det talade och skrivna 
ordet ett bland många uttryckssätt, vilket även leder till att den särställning 
som ofta tillskrivs det talade och skrivna ordet ifrågasätts. Forskare som 
Lankshear och Knobel (2008) fokuserar i sin tur på literacypraktiker 
kopplade till de digitala redskap som allt mer påverkar vårt sätt att 
kommunicera. De menar att förändringar i begreppet literacy tar sin 
utgångspunkt i ett annat sätt att tänka, kring vad det är att vara läs- och 
skrivkunnig, än tidigare. Det nya tankesättet (mindset) betonar samarbete 
och deltagande i högre grad än tidigare. Kunskap ses som distribuerad och 
att dela med andra, och veta var man kan hitta kunskap då man behöver 
den, blir allt viktigare. Detta nya tankesätt har likheter med vad Gee (2004) 
kallar för affinity spaces (här översatt till ”arena för samhörighet”) och 
Jenkins m.fl. (2006) benämner deltagande kulturer (participatory cultures).  

I analysen av det empiriska materialet har Gees och Hayes (2011a) 
begrepp arena för samhörighet (affinity space) använts för att beskriva vad 
som karateriserar den praktik som skapas på måndagssamlingarna. 
Dessutom används begreppet gränsland (boundary) i analysen för att belysa 
hur den framväxande praktiken kan ses i relation till miljöer som hem och 
skola.  

Affinity Space – arena för samhörighet 
Begreppet affinity space används i analysen av den framväxande praktik 
som skapas på måndagssamlingen och relateras då till det som Gee och 
Hayes (2011a) menar är framträdande för dessa arenor för samhörighet. Det 
primära för att en arena för samhörighet och därmed också en arena för 
lärande (affinity learning) ska skapas, menar Gee och Hayes, är att de som 
deltar delar ett intresse eller en passion eftersom det är anledningen till att 
de befinner sig i detta sammanhang. Olika personer kan ha olika mål, men 
alla uppmuntras att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla 
kan både konsumera och producera innehåll och detta innehåll är inte 
förutbestämt utan växer fram i interaktion. Både bred kunskap och 
specialistkunskap uppmuntras såväl som individuell och distribuerad 
kunskap. Det här kan jämföras med en skolkontext där innehållet till stor 
del är förutbestämt i styrdokument. En annan jämförelse kan göras mellan 
skolkontexten och en arena för samhörighet är att skolan ofta värdesätter en 
viss typ av kunskap som t.ex. kan hittas i läroböcker eller annat material i 
skolan. På arenan för samhörighet däremot så värdesätts olika slags 
kunskaper från olika kontexter och så väl tyst som explicit välformulerad 
kunskap uppmuntras.  
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På arenan för samhörighet kan man delta på många olika sätt och på 
olika nivåer. I vissa avseenden kan man delta i periferin medan man i andra 
spelar en central roll och dessa mönster kan ändras från dag till dag eller 
över längre tidsperioder. När samhörighetsarenan är uppmuntrande och 
stödjande, är variationen i deltagande stor. Det kan jämföras med ett 
skolsammanhang där elever för det mesta förväntas delta på ungefär samma 
sätt och göra ungefär samma saker. På liknande sätt finns det många sätt att 
nå status på eftersom deltagare kan vara bra på olika saker och bli erkända 
på många olika sätt.  

Rollfördelningen på en sådan arena är inte fast utan deltagare kan anta 
olika roller. Även de främsta experterna anser sig alltid behöva lära sig mer 
på arenan, eftersom att lära inte bara ses som något individuellt utan som 
ett ömsesidigt utvecklande av kunskap. I ett klassrum, däremot, har läraren 
oftast ledarrollen och förväntas leda snarare än att vara en resurs för andras 
utveckling. Att lära ses också som till viss del kollektiv vilket innebär att 
deltagare uppmuntras att hjälpa varandra. Att hjälpa någon annan i ett 
klassrum kan däremot betraktas som fusk.  

Att vara en aktiv deltagare på digitala arenor innebär ofta att man både 
producerar och konsumerar olika typer av texter och media. Så kallade 
prosumenter både konsumerar, eller tar del av, vad andra gör men 
producerar även och delar med sig av det man själv gör (t.ex. Livingstone, 
2003; Olin-Scheller & Wikström, 2011). På arenan för samhörighet är man 
både konsument och producent och som producent får man feedback från 
en ”publik” som ger respons på det man producerat. Att ha en mottagare 
uppmuntrar de flesta producenter men i skolans värld kommer respons 
mestadels från läraren och någon annan publik som verkligen bryr sig om 
elevernas arbete saknas ofta. En annan skillnad är att läraren roll inte heller 
är jämlik. 

I sina studier har Gee och Hayes (2011a) följt och analyserat nätbaserade 
forum kring datorspel som till exempel The Sims. I dessa forum diskuterade 
deltagarna både själva spelet och aspekter som hade med det att göra och 
analyserade och reflekterade även kritiskt. Gee och Hayes menar att arenor 
för samhörighet (affinity spaces) inte behöver vara virituella utan även kan 
uppstå på andra ställen där social interaktion av olika slag blir möjlig. Ett 
exempel på en sådan arena är ett forum som fanns runt The Sims, där deltar 
besökare på väldigt olika villkor och i olika hög grad; några besöker arenan 
varje dag och andra bara vid enstaka tillfällen. Gee och Hayes beskriver de 
drag som kännetecknar en sådan arena men påpekar samtidigt att alla 
kännetecken inte alltid är identifierbara. Arenor för samhörighet (affinity 
space) beskrivs därför av Gee och Hayes (2011b) som ett diffust begrepp 
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(fuzzy concept) eftersom det inte är absolut utan ser olika ut i skilda 
sammanhang.  

I denna artikel analyseras måndagssamlingarna och den framväxande 
praktik som utvecklades i det studerade klassrummet.  Avsikten är att lyfta 
fram och visa på karakteristiska drag i denna praktik samt peka ut en del av 
de kännetecken som Gee och Hayes (2011b) menar utmärker en arena för 
samhöriget och som även är skönjbara vid måndagssamlingarna. 

Boundary - gränsland 
I analysen har även Cultural Historical Activity Theory (CHAT) baserat på 
Engeström (t.ex., 1987), använts för att förstå och kunna förklara den 
framväxande praktiken. I huvudsak används begreppet boundary eller 
gränsland för att analysera hur den aktivitet som eleverna deltar i kan ses i 
förhållande till liknande aktiviteter som görs i andra sammanhang än i 
klassrummet. I CHAT analyseras hur komponenter i aktivitetssystem 
relaterar till och påverkar varandra. Om en komponent i aktivitetssystemet 
förändras så påverkas relationen till de andra komponenterna, vilket i sin 
tur ger upphov till spänningar och motsättningar inom aktivitetssystemet, 
men också i förhållande till andra aktivitetssystem. Spänningar och 
motsättningar kan leda till förändring och genom att studera spänningar 
och motsättningar kan man få insikt i vad som gör att förändringar sker, 
eller inte sker (jfr, Engeström, 1995; Engeström, Engeström & Suntio, 2002).  

Begreppet gränsland tillhör den tredje generationen av CHAT då fokus 
ligger på hur olika aktivitetssystem relaterar till varandra (se figur 1). 
Akkerman och Bakkers (2011) definierar gränsland, som sociokulturella 
skillnader i olika aktivitetssystem vilka innebär att aktiviteten och dess 
innebörd både liknar och skiljer sig åt i de olika aktivitetssystemen. 
Gränslandet kännetecknas av en tvetydighet som å ena sidan möjliggör en 
brygga eller koppling mellan olika aktivitetssystem. Å andra sidan kan 
aktiviteter i gränslandet även, eller istället, tydliggöra skillnaderna mellan de 
olika aktivitetssystemen. Att använda sig av en datorplatta i hemmiljö och i 
klassrummet kan innebära att eleverna engagerar sig i aktiviteter som liknar 
varandra i båda miljöer men det kan också finnas avgörande skillnader 
mellan hur plattan används i hemmiljö och i skolan som visar på 
skillnaderna mellan de olika aktivitetssystemen. Om eleverna till exempel i 
skolan ombeds blogga på sin datorplatta och de har erfarenheter av att 
blogga på sin fritid så finns det uppenbara likheter mellan dessa aktiviteter. 
Samtidigt kommer aktiviteterna troligtvis också att skilja sig åt eftersom 
bloggar kopplade till skolan sannolikt kommer att läsas av lärare och 
bedömas på ett eller annat sätt. I detta gränsland kan eleverna dra nytta av 
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aktiviteterna i olika miljöer, men skillnader som relaterar till de olika 
miljöerna kan också synliggöras. Bloggande kan bli ett gränsobjekt 
(boundary object) i vilket både likheter och skillnader träder fram. 

 

	

Figur 1. Tredje generationens aktivitetssystem (hämtad och översatt från 
Engeström, 2009)	

Resultat 

I denna resultatdel presenteras och analyseras måndagssamlingarna. 
Inledningsvis beskrivs samlingarna och några av eleverna exemplifierar 
olika sätt att delta och vilken funktion deras berättelser fyller på 
samlingarna. Därefter fokuseras den framväxande literacypraktiken och på 
vilket sätt den kan liknas vid en arena för samhörighet. Till sist görs en 
analys utifrån måndagssamlingarnas relation till olika sammanhang och 
gränsland mellan dessa.  

Måndagssamlingarna – en framväxande literacypraktik 
En utgångspunkt för den literacypraktik vi menar växer fram på 
måndagssamlingarna, är att literacy är något som man gör och något som 
växer fram mellan deltagarna. Den framväxande literacypraktiken 
möjliggörs av att eleverna får ta hem datorplattorna under lov och helger. 
Samtliga elever tar med plattan hem och arbetar, leker, spelar och skapar på 
sina plattor i olika grad. Redan ganska tidigt under den första terminen med 
datorplattor ville de visa och berätta om det de gjort med datorplattan 
under helgen. Läraren lät därför veckans arbete inledas av elevernas 
visningar på datorplattorna. Läraren tog ett beslut om att inte ha för många 

				Skola/utbildning	 	 	 	 							
Hem/fritid	
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restriktioner om vad som får visas. En regel är att barnen inte spelar spel 
under skoldagen, men på måndagssamlingarna får de visa spel, diskutera 
dem eller ställa frågor om dem. Med hjälp av en projektor visar eleverna en 
efter en sina presentationer. Inledningsvis fanns det någon elev som avstod 
att visa, men relativt snart ville alla delta. På måndagssamlingarna är det 
elevernas intresse som styr innehållet. Variationen i det de berättar är stor 
och så även hur de väljer att berätta, t.ex. med en film eller bilder som de 
pratar om.  

Vi kommer nu att ge exempel på några literacyhändelser som 
exemplifiera den framväxande literacypraktiken. Exemplen är hämtade från 
en måndagssamling under våren i årskurs 1 och hösten i årskurs 2:   

Vid många måndagssamlingar visar Alice egna foton hon tagit. Hon har en stor 
samling foton på sin datorplatta. Varje helg fotograferar hon det som hänt under 
veckoslutet och visar till exempel foton av sin stensamling eller av familjens katt och 
berättar runt dessa bilder. Hon tar många bilder och eftersom hon gärna återkommer 
till liknande innehåll får hon många kommentarer och frågor om de bilder hon väljer 
att visa.  

Beatrice däremot väljer oftast film som sitt uttryck. Hon visar vid detta tillfälle en 
film på en ödla som hon hittat i rabatten hemma. Kamraterna ställer många frågor. 
Beatrice berättar om hur ödlor kan tappa svansen, och kamraterna har många nya 
frågor och kommentarer. Tillsammans visar de upp en ganska stor kunskap om ödlor.  

Arne har skapat en egen film. Han har tagit bilder på ett datorspel som han använder 
som bakgrund. Till det har han gjort egna figurer som agerar i filmen. Han har lagt på 
ljud och han talar engelska genom hela filmen. 

Bernt visar det mest populära spelet i klassen, Dragon Vale. Vid hans presentation 
blir det en diskussion kring ord och begrepp som level, uppdatera etc. När Cissi visar 
samma spel beskriver hon vad som hänt i hennes drakvärld under veckan som gått. 
Hon läser stora siffror som 12770 utan problem. Hon får många frågor från 
kamraterna, till exempel om hur man matar drakarna. Carl visar vid samma tillfälle en 
ny drake han fått. David vill också visa sin nya drake men upptäcker att det är 1 tim. 
och 17 minuter kvar tills draken kläcks så det får vara. Läraren ställer en fråga om vad 
det är i spelet som är så intressant eftersom de så ofta visar något om spelet. Bernt 
pratar om diamanter man sparar ihop och att det är samlandet som är spännande. Han 
rör sig mellan tal som 400, tusen, en miljon etc utan problem. Klassen diskuterar även 
olika spel och om de upplever att spelen är riktade till pojkar eller till flickor. I denna 
klass märks ingen skillnad mellan pojkar och flickor, utan nästan alla spelar spelet 
och tycker om det. 

Doris har läst om ett tak som blåst ner och skadat människor. Kamraterna deltar och 
har sett på tv om det som Doris läst om i en nättidning. 

Eva har till detta tillfälle gjort en egen tidning som hon läser upp. 

När eleverna på måndagssamlingarna får möjlighet att berätta om och visa 
på hur de på olika sätt använder sig av sin datorplatta så möjliggör det ett 
möte mellan aktiviteter i och utanför klassrummet. Måndagssamlingarna 
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blir på så sätt en arena där elever och lärare tillsammans förhandlar om vad 
datorplattan kan användas till både i och utanför skolan. I samlingarna 
utvecklas ett tillåtande klimat där alla eleverna har respekt för varandras 
åsikter. Det skapar också ett inkluderande klimat där till exempel elever 
med speciella behov blir en naturlig del av samlingarna och deltar fullt ut.  

I materialet blir det även synligt att eleverna tycks ha olika avsikter med 
sitt berättande. Visserligen kunde samma elev ha olika avsikter vid olika 
samlingar, men en mer generell bild av det vi kallar elevernas olika avsikter 
framträder. Vi kan i grova drag se fyra olika avsikter: Visa och berätta, Ställa 
frågor och be om hjälp, Lära ut och undervisa och att Påverka. 

Exemplen tidigare visar på det som de flesta eleverna har som avsikt – de 
vill visa och berätta  något om vad de gjort, om sin familj eller något spel 
de använt. Här spelar elevernas lust att fotografera och filma roll. Till sina 
foton eller till sin film bygger de på med muntliga kommentarer och svarar 
på frågor. 

Eleverna vet och utnyttjar att de kan stäl la  frågor och be om hjälp. 
Det vanligaste är att de vill ha hjälp att komma vidare i ett spel som de 
fastnat i. I en intervju mot slutet av årskurs tre är det flera elever som lyfter 
att de tyckt att måndagssamlingarna varit bra för där kan de få hjälp och att 
det har varit viktig. 

Alice: Få hjälp av andra. /…/ Då kanske jag går fram och säger att jag vill 
ha hjälp med den här grejen. Då kanske XX kommer fram och säger: ”Jag 
kan hjälpa dig. Jag vet hur du ska göra” 

Vi kan även se att några elever använder måndagssamlingarna till att lära 
ut  och undervisa.  Ett exempel är Erik som ganska tidigt väljer att så gott 
som varje samling visa en film om ishockey. Han är en stor supporter till ett 
lag och han söker på YouTube efter matchbilder från deras senaste match. 
Han har också en tydlig avsikt med den film han valt: ”Idag ska jag visa er 
vad sudden death är” eller ”I denna filmen får ni se vad icing är”. Eriks syfte 
med sitt berättande under måndagssamlingarna är att beskriva och lära sina 
klasskamrater mer om det som intresserar honom, nämligen ishockey.  

I ett senare samtal med klassen berättade flera av eleverna att de 
förberedde sig till måndagssamlingarna ganska länge. Ett av dessa exempel 
är David som även gett det tydligaste exemplet på att han medvetet vill 
påverka med sin berättelse. Han har förberett sig länge säger han i en 
intervju. Han väljer att visa slutscenen i en modern version av Gullivers 
resor. Han har filmen hemma och han berättar att han stänger av 
textremsorna till filmen för han vill själv översätta den engelska texten till 
svenska.  I slutscenen på filmen ska de båda småfolken strida, då plötsligt 
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jätten Gulliver (i form av skådespelaren Jack Black) börjar sjunga ”War – 
what is it good for? Absolutly nothing.” David filmar slutscenen och sången 
hemma genom att hålla sin platta framför tv:n. Visningen av filmen på 
samlingen blir mycket uppskattad. I ett samtal säger David att det han själv 
ville med detta var en tanke som fötts ute på rasten. I en del av skolgården i 
en liten skog leker han och kamraterna ofta krigslekar. 

David: Och jag tänkte att det inte är så bra. Så om jag visade detta skulle 
vi kanske förstå att vi inte ska leka såna lekar. 

Genom att göra sin film och inkludera sången ville David påverka sina 
kamrater så att de inte lekte krigslekar så ofta.  

Eleverna tycks i huvudsak engagera sig i berättelser med samma avsikt 
eller variera mellan två olika avsikter med sina berättelser. Elevernas 
berättelser handlar, som vi sett, om vardagen, om livsfrågor, om deltagande 
och meningsskapande i lek och spel. I enlighet med Klerfelt (2007) verkar 
alltså berättandet vara ett verktyg för socialisation och i denna utveckling 
blir både datorplattorna och berättelserna viktiga verktyg.  

I ett avslutande samtal där vi dels diskuterade arbetet med datorplattor 
under åren som helhet, men även specifikt måndagssamlingarna, uttryckte 
eleverna att de upplevde att de utvecklats mycket genom att de fått prata 
och berätta mycket vid varje tillfälle. Beatrice uttrycker det så här: 

Beatrice: Kanske om man är lite blyg när man pratar inför klassen, så 
lärde man sig mer om att man vågade mycket mer och sånt. Jag var lite 
sån att jag vågade inte säga vad jag tyckte, men när vi började visa på 
paddorna… när man fick berätta och sånt så har jag börjat bli lite mer 
framåt och vågat berätta vad jag tycker och sånt. 

Måndagssamlingarna och elevernas berättande med hjälp av datorplattorna 
under dessa samlingar verkar på så sätt ha bidragit till både en ökad 
trygghet att tala inför gruppen och till att utveckla elevernas muntlighet. 

Arena för samhörighet 
Utifrån beskrivningen av måndagssamlingarna i förra avsnittet kommer den 
framväxande praktiken i detta avsnitt att sättas i relation till det som 
utmärker en arena för samhörighet. I måndagssamlingarna så som de 
utvecklas finns många av de drag som Gee och Hayes (2011a, b) beskriver 
som en arena för samhörighet, men några blir mer framträdande än andra. I 
detta fall är arenan inte en virtuell plats utan ett konkret klassrum. Det 
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gemensamma intresset är inte heller ett visst spel utan eleverna berättar om 
något som intresserar dem med hjälp av datorplattan.  

Måndagsmötena visar på gemensamma drag med det som Gee och Hayes 
(2011a; 2011b) beskriver som arenor för samhörighet utifrån följande: 

 
− Innehållet är intressestyrt 
− Innehållet bestäms av eleverna 
− Flexibla roller 
− Alla kan bidra till varandras arbete 

 
Måndagsmötena utgår i hög grad från elevernas intressen och de ges 
möjlighet att prata om och presentera sådant som intresserar dem. När 
eleverna har som avsikt med sitt berättande att visa och berätta så är det just 
den intressedrivna aspekten av måndagsmötena som ställs i fokus. Eftersom 
innehållet på måndagsmötena bestäms av eleverna så ges de möjlighet att 
berätta om det som intresserar dem och som kanske vanligtvis inte skulle 
ges utrymme under lektionstid. Genom att dessa berättelser ges plats i 
skolan, ges de också ett värde och det ger eleverna möjlighet att visa sin 
kunskap inom områden som annars inte får rymmas i det förutbestämda 
innehåll som lektionerna oftast utgår ifrån. Det innebär även att det finns en 
möjlighet att ”bli någon” och att presentera sig för de andra. Eleverna får en 
möjlighet att vara på scenen (Dyson 1997). Att utveckla sin identitet är, 
enligt Michelsen (2016) en viktig funktion för barns literacy. 

Som tidigare nämnts så utvecklade eleverna sin muntlighet med hjälp av 
sina berättelser på måndagssamlingarna. Det intressedrivna innehållet 
verkar bidra till att eleverna vill och vågar tala inför sina kamrater. 
Dessutom skapas ett tillåtande klimat under samlingarna som påverkas av 
det intressedrivna innehållet eftersom barnen är nyfikna på varandras 
intressen. Elevernas entusiasm för måndagssamlingarna kan utifrån 
Michelsens (2016) slutsats om att den främsta funktionen med barns 
literacy är att bli expert inom ett område, förklaras med att eleverna under 
måndagssamlingarna ges tillfälle att sätta ord på och utveckla ett 
specialiserat språk för att bli experter inom sitt intresseområde. Att 
utvecklas som talare och kunna berätta om sitt expertområde fyller på så vis 
en viktig funktion för elevernas literacyutveckling. 

Rollerna på måndagsmötena är flexibla eftersom alla kan presentera och 
ge feedback till varandra. På måndagssamlingarna skapas ett klimat där 
eleverna tillåts vara experter, både då de berättar om ämnen som intresserar 
dem men även då de på olika sätt hjälper varandra (Gee & Hayes 2011a). 
Samlingarna visar även på att eleverna upplever och anammar 
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uppfattningen att alla kan bidra samt att ledarskapet är flexibelt. De elever 
som i sina berättelser ställer frågor och ber om hjälp försöker aktivt använda 
sig av sina klasskamraters kunskaper och visar därmed en tilltro till att de 
kan bidra. Ingen kan allting, men tillsammans bidrar de till att öka 
kunskapen i gruppen.  Det här påverkar även rollfördelningen i 
klassrummet eftersom det inte i första hand är läraren som eleverna ser som 
mottagare av deras berättelser. Deras frågor är heller inte i första hand 
riktade till läraren.  

Läraren intar medvetet en mer tillbakadragen roll under måndagsmötena 
där hon framför allt lyssnar. Hon säger själv att hon lär känna sina elever på 
ett annat sätt genom att de i samlingarna lyfter fram andra aspekter än i det 
övriga skolarbetet. Lärarens roll förändras då hon ofta blir en åhörare som 
tar del av det eleverna berättar och eleverna i sin tur agerar experter då de 
berättar om olika intresseområden. Dock är lärarens roll långt ifrån passiv 
eftersom hon dels är ansvarig för att sätta upp vissa ramar för 
måndagssamlingarna och dels lyssnar för att kunna återknyta till det som 
tas upp på andra lektioner. Lärarrollen handlar här om att sätta ramarna 
inom vilka eleverna bestämmer innehållet och om att se hur innehållet 
knyter an till andra lektioner och olika ämnesinnehåll.  

När elevernas avsikt med sitt berättande är att lära ut och undervisa eller 
påverka, tar de delvis sig an uppgifter som vanligtvis hör till lärarrollen. Att 
eleverna har detta som avsikt med sina berättelser visar således på att de 
uppfattat att de kan vara experter på måndagssamlingarna men även att de 
självmant tar på sig rollen som lärare.  

Gränsland 
Att eleverna har möjlighet att använda sig av sin datorplatta både i skolan 
och på fritiden, gör att de aktiviteter som de ägnar sig åt på utanför skolan 
bjuds in i klassrummet. Måndagssamlingarna blir ett tillfälle då eleverna vet 
att de kan prata om och visa olika aktiviteter som de ägnar sig åt på sin 
fritid. Därmed blir måndagssamlingarna en tillåtande miljö där elevernas 
berättelser befinner sig i ett gränsland eftersom aktiviteter i och utanför 
klassrummet här tillåts att mötas (Akkerman & Bakker, 2011). Vissa tydliga 
gränsdragningar finns för användningen av datorplattorna i skolan, som till 
exempel att de inte spelar spel i klassrummet. Men på måndagssamlingarna 
kan de tala om aktiviteter som de ägnar sig åt på sin fritid och berättelser 
om, liksom frågor kring, spel blir en viktig del av samlingarna. Eleverna ges 
möjlighet att få respons på olika aktiviteter de deltar i på sin fritid från sina 
klasskamrater och i viss mån från sin lärare. Barnens berättelser blir på så 
sätt ett gränsobjekt och en brygga mellan olika aktivitetssystem (Godhe, 
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2013). Dessutom utvecklas en literacypraktik på måndagssamlingarna där 
aktiviteter i och utanför skolan möts. Introduktionen av det nya verktyget 
datorplattan och att utforska detta verktyg blir ett gemensamt projekt för 
lärare och elever där aktiviteter och innehåll som annars främst hör hemma 
i miljöer utanför klassrummet tillåts bli en del av en arena i skolan.  

Den framväxande literacypraktik som vi menar att måndagssamlingarna 
är ett exempel på kan ses som tillhörande ett gränsland på flera olika sätt. 
Dels överbyggs gränser mellan olika aktivitetssystem, dels möjliggörs det för 
eleverna att korsa gränslandet mellan aktiviteter i och utanför klassrummet. 
Men måndagssamlingarna ligger även i gränslandet mellan olika sätt att 
definiera literacy. På måndagssamlingarna är multimodala texter av olika 
slag vanligt förekommande. Eleverna berättar om de multimodala texter 
som de kommer i kontakt med utanför skolan så som t.ex. spel och 
YouTube-filmer. Men de skapar också egna multimodala texter i form av 
instruktionsfilmer och filmer där de dokumenterar vad de gör på sin fritid. 
På så vis blir eleverna aktiva producenter av multimodala texter och dessa 
produktioner blir en del av klassrumspraktiken eftersom de visas och 
diskuteras där. Måndagssamlingarna kan ses som en arena där eleverna 
utvecklas till prosumenter som både producerar eget material och tar del av 
andras, men som även bidrar till andras produktioner när de diskuterar och 
ställer frågor om de andras berättelser (Livingstone, 2003; Olin-Scheller & 
Wikström, 2011). Det tillåtande klimatet innebär att eleverna kan ta hjälp av 
varandra för att på olika sätt handskas med de texter de möter och skapar. 
De kan till exempel få hjälp med hur de tar sig vidare i ett spel och få 
respons på multimodala produktioner. Därmed bidrar måndagssamlingarna 
till att utveckla och stötta elevernas förståelse och utformning av 
multimodala texter.  

Att multimodala texter blir så pass centrala vid måndagssamlingarna 
innebär också att dessa samlingar blir ett gränsland där etablerade och 
framväxande praktiker möts. I skolmiljöer är det talade och skrivna ordet 
det som traditionellt värderas högst när det gäller att visa på sin 
kunskapsutveckling (t.ex. Jewitt & Kress, 2004). Att skapa texter där till 
exempel bilder och ljud är meningsbärande kan bli problematiska i 
klassrumssammanhang, speciellt i förhållande till bedömning eftersom 
denna oftast fokuserar på talad och skriven text (Godhe, 2014). Elevernas 
berättelser på måndagssamlingarna blir inte explicit bedömda och därför är 
inte bedömning något som fokuseras i denna artikel. Å andra sidan så 
verkar måndagssamlingarna stötta eleverna i sin utveckling, både då det 
gäller muntlighet och multimodala produktioner.  
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Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis visar denna studie att den framväxande 
literacypraktiken på måndagssamlingarna karakteriseras av att det är 
elevernas som bestämmer innehållet på dessa samlingar och innehållet styrs 
av elevernas intressen. Under måndagssamlingarna bidrar eleverna aktivt 
till varandras arbete vilket innebär att rollen som expert blir flexibel och kan 
intas av flera elever. Lärarens roll förändras då hon intar en mer lyssnande 
roll under samlingarna. Eleverna ställer frågor till kamrater så väl som till 
läraren och det bidrar till ett klassrumsklimat där olika kunskaper 
synliggörs och där alla elever kan bidra med sina kunskaper.   

Att eleverna kan ta hem sina datorplattor och använda dem på sin fritid 
bidrar till att överbrygga gränserna mellan skola och fritid. Här fungerar 
måndagssamlingarna som ett gränsland där det eleverna gör i andra miljöer 
hamnar i fokus i klassrummet. Att elevernas berättelse i huvudsak är 
multimodala innebär att multimodala texter får ett utrymme i klassrummet 
och diskuteras av både elever och lärare. Diskussionerna berör dels 
innehållet men frågor kring exempelvis källkritik berörs också. Elevernas 
berättelser och den framväxande literacypraktiken på måndagssamlingarna 
bidrar till att skapa samband mellan aktiviteter i olika miljöer men även till 
att utveckla elevers förmåga att uttrycka sig muntligt och multimodalt. Vad 
det i förlängningen innebär för elevernas kunskapsutveckling eller hur dessa 
förmågor bedöms skulle behövas undersöka närmare. 

Det klimat som skapas under måndagssamlingarna verkar dessutom 
bidra till att eleverna blir mer orädda och känner sig säkrare att prata i 
grupp. På så vis utvecklas deras muntlighet och de vågar uttrycka sina 
tankar eftersom de är vana vid att mötas av kamraternas intresse och 
nyfikenhet. Det finns även indikationer på att eleverna tar med sig det sätt 
att samarbeta som växer fram i måndagssamlingarna in i klassrumsarbetet i 
övrigt och till exempel hjälper varandra och delar med sig av sina kunskaper 
när de samarbetar. De fortsätter vara en grupp som arbetar med gemensamt 
lärande även i andra uppgifter. Som tidigare nämnts, verkar de funktioner 
som literacy har för barn enligt Michelsen (2016) kunna utvecklas vid 
måndagssamlingarna. Att utveckla vänskap är en funktion som kan kopplas 
till det samarbetsklimat som växer fram i gruppen.  

Tidigare studier av Hultin och Westman (2013) samt Södergård (2014) 
visar på hur etablerade literacypraktiker, så som att lära sig läsa och skriva, 
förändras då eleverna arbetar med datorplattor. Denna studie undersöker 
istället en framväxande literacypraktik som uppkom då eleverna hade 
tillgång till datorplattor både i och utanför skolan. I likhet med Klerfelt 
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(2007) menar vi att datorplattan och de berättelser som eleverna skapar med 
den som verktyg, gör det möjligt för dem att utveckla värdefulla kunskaper. 
Denna undersökning visar att de bl.a. utvecklar sin muntlighet och sin 
förmåga att skapa multimodala berättelser.  

En fråga som inställer sig är hur vi tar tillvara på de förmågor som 
eleverna utvecklar. I Nationellt Prov i svenska får eleverna visa en del av 
sina förmågor, men inte alla. Skolans bedömningspraktik fokuseras främst 
på elevers förmåga att uttrycka sig i skrift, men även deras muntlighet. Det 
sätt på vilket eleverna delar med sig av sina kunskaper på, är dock en 
förmåga som i mångt och mycket faller utanför skolans 
bedömningspraktiker. Den individuella betygssättningen kan här göra det 
svårare att värdesätta denna slags förmåga även om den samtidigt kan sägas 
vara ett viktigt redskap för att utöka sin kunskap.   

Läroplanen är under bearbetning för att tydliggöra skolans uppdrag att 
utveckla elevers digitala kompetens (Skolverket, 2016). Förändringarna 
pekar till exempel mot att berättande som nu finns inskrivet i centralt 
innehåll i kursplanen för svenska också breddas mot att elever ska berätta 
med hjälp av digitala verktyg. Men de planerade förändringarna i läroplan 
och kursplan tycks framför allt riktas mot själva tekniken. Inte minst blir 
det tydligt eftersom digitala redskap inte nämns i kunskapskraven. På så vis 
verkar digital kompetens främst handla om att hantera verktyg och inte lika 
tydligt ta hänsyn till eller synliggöra en förändrad syn på kunskap som 
distribuerad, eller förändrade möjligheter till literacypraktiker där elever 
blir aktiva deltagare och prosumenter på såväl analoga som digitala arenor.  
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Framtida berättelser på gymnasiet  
Kärleksintrigen som interaktiv händelseberättelse i Second Life  

Ylva Lindberg 

Inledning 

I dagens litteraturundervisning på gymnasiet är det fortfarande samtida och 
klassiska verk i bokform som står i fokus. Bredvid boken som medium har 
ett större utrymme getts till berättande i film. Handböcker erbjuder verktyg 
för att analysera filmens koppling till litteratur, dess genrer, språk och 
berättarteknik (se t.ex. Janson, 2014). Däremot finns det ännu mycket lite 
material kring hur multimodalt och interaktivt berättande, till exempel i 
spel och olika typer av virtuella världar, kan användas i ämnet svenska. 
Ändå hävdar styrdokumenten att denna typ av berättande ”har en given 
plats i svenskundervisningen” (Kommentarmaterial till ämnesplanen i 
svenska, Skolverket 2011). Forskningen har gått framåt i området under de 
senaste årtiondena. Flera studier finns kring aktiviteter utanför skolans ram 
i olika medier och online-forum. Dessa har relevans för 
litteraturundervisningen, men deras plats och funktion i litteraturämnet är 
ännu inte tillräckligt utrett. Syftet med denna artikel är att utforska framtida 
berättelsers roll i förhållande till styrdokument. 

Studien presenteras i etapper, där den första ställer frågor kring hur 
ämnet svenska på gymnasiet bereder utrymme för att integrera berättande 
och gestaltande i digitala, virtuella och tredimensionella världar. I den andra 
etappen undersöks dels hur det traditionella kärlekstemat kopplas till en 
förändrad litteraturhistoria, dels hur detta tema kan gestaltas genom den 
virtuella världen Second Life. Det presenterade materialet är taget ur en 
större studie om Amor och Eros i Second Life, där nio regioner för 
romantiska möten valts ut för att studera litterära element, samt interaktion 
mellan avatarer.  
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Framtida berättelsers plats i  svenskämnet 

Litteraturdidaktiken i Sverige har stärkts och breddats under de senaste 20 
åren. Forskning i fältet har blivit allt mer angeläget då litteraturens roll i 
svenskundervisningen förändrats i takt med människors nya medievanor 
(Pettersson 2015; Statens medieråd 2015; Svensson 2014a). Skönlitteraturen 
och berättande texter existerar inte längre enbart i tryckt form och värderas 
inte längre enligt en enda normerande måttstock, starkt influerad av 
västerländsk kanon.  

Litteraturen har alltid fungerat som medialt och kulturellt 
gränsöverskridande, liksom läsningen och användandet av den. Det 
medietäta digitala samhället har förstärkt detta drag och skapat nya 
förutsättningar för att producera alternativa litterära artefakter vilka 
förändrar sätten att läsa (Pettersson 2015; SOU, 2012: 65; SOU, 2012: 10). 
Strategier för att tolka multimodala berättelser, där text, ljud och bild 
samverkar, utvecklas alltmer och texters potential att överföras och 
transformeras mellan olika medier, utnyttjas i allt högre grad (Elleström, 
2010; Lundström & Olin-Scheller, 2010).  

I kölvattnet av dessa övergripande förändringar har svenska forskare 
undersökt vad litteratur är idag i skolan och hur den används i 
undervisningen (se exempelvis Elmfeldt & Erixon, 2007; Graeske, 2015; 
Lundström & Olin-Scheller, 2010; 2014; Persson, 2002; 2012; Svensson, 
2014b; Tengberg & Olin-Scheller, 2015). Magnus Persson (2002) har 
intresserat sig för hur den populärkulturella litteraturen utmanar 
finlitteraturens ställning i skolan, samt kritiskt granskat de idealiserande 
föreställningar om litteraturen och litterära praktiker som fortlever i skolan, 
trots den förändrade kontexten (Persson, 2012).  

Litteraturens roll för att stimulera och stärka elevens identitet, livsvärld 
och erfarenheter består i den svenska skolan, trots forskning som visar på 
andra riktningar (Graeske 2015; Martinsson, 2015; se även diskussion i 
Tidskrift för litteraturvetenskap (3–4) 2010). Det finns en tilltro till 
litteraturens uppbygglighet. I ämnets syfte kan man också utläsa att 
litteraturens roll närmar sig livskunskapsämnet: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande 
som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda 
till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 
typer av texter, samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och 
öppna för nya perspektiv. (Skolverket, 2011: 160) 
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Med detta synsätt hamnar den litterära texten i bakgrunden till förmån för 
egna erfarenheter och känslor. De litterära kompetenser som kan läras och 
undervisas med utgångspunkt i berättande texter överskuggas (Martinsson, 
2015).  

Går man däremot till kunskapskraven i ämnesplanerna i svenska för 
gymnasiet visar skrivningarna på att undervisningen ska lära eleverna att 
göra textnära litterära analyser med utgångspunkt i ett tema, en genre eller 
ett författarskap. Den litterära texten är i detta avseende i förgrunden. 
Analys- och tolkningsförmågan som bedöms bygger enligt styrdokumenten 
på kunskap om skönlitterära verk från olika kulturer och epoker av både 
män och kvinnor, samt om berättartekniska och stilistiska medel 
(Skolverket, 2011: 162–181).  

Med tanke på att gränserna för vad som kan läsas som litteratur är under 
upplösning (Persson, 2012; 2015), kan man fråga sig varför just 
”skönlitterärt berättande” får så stor plats i ämnesplanerna. Detta uttryck är 
starkt associerat till bokligt läsande. Begreppet ”gestaltande”, som tydligare 
skulle kunna omfatta berättande i texter som kombinerar text, ljud och bild, 
förekommer inte alls. Det kan också verka problematiskt att ”film och andra 
medier”, som omnämns i syftet, försvinner i kunskapskraven.  

Således kan man utläsa en tendens till motsättning mellan syfte, samt 
centralt innehåll och kunskapskrav. Å ena sidan ligger fokus på 
skönlitteratur, film och andra medier som erfarenhetsämne, å andra sidan 
på det litterära uttrycket som analys- och tolkningsbart. Å ena sidan är 
litteraturen inkluderande och deskriptiv (Bergenmar, 2010), å andra sidan 
är den traditionell med fokus på skriven text och centrala verk i 
litteraturhistorien.  

Vidare kräver nutida litterär förståelse en kritisk och problematiserande 
syn på centrala begrepp i styrdokumenten som text, medier, genrer och 
berättande. Genrer är i styrdokumenten beskrivna som de grundläggande 
litterära genrerna: ”prosa, lyrik och dramatik” (Skolverket, 2011: 176). 
Dessa omnämns inte förrän i kunskapskraven för Svenska 3. Troligtvis 
skulle man ur ett undervisningsperspektiv tjäna på att skriva ut genrerna i 
det centrala innehållet för Svenska 1, tillsammans med ”film och andra 
medier” (Skolverket, 2011: 162), eftersom medier och genrer idag är tätt 
förbundna och ibland fungerar överlappande.  

Dessutom ger kommentarmaterialet till begreppen i ämnesplanerna för 
svenska ingen förklaring till vad som menas med ”andra medier”. ”Andra 
medier” blir möjligtvis en diffus benämning på de digitala medier som 
ackumuleras i samhället, blir populära bland användare, för att sedan spelas 
ut och tas över av nyare trender och innovationer. Det etablerade 
seriemediet (som både är ett medium och en genre) skulle kunna ha 
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omnämnts här och på så sätt skapat en koppling till text som innefattar 
skriven text, bild och ljud (se kommentarmaterialet till ämnesplanen i 
svenska, Skolverket 2011). Mot denna bakgrund är det kanske inte 
förvånande att ”andra medier” fortfarande är föga tillämpade i 
undervisningen, trots att dess potential för litteraturdidaktiken är föremål 
för utforskande (se t.ex. Elmfeldt & Erixon 2007; Svensson, 2014b).  

Styrdokumenten är av naturen icke problematiserande, men varje 
litteraturdidaktiskt moment kräver en analys av hur skönlitteratur, 
berättande, text, genre och medium förhåller sig till varandra. De senaste 
årtiondenas teknologiska utveckling gör det nödvändigt att reflektera över 
människors olika typer av berättande i ett historiskt förlopp. Berättandet 
och behovet av fiktiva världar har alltid funnits och är inte bundet till ett 
specifikt medium (Lundström & Olin-Scheller, 2010; Ryan, 2006; Schaeffer, 
1999; Svensson, 2014a).  

Berättandet har däremot utvecklats genom vissa verks nyskapande 
särdrag, vilka inte sällan varit knutna till innovationer och ny teknik i 
samhället. Exempelvis finns korrelationer mellan forskning om psyket och 
berättartekniken ”stream-of-consciousness”, som påverkade en rad centrala 
moderna verk under första delen av 1900-talet, från Proust till Woolf. För 
övrigt satte sekelskiftets tekniska och vetenskapliga framsteg tydliga spår i 
den modernistiska litteraturens former och innehåll (Danius, 1998; 
Lindberg, 2002). Genrernas utveckling har alltså gått parallellt med tekniska 
och vetenskapliga framsteg.  

Dagens nära samband mellan läs- och skrivaktiviteter och digital teknik 
har gjort att gränsen mellan mediet och genren suddas ut, vilket är fallet i 
exempelvis hypertexten (Ryan, 2006: 27). Närheten mellan medierna, 
genren och den berättande och gestaltande texten, gör i många fall att en 
litterär analys kräver ett hänsynstagande till hur medieteknologin inverkar 
på textens utformning. Läsningen och förståelsen påverkas av detta. I den 
multimodala teoribildningen menar man att meningsskapandet sker i 
intersektionen mellan olika teckenvärldar, såsom den visuella, auditiva, 
rumsliga och verbala i tal och skrift (Magnusson, 2015). I detta nya 
läsparadigm kryper boken ur sina pärmar och tillåter alternativ till att förstå 
och ta till sig berättelser. Traditionell läsning blir ett sätt bland många.   

I detta hänseende kan man invända att styrdokumenten inte tillräckligt 
bereder vägen för en modern litteratursyn som problematiserar texten, 
genren, mediet och berättandet. Uppgiften att analytiskt ta sig an dessa 
grundläggande litterära begrepp torde vara av yttersta värde för att kunna 
använda texter och reflektera ”nyanserat och träffsäkert” (Skolverket, 2011: 
180) kring berättelser som pekar mot framtiden.     
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En framtida historia om litteratur 

Anledningen till att nätbaserade berättelser inte får en tydlig plats i 
litteraturundervisningen kan också bero på ett glapp mellan vedertagen 
litteraturhistoria och den digitala litteraturhistoria som växt fram sedan 
mitten av 1990-talet. Styrdokumenten säger att undervisningen ska välja ut 
”centrala verk” i litteraturhistorien. Där vi står nu i utvecklingen, innefattar 
den även elektroniska artefakter, vars premisser har visat sig omvälvande 
för litteraturvetenskaplig teori som sådan, särskilt gällande berättandet, 
mediet och genren.  

Ursula Pawlicka (2014) har gjort ett av de första försöken att utforma en 
digital litteraturhistoria, med syftet att den ska integreras i redan befintlig. 
Initiativet handlar inte främst om att skapa en kanon av centrala digitala 
verk, utan om att skildra den elektroniska litteraturens utveckling från 
mitten av 1990-talet och framåt. Givetvis krävs det exempel för att illustrera 
detta förlopp. Pawlickas historiska översikt lägger däremot fokus på 
litteraturkritiken som tagit sig an de teoretiska problem som uppstår då 
litteraturen produceras och används på nya sätt. För att framtida 
berättelsers uttrycksformer inte bara ska bli en kuriös undergren till 
traditionell litteratur, behövs fler studier kring kopplingarna mellan medialt 
innovativt berättande och konsekrerad litteratur. På så sätt kan det 
multimedialt baserade berättandet värderas i den vedertagna 
litteraturhistorien.  

Pawlicka urskiljer tre övergripande faser i den digitala litteraturhistorien. 
Den första behandlar datorgenererade texter före internets tid, där 
skillnaden mellan tryckt och digital text är markant (se t.ex. Aarseth 1995; 
Landow, 1992). Den andra fasen är betydligt mer komplex, sträcker sig fram 
till 2008 och innehåller flera underfaser. Övergripande behandlar den 
erfarenheten av den digitala texten, samt den performativa aspekten i det 
digitala berättandet. I denna fas understryker Pawlicka textens materialitet, 
som snarare förstärks och medvetandegörs med bokens tillbakagång, på 
grund av mediernas allt mer betydande roll i skapandet av berättelser. I den 
sista fasen fokuseras verktygen för att skapa elektronisk litteratur.  

Ifrågavarande pilotstudie om berättande i Second Life placerar sig i andra 
fasen och delvis i den tredje, samt pekar på dikotomin närhet–avstånd till 
berättelser i bokformat. Genom medieutvecklingen befinner sig berättelsen 
mer eller mindre i linje med bokens estetik. Jessica Pressman har utforskat 
berättande i multimediala format, ”informed by and connected to digital 
technologies” (Pressman, 2009). De här artefakterna är inte böcker, men 
anammar en boklig estetik (”aesthetic of bookishness”), har en författare, 
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men inbjuder läsaren till att bli aktiv genom olika mediegränssnitt. Det 
berättande exemplet från Second Life tar ett steg längre och lämnar 
bokestetiken och även kravet på en författare.  

Roland Barthes såg tidigt ”The Death of the Author” (Barthes, 1967) och 
menade då att författaren skulle komma att ge vika för läsaren. Författaren 
blir i det ljuset ingen garant för en berättelses mening, utan läsaren skriver 
om texten för sig själv. Läsarens roll som medskrivare och deltagare i 
berättelsen blir påtaglig i de berättelser som Pressman undersöker, eftersom 
läsarens kropp och sinnen är involverade i texten. I de berättelser som 
observeras i Second Life är läsaren både författare, karaktär i berättelsen, 
samt läsare. Dessutom skapas berättelserna kollaborativt.  

Man kan kalla dessa textskapare och -läsare för ”prosumers” (först 
använt av Toffler, 1980, senare i Olin-Scheller & Wikström, 2010) eftersom 
de producerar och konsumerar simultant, eller hittar på en berättelse 
samtidigt som de lever den. Stefan Lundström och Christina Olin-Scheller 
(2014) har gjort en studie av rollspelande som visar att när deltagarna blir 
involverade med sina kroppar i berättelsen, utnyttjar de semiotiska resurser 
och artefakter som vanligtvis inte räknas in i de litterära kompetenserna. De 
menar att leken och socialiserandet är ett steg mot att bli en läsare och att 
utveckla läslust och läsförståelse.  

En integrering av vedertagen litteraturhistoria och digital 
litteraturhistoria problematiserar således inte bara text, genre, medium och 
berättande i ett visst verk, utan pekar även på utvecklingen mot ett konkret 
deltagande, där verkets upphovsman hamnar i bakgrunden och berättelsen 
blir till ett ”event” eller en händelse.    

Kärlek – ett  al lmänmänskligt tema 

I studiet av interaktiva berättelser i Second Life har jag valt att fokusera på 
kärlekstemat. I kommentarmaterialet som berör vad en litterär analys 
innebär (Skolverket, 2011), framgår att eleven ska kunna skapa mening i en 
berättande text genom att ta fasta på ett tema, en genre eller författarskap. 
Temat är nära förbundet med syftet att förstå allmänmänskliga perspektiv. I 
skönlitteraturen framstår kärlekstemat med dess många nyanser som 
dominerande. Litteraturhistorien är rik på detta ämne (Belsey, 1994), från 
Sapfo till Stephanie Meyers vampyrserie, via mytiska kärlekspar som Orfeus 
och Eurydice, Paris och Helena, Tristan och Isolde, Lancelot och Guinevere, 
Abélard och Héloïse, Jane Eyre och Rochester, Anna Karenina och 
Vronskij, för att nämna några.  
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Kärlekstemat erbjuder därmed många möjligheter att redogöra för 
”samband mellan olika verk”, vilket är en utskriven förmåga i 
kunskapskravet för Svenska 1. Frågan måste dock ställas huruvida detta 
kunskapskrav skulle passa bättre i Svenska 3, då kompetensen förutsätter 
fördjupning över tid om skönlitterära berättelser i historien och i samtiden. 
Här kan man ana en viss historielöshet, vilket Caroline Graeske (2015) 
observerar i sin genomgång av läromedel i litteraturämnet. För att kunna 
problematisera ett allmänmänskligt tema med så abstrakta förtecken som 
”kärlek” är det fördelaktigt om man kan belysa det med hjälp av gestaltande 
berättelser från olika tider och platser. Genom berättelserna lär man olika 
kodspråk för att identifiera hur kärlekstemat aktiveras.  

Niklas Luhmann (2003) reder ut hur intimitet och amorösa känslor 
kodifierats på olika sätt genom historien, mycket på grund av 
samhällsutvecklingen. Ben–Ze’ev (2004) tar upp tråden där Luhmann slutar 
sin exposé och visar på en förändrad kärlekskod i den ännu unga 
nätbaserade vardagen. Han skriver: ”Falling in and out of love, flirting, 
cheating, even having sex on-line have all become part of the modern way of 
living and loving” (Ben–Ze’ev 2004: förord). Han menar att digitala 
kommunikationsmedier ger upphov till nya sätt att erfara kärlek och att 
älska, även om medierad kärlek kan spåras tillbaka till kärleksbrev (Ahearn 
2001). En del informanter i Tom Boellstorffs (2008) studie om avatarer i 
Second Life menar att den virtuella kärleken är mer verklig, eftersom vi lär 
känna den riktiga personen innan vi kan bedöma den fysiska 
uppenbarelsen. Sherry Turkles (2015) informanter är däremot mer 
pessimistiska och menar att en fördjupad och stadigvarande relation är 
svårare i en medietät kontext.  

De förändrade kommunikationsmönstren har redan gjort avtryck i 
litteratur med kärlekstema och kommer säkert att påverka framtida 
kärleksberättelser. Flera verk från Second Life finns redan i ”real life”: Alain 
Monniers Notre Seconde vie (2007) innehåller en kärlekshistoria mellan 
avatarer. Attraktion uppstår också i berättelsen ANIMA: A novel about 
Second Life (2007), skriven i den virtuella världen av avataren Dalian 
Hansen (se Lindberg, 2009; 2013). Man kan också nämna kärlekshistorien 
mellan avatarerna Per och Qin i Second Life utgiven i bokform med 
autentiska dialoger (Olsen & Qin, 2011). Dessa berättelser har alla till slut 
fått ett bokformat, vilket visar på bokens bestående symboliska värde för att 
föreviga det berättade och gestaltade.  
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Skönheten och Odjuret – en händelseberättelse 

I det följande återges en av de många efemära berättelser som börjas och 
avslutas i ett ständigt flöde i den miljö mellan fiktion och verklighet som 
Second Life utgör. Denna virtuella värld upplevs både genom ljud, bild 
(rörliga och fasta) och text. Kärlekstemat är närvarande i sin vidaste 
bemärkelse. Studien har krävt att jag som forskare varit synlig och agerat i 
samspel med andra avatarer (Boellstoerff 2008; Hine 2015). Materialet har 
samlats in genom funktionen ”snapshot” i Second Life. Alla avatarers namn 
är fingerade och inga efterforskningar har gjorts kring vem de är, varken i 
Second Life eller i verkligheten. 

Platsen är Intimate Romance Garden som var den mest populära 
romantiska platsen i Second Life när studien genomfördes 2015. Regionen 
besöktes stadigt av minst 15–20 avatarer. Själva rummet är kodifierat för 
romantik, med i luften hängande hjärtan, natursköna landskap (se Belsey 
(1994) och betydelsen av natur för romantik), samt skrivna budskap om 
kärlek som: ”Love is blind, but it can see through the heart”, ”Love is giving 
someone the possibility to hurt, but trusting them not to”. Miljön är 
uppbyggt kring en central samlingsplats, där man kan möta andra avatarer. 
Runt omkring finns mindre platser där man kan dansa och vara intim med 
varandra (Bild 1 i slutet av artikeln). Omgivningarna blir en del i 
berättelserna som skapas och miljön kan delges mer eller mindre betydelse, 
såsom i de flesta berättelser. 

I en sekvens under en observation i Intimate Romance Garden uppträder 
en vargliknande avatar på den centrala platsen i mitten av regionen. Låt oss 
kalla den ”odjuret” (Bild 2). ”Odjuret” talar sitt eget språk och yttrar i 
chatten: [07:14] V^vv^V HoWlLLzZz V^vv^V. Jag får för mig att det är jag 
som är tilltalad, men vet inte hur jag ska agera (Bild 2). Under avvaktan gör 
en blond kvinnlig avatar med svart mask för ögonen (Miss M) entré och 
säger i chatten som de närvarande på platsen kan se: ”[07:17]14 u again!”. 
Händelsen följs av att en mörk manlig avatar (Mr V), även han med svart 
mask, träder in på scenen för att varna ”odjuret”: ”[07:17] be careful, 
monster [07:17] she is dangerous:)” (Bild 3). En dialog tar form mellan de 
maskerade avatarerna. ”Odjuret” är föremål för dialogen men yttrar själv 
ingenting: 

 
[07:19] Miss M: nned to take my whip too 
[07:19] Mr V: you are strong monster 
[07:20] Mr V: but she is stronger 

																																																													
14 Klamrarna visar klockslaget för varje replik. 
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[07:21] Mr V: your teeth are scary :)) 
[07:21] Miss M: all are watching ..no one helping me 
[07:23] Lady X: give him kiss and he become a prince :) 
[07:23] Miss M: i have my prince already 
[07:25] Mr V: get your hands off her  :) 
[07:25] Miss M: he is in love ..with me...the monster 
[07:26] Mr V: with her 
[07:26] Mr V: be csreful minster 
[07:26] Mr V: monster 
[07:27] Miss M: ok lets go.... 
[07:27] Mr V: let's go .. 

Tema 
Avatarerna som samspelar i uppträdet blandar flera myter om kärlek. Paret 
Miss M–Mr V kallar den vargliknande avataren för ”monster”, där 
möjligtvis benämningen ”beast” skulle passa bättre in. Att Miss M sedan 
utbrister att han (odjuret) är kär i henne blir avgörande för att koppla 
skeendet till sagan om ”Skönheten och odjuret”. Klockan 07.23 blandar sig 
avataren Lady X med i spelet och föreslår att Miss M ska ge ”odjuret” en 
kyss så att han förvandlar sig till en prins. Sagomyten om prinsessan och 
grodan influerar på så sätt scensekvensen. Dessutom kan man av 
sammanhanget anta att Mr V och Miss M är ett par, då de båda bär mask 
och agerar mycket samstämmigt. Miss M tar också fram sin piska. Dessa 
detaljer konnoterar till BDSM-kulturen, som fått sin moderna uttolkare i 
författaren E. L. James och hennes romantriologi Fifty shades (2011–2015). 
Romanerna återknyter till De Sades klassiska sadomasochistiska historier. 
På detta sätt improviseras dialogen lekfullt fram till en hybrid kärleksintrig. 
Medspelarna använder sig medvetet eller omedvetet av ett kulturellt och 
litterärt bagage som kretsar kring kärlekstemat för att skapa en berättelse.  

Genre och medium 
Runt omkring samlas avatarer för att se på. Det blir ett skådespel och ett 
drama, eftersom texten inbegriper kroppar som rör sig, talar i textchatten 
och gestikulerar. Det skulle också kunna vara en Machinima-film15 om 
någon spelar in det som sker. Det kanske någon närvarande avatar gör, utan 
att det går att verifiera. Dialogerna som genereras i textchatten blir i sin tur 

																																																													
15 Machinima är en sammanslagning av orden machine och cinema. Det är benämningen på 
animerade filmer som gjorts i olika tredimensionella spelvärldar, såsom Second Life. För 
vidare läsning se Lowood (2008) samt Lowood och Nitsche (2011). 
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både det skrivna och talade, som får sin fulla mening genom det visuella 
händelseförloppet i det digitala rummet.  

Berättelsen är levd och upplevd av deltagarna, men det är en lek och en 
improvisation, som ska ses som en fiktion i Second Life, där andra 
händelseförlopp levs och upplevs mer bokstavligt. Mr V:s ständiga 
upprepningar av smileys efter sina uttalanden är ett tecken på att sekvensen 
inte ska uppfattas bokstavligt. Den fiktiva aspekten i den genomlevda 
händelsen, samt det faktum att användarna både åser sekvensen från 
skärmen och deltar i scenen som avatarer, blir motiven till att kalla det 
beskrivna exemplet en ”händelseberättelse”. Det bör tilläggas att 
användarna kan reglera graden av ”immersion”, med andra ord hur nära en 
verklig upplevelse berättelsen ska uppfattas. Inställningarna tillåter en 
upplevelse antingen där skärmvyn är i ögonhöjd med avatarens, eller 
fungerar översiktligt, med en vy över den egna och andra avatarens 
ageranden. I övrigt går det inte att veta om ytterligare utbyte sker i IM 
(Instant messaging), vars funktion är att möjliggöra privat kommunikation 
mellan olika avatarer. Händelseberättelsen är tyst i den mening att ingen av 
deltagarna använder sin röstfunktion. Däremot spelas kontinuerligt 
kärlekslåtar på den virtuella platsen. 

Genre och medium är här invävda i varandra. Mediet kan man definiera 
som ett medel och en kanal för att överföra information, men det kan också 
anammas som ett slags ”språk” som formar den överförda informationen 
(Meyrowitz, 1993). Den senare förståelsen ligger mycket nära genrens 
funktion, som är att forma information så att den mottagaranpassas i en viss 
kontext. Den berättade texten i detta fall har potentialen att medieras via 
olika kanaler: miljö, avatarer, chat, Instant messaging och röstfunktion. 
Berättelsen kanske till och med intermedieras, om händelsen överförs till ett 
annat medium, exempelvis Machinimafilm.    

Karaktärer och berättelsen 
I en multimodal multimedial och performativ miljö, där deltagarna själva 
skapar berättelser, blir det mindre självklart vad en berättelse faktiskt är och 
vilka fundamentala byggstenar som bör finnas med. Marie-Laure Ryan 
(2001; 2006; 2012[2014]) som publicerat åtskilliga verk om narratologi och 
digitala medier menar att: 

[A story is] defined as a mental image formed by four types of 
consituents: (1) a spatial constituent consisting of a world (the setting) 
populated by individuated existents (characters and objects); (2) a 
temporal constituent, by which this world undergoes significant changes 
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caused by non-habitual events; (3) a mental constituent, specifying that 
events must involve intelligent agents who have a mental life and react 
emotionally to the states of the world (or the mental states of other 
agents); (4) a formal and pragmatic constituent, advocating closure an a 
meaningful message (Ryan, 2012 [2014]: 17).     

Den första byggstenen (1) är den spatiala miljön, vilken inte kräver ord för 
att materialiseras i texten. Den kan mycket väl byggas upp som regionen 
Intimate Romance Garden, där omgivningarna signalerar temat för 
aktiviteterna på just den här platsen. Den andra byggstenen (2) utgör själva 
händelsen i tiden. Utan att vilja påstå att ”odjurets” besök i Intimate 
Romance Garden förändrade den virtuella världen nämnvärt, utgör det 
trots allt en ovanlig händelse som påverkar andra i rummet. Inte heller 
denna byggsten tyder på att den absolut kräver vokabulär, utan kan gestaltas 
visuellt, även om ”odjuret” pockar på uppmärksamhet genom att uttrycka 
sig på sitt eget språk i chatten. Ryan (2012[2014] menar på det motsatta och 
att denna byggsten är starkt knuten till språkligt uttryck.  

Den tredje byggstenen (3) verkar däremot vara starkt bunden till språk, 
då den handlar om att deltagarna eller karaktärerna, i detta fall avatarerna i 
berättelsen, måste reagera intellektuellt och/eller emotionellt i förhållande 
till skeenden och/eller andra karaktärer. Detta kan delvis ske genom gester 
och minspel, men exaktheten uppnås genom språket. Miss M reagerar 
genom att bli aggressiv (”u again!”) och meddelar att hon vill hämta sin 
piska. Mr V reagerar med att ta rollen som försvarare (”get your hands off 
her”). Lady X i sin tur, ser den romantiska situationen då hon uppmanar 
Miss M att ge ”odjuret” en kyss (”kiss him…”). Den fjärde byggstenen (4) 
innefattar en avslutning, då deltagare och åskådare förstår att berättelsen är 
avslutad. Detta sker abrupt, då Miss M ger uppmaningen: ”ok lets go…”. I 
denna händelseberättelse blir uttalandet avgörande för skapandet av ett slut, 
men skulle mycket väl kunna gestaltas utan ord, vilket även Ryan 
(2012[2014]) menar.  

Den fjärde byggstenen bör också enligt schemat ovan ge möjlighet till 
uttolkning av ett budskap. I presenterade händelseberättelse skulle 
budskapet om ”trohet i kärlek” kunna tolkas in, eftersom Miss M väljer att 
inte kyssa odjuret, samt förklarar att hon redan har en prins. Budskap om 
”hotat kärlek” kan också utläsas, eftersom ”odjuret” uppenbarligen blir ett 
potentiellt hot för paret Miss M–Mr V. Budskap om ”omöjlig kärlek” och 
”kärlekens transformerande kraft” är också närvarande genom symboliken 
kring ”skönheten och odjuret”. Miss M utbrister ju: “he is in love ..with 
me...the monster”, vilket tyder på att hon är mottaglig för odjuret och att 
berättelsen skulle kunna ta vändningen att hon väljer ”odjuret”. 
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Denna typ av händelseberättelse fokuserar fiktionsskapandet till själva 
intrigen och karaktärerna. Miljöskildringen är isolerad och designad i ett 
tidigare skede. Berättarperspektiven hamnar också i bakgrunden. Detta kan 
vara en poäng ur litteraturdidaktiskt hänseende, eftersom det tillåter att 
renodla premisserna för intrig och karaktärer. I denna berättelse där det 
inte finns en utomstående författare är det karaktärerna, med sina 
identitetsskapande handlingar och uttalanden, som driver berättelsen 
framåt. Aristoteles menade ju i sin poetik att just karaktärerna och deras 
handlingar är det mest avgörande för en god berättelse (Se exempelvis 
kapitel 6 i Aristoteles, 1994)  

Inom det narratologiska fältet finns en rik begreppsapparat för att fånga 
både intrig och berättarperspektiv. Även perception och mental aktivitet av 
olika slag (exempelvis inre monolog, intern fokalisering, direkt och indirekt 
anföring) har en nomenklatur. Men det saknas ännu verktyg för att beskriva 
hur det narrativa subjektet konstrueras genom handling och tal och genom 
hur det uppfattas och bemöts av andra karaktärer (Dahlberg, 2007). Denna 
dimension kan troligtvis bli belyst genom studiet av digitalt och traditionellt 
berättande parallellt, eftersom det digitala kollaborativa berättandet ställer 
karaktärernas roll på sin spets.  

Detta blir än mer tydligt om man beaktar att trots att händelseberättelsen 
växer fram i ett samspel, finns det en intrigledare i Miss M. Hon tar rollen 
som huvudkaraktär och är den som bestämmer vilken vändning berättelsen 
ska få. Hon avfärdar Lady X förslag om att vända berättelsen (här kan man 
se en annullerad peripeti) och det är även Miss M som bestämmer när och 
hur händelseberättelsen är avslutad genom sitt: ”ok lets go”. Det är 
intressant att ”odjuret” aldrig tar till orda. Denna avatar är upphovet till 
skådespelet och har makt att förändra skeendet avsevärt, men gör det inte. 
Det är uppenbart att deltagarnas aktivitet eller passivitet, uttalanden eller 
tystnad, bär ansvaret för berättelsen på ett sätt som aldrig kan vara fallet i ett 
verk d’auteur.  

Diskussion 

Den här explorativa undersökningen av framtida berättelsers plats i 
litteraturundervisningen på gymnasiet har gett vid handen att det finns 
motsättningar i styrdokumenten gällande syftet och innehållet i ämnet i 
förhållande till vad kunskapskraven säger om vad som ska läras ut. Syfte och 
innehåll kan verka öppna för nya typer av berättande, men kunskapskraven 
erbjuder ingen egentlig legitimeringen av berättande i andra medier.  
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När styrdokumenten för fram litteratur från olika epoker, adresseras en 
traditionell litteraturhistoria som inte integrerar den digitala 
litteraturhistorien. I den senare behandlas traditionell tematik på nya sätt 
och gränser mellan genre och medium bryts upp. Tydligare fokus i 
styrdokumentet på problematiserande förklaringar av grundläggande 
begrepp som text, medium, genre och berättande, skulle lyfta fram 
berättandets särdrag i olika medier, även i boken.  

Olika medier understryker skilda särdrag och tekniker i berättandet. 
Exemplet med händelseberättelsen från Second Life visar hur digitala, 
tredimensionella världar erbjuder möjligheten att isolera intrig och 
karaktärer från miljöskildring och berättarperspektiv. Detta skapar 
förutsättningar för att lära sig om hur karaktärerna bär berättelsen och 
intrigen, samt om hur de relaterar till varandra. Inom narratologin är 
sambandet mellan karaktär och intrig fortfarande ett område att utforska. 
Kunskapen om dessa samband kan användas textanalytiskt för olika genrer 
och medier där berättandet är centralt. Därmed kan liknande typer av 
händelseberättelse stödja den litterära analysförmågan, vilken är central i 
styrdokumentens kunskapskrav. 

Om berättande i digitala medier ska få utrymme i styrdokumenten måste 
den också kopplas till vedertagen litteraturhistoria och få vara en del i den 
litterära historiens utveckling. Litteraturhistoria och mediehistoria måste då 
delvis integreras. I det beskrivna exemplet används ett tema för att 
synliggöra skillnader och likheter i berättande i olika medier bakåt och 
framåt i historien. Tematisk kunskap och kunskap om allmänmänskliga 
ämnen är en del i styrdokumenten och lärs ut genom att se samband mellan 
olika berättelser i historien och i samtiden. Kärlekstemat som exemplifieras 
kan kopplas till ett litterärt och kulturellt bagage i olika medier ur vilket 
deltagarna i berättelsen aktiverar olika element.  

Denna typ av integrerande och problematiserande synsätt på litteratur är 
under utforskande och efterfrågar fler empiriska studier som integrerar 
olika medier och skönlitteratur. Överbryggandet mellan gamla och nya 
berättarkontexter fördjupar förståelsen för berättelsers betydelse och 
användning, samt skapar relevans och legitimitet för skönlitteratur i 
ämnesplanen i svenska.  
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Bild 1: En intim plats i Intimate Romance Garden. 
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Bild 2: Författaren möter ”odjuret”. 
	

	

Bild 3: Mr V, Miss M och ”odjuret”. 
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Hjälpa eller stjälpa?  
Uppgiftskulturer kring lättläst ungdomslitteratur  

Anna Nordenstam & Christina Olin-Scheller 

Det finns idag en oro om den sjunkande läsförmågan hos unga människor 
(Nilsson et al, 2015; Persson, 2012). I spåren av denna oro går att urskilja en 
tydlig trend där lättläst litteratur ökar i omfattning och utbredning. 
Målgruppen för lättläst har också breddats från tidigare. Numera ingår, 
förutom unga som har språkförsvårigheter som exempelvis dyslexi eller är 
nyanlända, också en betydligt större målgrupp av unga som är ointresserade 
av litteratur och kanske också ovilliga att läsa (se Nordenstam & Olin-
Scheller, inskickad). I Sverige används lättlästa ungdomsromaner 
huvudsakligen på skolor och distribueras till läsarna av lärare och 
skolbibliotekarier. På biblioteken kategoriseras böckerna som skönlitteratur 
och både författare och förläggare förespråkar starkt att böckerna skall 
uppfattas och bli lästa som romaner (Nordenstam & Olin-Scheller, 
inskickad). Icke desto mindre är böckerna oftast försedda med 
uppgiftsmaterial – eller lärarhandledningar – vars syfte är att hjälpa lärarna 
att planera och genomföra läsundervisningen. Denna typ av material brukar 
inte finnas med till “traditionell ungdomslitteratur”16, vilket gör att 
utgivningen av lättläst skiljer sig från denna utgivning.  

     De bifogade lärarhandledningarna gör att lättläst realistisk 
ungdomslitteratur kan sägas befinna sig i ett spänningsfält mellan att läsas 
som skönlitteratur med de specifika läsarter som denna är förknippad med 
eller ett traditionellt läromedel. Forskning kring läromedel och 
skönlitteratur visar att de uppgiftskulturer som finns kring texterna främjar 
olika läsarter samtidigt som olika uppfattningar om syftet med den 
skönlitterära läsningen går att urskilja (Dahl 2015; Graeske 2015; Lilja 
Waltå 2016; Skeldbred 2010; Ullström 2009). Denna forskning visar bland 
annat att de uppgifter som finns med till de skönlitterära texterna i 
läromedel, ställer direkta innehållsfrågor, men också en rad frågor som 
ligger långt utanför texten och därmed för frågorna bort från 
																																																													
16Det finns dock några läsnycklar till de böcker som vunnit ALMA-priset, 
(www.almapriset.se). 
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skönlitteraturen som text. I denna artikel vill därför sätta ett specifikt fokus 
på det uppgiftsmaterial som tillhör de nyskrivna lättlästa böckerna i Sverige 
och diskutera vilka typer av läsning som det stödjer och om materialet 
uppvisar samma tendens som forskningen om läromedel i litteratur visar.  

Lättläst  – en texttyp i  t iden 

Tanken bakom att producera lättläst har sin grund i demokratiargumentet 
som innebär att alla människor skall få möjlighet att lära sig läsa och ta del 
av skriftlig samhällsinformation (Unesco, 2016). Utgivningen av lättläst 
började i Sverige 1968 och var en del av Specialpedagogiska myndigheten 
(Wennström, 1995). 1987 togs uppgiften över av en statligt finansierad 
institution, Centrum för lättläst, som till 2015 fungerade som ett 
resurscentrum och drev LL-förlaget med utgivning av böcker anpassade för 
olika målgrupper. Nu ansvarar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 
för dessa frågor och LL-förlaget agerar på marknaden i konkurrens med 
andra förlag.  

Dagens lättlästa ungdomslitteratur består av korta texter (25–100 sidor) 
med en huvudintrig och har sällan parallellhandlingar. Långa 
miljöbeskrivningar är sällsynta, antalet karaktärer är få och historien 
berättas med rak kronologi. Både jag-berättare och tredje-personberättare 
förekommer. Språket är enkelt, vilket ofta innebär korta meningar och inga 
svåra ord eller komplexa metaforer och andra stilfigurer. Trots att 
merparten av den lättlästa ungdomslitteraturen säljs via skolor och 
bibliotek, ökar utgivningen (Svenska barnboksinstitutet, 2015) och förlag 
som helt inriktar sig på utgivning av lättläst har vuxit sig starkare på den 
svenska bokmarknaden.  Även antalet författare som skriver lättläst har 
blivit fler under de senaste åren och många etablerade författare till 
traditionell ungdomslitteratur, som exempelvis Mårten Melin och Johanna 
Nilsson, skriver idag också lättläst. Också vuxenförfattare som 
deckardrottningen Camilla Läckberg har börjat ägna sig åt att skriva lättläst 
för unga. 

Ytterligare förändringar från tidigare är att böckerna sedan några år 
tillbaka är omsorgsfullt och tydligt marknadsförda som skönlitteratur för 
unga. Böckerna är betydligt mer frontade på biblioteken och har numera 
också hårda pärmar med häftiga omslag som gör att de se ut som 
“traditionell” ungdomslitteratur. Beteckningen ”lättläst” på omslaget är 
nuförtiden ganska osynlig och enligt förlagen är detta en tydlig ambition (se 
Nordenstam & Olin-Scheller, inskickad). Mycket tyder alltså på att 
uppfattningarna om texterna och dess läsare håller på att förändras och att 
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texttypen i många stycken närmar sig utgivningen av traditionell 
ungdomslitteratur (Nordenstam & Olin-Scheller, u.u). 

Forskningen om lättläst är mycket begränsad, framförallt saknas studier 
med fokus på perspektiv som belyser läsning och litteratur. Även om 
språkliga egenskaper i texten som exempelvis ordlängd, tilltal och röst, 
meningslängd, textbindning och ordfrekvens har lyfts fram som kriterier 
som påverkar läsning av lättläst (Lundberg & Reichenberg, 2008), råder det 
ingen konsensus om vad som gör en text lättare att läsa eller hur den 
lättlästa litteraturen påverkar läsupplevelsen och läsutvecklingen. 
Internationella forskare som Graves, Juel och Phillip (2001), McGill-
Franzen och Allington (2001) samt Liang (2002) argumenterar för att 
lättläst kan ha positiv inverkan på läsutvecklingen, framförallt för att bli en 
läsare av skönlitteratur. I de nordiska länderna finns det också fler studier 
om lättläst som också inbegriper andra texter än litterära (Heimann 
Mühlenbock, 2013; Lundberg & Reichenberg 2008; Reichenberg, 2013), 
men ingen av dessa studier har analyserat de lättlästa ungdomsböckernas 
lärar- och elevmaterial.  

Metodiska och teoretiska överväganden 

Vår utgångspunkt är att det elev- och lärarmaterialet som finns till många 
av de lättlästa ungdomsromanerna uppmuntrar till olika läsarter (Graeske, 
2015; Skjelbred, 2010; Ullström, 2009).  Tengberg (2011) diskuterar läsarter 
i förhållande till boksamtal på högstadiet och han urskiljer sex olika läsarter: 
handlingsorienterad läsart, där läsaren fokuserar på intrigen, 
betydelsebärande läsart, där läsaren diskuterar teman, värderingsorienterad 
läsart där estetiska och etiska frågor tas upp, subjektorienterad läsart, där 
läsarens egen personliga erfarenhet och känslor står i centrum och 
intentionsorienterad läsart, där författarens intention är huvudspåret och 
slutligen en metakognitiv läsart där läsaren fokuserar på den egna 
läsprocessen. Graeske (2015) har lagt till tre nya läsarter i sin studie om 
läromedel i svenska: historisk läsart, där läsaren analyserar den historiska 
kontexten för boken, formorienterad läsart, där berättarteknik står centrum 
och slutligen en genusorienterad läsart.  

I denna artikel kartlägger och analyserar vi det lärar- och elevmaterial 
som tillhandahålls till 15 nyskrivna, realistiska lättlästa ungdomsböcker.17 
Syftet med studien är att undersöka vilka läsarter som uppmuntras genom 

																																																													
17Se referenslistan för en överblick av böckerna. Där återfinns också de webbsidor där elev- 
respektive lärarmaterialet är hämtat.  
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detta material för att på så vis diskutera uppgiftskulturer kring lättläst. 
Urvalet av böckerna korresponderar med det empiriska material som 
analyserats i en tidigare studie (Nordenstam & Olin-Scheller, u.u), där 
urvalet gjordes i relation till det faktum att författare och förlag tydligt 
urskiljer två olika läsargrupper av lättläst: unga pojkar och unga flickor. 
Böckerna är utgivna 2011–2015, på tre olika lättlästförlag. Enligt författarna 
och förläggarna var lärar- och elevmaterialet producerat av förlagen 
(Nordenstam & Olin-Scheller, inskickad), men utan författarnas 
medverkan. Uppdraget att skriva och granska handledningarna gavs ofta till 
lärare med erfarenhet av specialpedagogik. Lärar- och elevmaterialet finns 
lättillgängligt på förlagens hemsidor och är gratis att ladda ner och skriva ut.  

En stor del av materialet är färdiga övningar där eleverna ska fylla i 
uppgifter och svara på frågor. Lärarmaterialet är oftast konstruerat som 
förslag på lektionsupplägg och organisering av undervisningen. På förlaget 
Hegas kallas materialet för “Läsnyckel” och det består av ett antal frågor om 
boken, där svar medföljer. I jämförelse med de två andra förlagen som ingår 
i studien, Nypon och LL-förlaget, kan Hegas material beskrivas som relativt 
sparsamt. Det innefattar oftast 1–2 sidor, medan de handledningar som 
erbjuds av de två andra förlagen är omfångsrikare och separerade från 
varandra under rubrikerna ”lärarmaterial” respektive ”elevmaterial”. Detta 
material kan vara upp till 11 sidor med frågor och uppgifter (se exempelvis 
Men jag är kär i henne).  

Enligt förlagen är syftet med lärarmaterialet att hjälpa lärarna att planera 
och implementera undervisningen kring den lättlästa litteraturen. 
Materialet ska också ses som ett underlag där läraren får hjälp att stödja 
elevernas läsutveckling. Hegas förlag lyfter fram på sin hemsida att 
materialet ”ska stödja läsförståelse på en djup nivå, uppmuntra till 
reflektion under och efter läsningen av boken, och att hjälpa läsaren att se 
vad som finns mellan raderna” (www.hegas.se) Samtidigt uppges att 
materialet ska fungera som en hjälp vid lektionsplaneringen för läraren. 
Nypon förlag uppger att materialet består av “en handledning med tips och 
idéer för lärare” (www.nyponforlag.se). Eftersom lärar- respektive 
elevmaterialet vänder sig till olika målgrupper väljer vi, i syfte att öka 
tydligheten, att analysera materialet var för sig. 

Elevmaterialet 
Elevmaterialet varierar utifrån vilket förlag som utger det. Det finns också 
en variation rörande antalet uppgifter mellan de böcker som vi studerar i 
denna artikel. Materialet kan generellt beskrivas som självinstruerande och 
alla böcker har en lista med frågor som är handlingsorienterade och 
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relaterar till intrigen. Böckerna är, trots få antal sidor, oftast indelade i 
kapitel och frågorna följer denna kapitelstruktur (se figur 1).  

 
Figur 1. Elevfrågor till Det enda rätta. 
 
I exemplet ovan kan många av frågorna beskrivas som handlingsorienterade 
eftersom konkreta detaljer från texten efterfrågas. Frågor som ”Varför hade 
Petter trimmat mopeden?”, ”Varför stannade mopeden”, ”Vad föreslog 
Bangs morsa?” och ”Varför hade Bang kastat av sig scarfen?” är exempel på 
detta. Det finns också gott om handlingsorienterade frågor i de andra 
böckerna som ingår i studien. Frågor som: “Hur många människor var det 
på festen?” (Nyårsfesten), “Vilken sorts sprit beställde Isa?” (Värsta fyllan), 
“Vad heter gängledaren?” (Vänd dig inte om) och “Vad stod det på lappen?” 
(Ska vi ses?) är exempel på just denna typ av uppgifter som är 
handlingsorienterade och kan sägas stödja en läsart som fokuserar på 
intrigen.  

Till frågorna bifogas oftast ett facit, ibland både i lärar- och 
elevmaterialet. De svar som ges till frågorna i figur 1, återfinns nedan i figur 
2. 
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Figur 2. Facit till Det enda rätta. 
 
I exemplet ovan fattas svar på två frågor, fråga 5 (”Varför körde Lukas och 
Krille så fort till fiket?”) och fråga 12 (”Hur kände sig killarna när de 
lyckades ta tillbaka Bangs moped?”). I instruktionerna till materialet 
framgår att svaret till dessa frågor inte går att finna direkt i texten och att 
eleverna ska komma på egna svar. Av dessa två frågor kan fråga 12 sägas 
uppmana läsaren till en värderingsorienterad läsart, där estetiska och etiska 
frågor tas upp i och med att eleverna förväntas svara på hur killarna ”kände 
sig”, något som inte är explicit i boken. Vi återkommer till den 
värderingsorienterade läsarten nedan. I exempel från andra böcker blir 
eleverna ibland ombedda att skriva svar med egna ord, medan det ibland är 
det fråga om flervalsfrågor, där läraren i förväg vet vad som är rätt eller fel. 
Ett exempel på detta är frågorna som hör till boken Ring mig (figur 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar 

1.För att den skulle gå fortare 

2.Gasvajern hade gått av. 

3.Det är en ombyggd bil. 

4.Hon frågade om de skulle åka och hångla. 

6.Det var civilpoliser i den. De körde en vanlig bil. Och de hade vanliga kläder. 

7.Han tänkte köra hem på mopeden de skulle hämta. 

8.Det är ett skydd för ögonen. 

9.Han hittade en scarf på marken. 

10.Han låste bommen. 

11.För att Lund och hans kompisar skulle ta sig in på området och då måste de 
först öppna bommen. 

13. Bang hade köpt den av någon som stulit den från Lund. 
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  ■     Sant   Falskt 
1.	Dennis	har	en	schäfer	som	heter	Blixt.		

2.	Dennis	ser	en	tjej	med	mörka	ögon	och	bländande	vitt	
leende	som	han	tycker	är	vacker.		

3.	Maria	är	född	i	Chile.	�		

4.	Dennis	skäms	för	sin	tatuering	och	håller	en	hand	över	den.		

5.	Dennis	ringer	till	Maria	dagen	efter	att	han	har	träffat	henne	
på	gymmet.	�		

6.	Maria	dricker	kaffe	och	äter	wienerbröd	på	caféet.		

7.	Dennis	ljuger	för	sina	gamla	kompisar	och	säger	att	Maria	
bara	kom	och	satte	sig	bredvid	honom.	�	

8.	Dennis	spottar	en	stor	loska	på	golvet	framför	Maria.		

9.	Maria	gör	fuck	you-tecken	till	Dennis.	�	

10.	Maria	får	en	kram	av	en	av	gästerna	på	caféet. � � 

Figur 3. Elevfrågor till Ring mig. 
 
Med sina krav på korta, exakta, faktainriktade svar som består av rätt eller 
fel kan denna typ av frågor kan också sägas uppmuntra till en 
handlingsorienterad läsart.  

I elevmaterialet finns det också exempel på frågor där det inte finns 
några explicita svar i texten. Istället efterfrågar man läsarens kunskaper och 
personliga reflektioner om saker som uppmärksammas i texten. Bland 
frågorna i figur 1 återfinns exempelvis “Vad är ett visir?” och “Vad är en 
epa-traktor?”. Bland uppgifterna till de andra böckerna finns frågor som: 
“Hur skulle du känna om någon du var kär i blev kär i en annan? (Utan att 
säga hej då) och “Hur skulle du känna om du var Julia?” (Gå ensam hem). I 
några fall är svaren på dessa frågor rätt uppenbara för målgruppen. En fråga 
som: “Vad är Instagram?” (Det här är privat), torde vara något som de allra 
flesta tonåringar idag vet. På samma sätt borde svaren till frågorna om vad 
ett visir och en epatraktor är, vara självklara för den grupp av 
motorsportintresserade pojkar som böckerna vänder sig till. Dessa öppna 
frågor kan dessutom sägas stödja en subjektorienterad läsart som leder iväg 
läsaren bort ifrån texten.  

En värderingsorienterad läsart är vanligt förekommande i elevmaterialet. 
Det kan vara diskussionsfrågor som: “Gör mamman rätt när hon ger Julia 
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två veckors utegångsförbud? Förklara!” (Gå ensam hem). I avdelningen “Att 
fundera över” finns flera frågor som handlar om att eleven skall värdera om 
den litterära karaktären handlat rätt eller inte. I Värsta fyllan rör frågan om 
den litterära karaktären Elin och hennes föräldrar agerat på ett bra sätt när 
tonårsflickan druckit sig redlös på en fest (”Tycker du att Elin ska skämmas 
när hon kommer tillbaka till skolan några dagar efter festen? Motivera.” och 
”Tycker du att Elins pappa gjorde rätt som letade igenom Elins mobil efter 
numret till Eva? Motivera.”). Ett annat exempel är från elevmaterialet till 
Det här är privat, där huvudpersonen håller på att klä av sig naken inför en 
webbkamera, där en okänd man erbjuder pengar. Frågan till eleven lyder: 
”Hade du tillåtit att någon tog nakenbilder av dig?” Denna fråga är knuten 
till kön och i detta fall till att historien handlar om en flicka som blir utsatt 
av en man. Frågan skulle också kunna ingå i en genusorienterad läsart där 
genus, men också social bakgrund/klass, ingår.  

   I Kickboxaren är pojken, Eremias från en familj, bestående av en 
ensamstående yrkesarbetade mamma med mycket lite pengar. Flera av 
arbetsuppgifterna i elevmaterialet handlar också just om pengar (”Hur är 
det att alltid ha för lite pengar, tror du?” och Vad skulle du ha svårt att klara 
dig utan?). I båda dessa exempel är genus och klass tätt förbundet med 
läsarens egna åsikter och frågorna hör till känsliga saker att diskutera som 
om hen kan tänkas klä sig naken inför en webbkamera och om hur det 
känns att ha mycket lite pengar. Frågorna som rör en genusorienterad läsart 
hör alltså också ihop med en subjektorienterad läsart och är i vårt material 
svåra att åtskilja.  

Stöd för läsutveckling och igenkänning i texten 
I elevmaterialet finns många exempel på frågor som är organiserade efter 
tanken att de ska stödja elevernas läsutveckling (jfr Westlund, 2015). Till 
exempel förekommer hänvisningar till begrepp som att läsa på, mellan och 
bortom raderna. Ett exempel är ur elevmaterialet till Lucialinnet:  
 

Frågor	mellan	raderna	

(Du	måste	tänka	efter	när	du	har	läst	texten.	Genom	ledtrådar	i	texten	
hittar	du	svaret).	

5.	Vilken	veckodag	är	det?
	 ________________________________________	

6.	Vem	tror	du	blir	Lucia	i	klassen?	

__________________________________	
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Materialet innehåller också referenser till aktuella och bland lärare spridda 
uppfattningar om att läsundervisningen bör stödja en medvetenhet om 
lässtrategier (jfr Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm, 2015; Olin-Scheller & 
Tengberg 2016). Frågorna är märkta med begrepp som “cowboyen” eller 
“reporten” – etiketter som ger lärare hjälp att kategorisera vilka lässtrategier 
som åsyftas. Dessa etiketter kan kopplas ihop med ett övergripande begrepp 
som ibland kallas ”Läsfixarna” (se http://www.nok.se/Laromedel/-
Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-
/Lasfixarna/Vad-ar-Lasfixarna/). Läsfixarna återfinns i olika sorters 
kompetensutvecklingsmaterial för lärare och i populära läromedel i Sverige 
(jfr En läsande klass och ABC-klubben).  

Det är också tydligt att alla de uppgifter som bifogas i materialet utöver 
frågorna till texten, har olika teman och fenomen som kan tänkas vara 
populära bland ungdomar. Den litterära karaktären i exempelvis boken 
Parkour! har just parkour som sin hobby och handlingen är relaterad till 
denna aktivitet. I elevmaterialet ber man eleverna att använda YouTube för 
att hitta fem olika parkourhopp (“Monkey Vault”, “Precision”, “Roll”, “Tic-
tac”, “Cat Leap”, se figur 4.) 

 

■   
Figur 4. Elevuppgifter till Parkour!. 
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“Kanske”, säger uppgiften, “kan du också göra ett av dem!” I ytterligare en 
uppgift uppmanas eleverna dessutom att välja ett hopp och rita det på ett 
papper.  

Sammantaget, finns det mycket få frågor i elevmaterialet som efterfrågar 
analyser av texten, dess form och stil, centrala teman eller 
berättarperspektiv – aspekter som är centrala i en formorienterad läsart. 
Elevmaterialet relateras däremot ofta till elevernas egna livserfarenheter och 
de läsarter som uppmuntras är den subjektorienterade, 
värderingsorienterade och handlingsorienterade. 

Lärarmaterialet 
Liksom elevmaterialet varierar lärarmaterialet beroende på förlag. 
Omfånget på detta material är i regel mindre än elevmaterialet och varierar 
mellan 1–2 sidor upp till 4–6 sidor. På Nypon förlag inleds lärarmaterialet 
(som här kallas ”material för pedagogen”) med ett kort handlingsreferat av 
boken, som exempelvis i materialet till boken Parkour!: 

Isak är en blyg kille som går i nian. Han har ett stort intresse för att åka 
bräda och på nätet brukar han kolla parkour. Han gillar när de hoppar 
mellan tak och murar. Han önskar att han också kunde lära sig. Isak har 
spanat in en ny tjej på skolan som är snygg och som liknar en skejtare. 
Det stora problemet är mobbaren Danne som tydligen har bestämt sig för 
att trycka till Isak. Men Isak och den nya tjejen lär känna varandra och 
lyckas komma undan Danne och hans kompisar med hjälp av ... parkour! 

Detta handlingsreferat följs av detaljerade hänvisningar till kursplanen i 
ämnet svenska för att man som lärare ska kunna anknyta sin undervisning 
till ämnets mål och riktlinjer. För Parkour! gäller följande mål från Lgr 
11som gäller för högstadiet i grundskolan: 

 
− Eleven ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika 

medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant 
som står mellan raderna. (Sv åk 7–9)  

− Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 
åsikter. (Sv åk 7–9)  

− Eleven ska känna till berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 
Hur [sic!] en berättande text kan organiseras med inledning, 
händelseförlopp och avslutning. (Sv åk 7–9)  

− Eleven ska utveckla sin förmåga att lyssna och återberätta i olika 
samtalssituationer. (Sv åk 7–9)  
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Lärarna får också i materialet upplysningar om vilka förmågor eleverna 
tränar på i relation till de uppgifter som finns till respektive bok. När det 
gäller Parkour! handlar det om tre förmågor (vars formuleringar för övrigt 
är hämtade från kursplanetexten): Att ”formulera sig och kommunicera i tal 
och skrift”, att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften”, samt att ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer”. 

Läsundervisningens organisering och innehåll  
Lärarmaterialet, från främst Nypon förlag, ger också exempel på hur 
undervisningen kan organiseras och föreslår oftast en rad metodinriktade 
uppgifter. Hit hör bland annat hur man kan organisera ett boksamtal 
inspirerat av den bland svenska lärare spridda boken Böcker inom oss. Om 
boksamtal (Chambers, 1998). Av instruktionerna till lärarna i materialet 
framkommer att undervisningen ska organiseras så att eleverna ska 
diskutera boken i helklass eller i mindre grupper. I materialet etiketteras 
dessa avsnitt som “Reflexioner”, “Boksamtal” eller ”Bokanalys”, som 
exempelvis i materialet till Ska vi ses? respektive Parkour!. I den sistnämnda 
lyder instruktionen: ”Låt eleverna sitta i par och göra en bokanalys av 
Parkour!. De funderar över följande frågor och skriver ner sina tankar. 
Sedan diskuterar eleverna frågorna i grupp.”. De frågor som sedan följer är 
organiserade utifrån rubriker som ”Handling”, ”Personer”, ”Miljö och Tid”, 
”Språk” och ”Era synpunkter”. Även om majoriteten av frågorna under 
dessa rubriker kan sägas stödja en handlingsorienterad läsart, finns här 
också frågor där eleverna uppmuntras att diskutera karaktärer, miljö, stil 
och språk, aspekter som stödjer en formorienterad läsart, där bokens teman 
och motiv betonas och står i fokus. Denna typ av frågor är emellertid i 
minoritet och finns inte representerade alls i merparter av vårt empiriska 
material. Istället hör många frågor ihop med en handlingsorienterad läsart 
som finns med som exempelvis “Under hur lång tid utspelar sig historien? 
(Ring mig), “Hur börjar boken?” och “Hur många personer består Eremias 
familj av? (Kickboxaren). 

I lärarmaterialet är den vanligaste frågetypen den som dels uppmuntrar 
en värderingsorienterad, dels en subjektorienterad läsart hos eleverna. 
Exempel på frågor som frågor stödjer en värderingsorienterad läsart är: 
“Var det något speciellt du gillade i denna bok?” och “Var det något speciellt 
du inte gillade i denna bok?” (se ex. Vänd dig inte om, Bokhataren och Ring 
mig). Dessa frågor kan sägas vara inspirerade av Chambers modeller om 
boksamtal. Exempel på frågor som stödjer en subjektorienterad läsart är: 
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“Är hundfighter hemskt för djur?” (Pitbull) och ”Vet du vad symbolen Vit 
makt betyder som Dennis har tatuerad på sin arm?” (Ring mig).  

I lärarmaterialet till flertalet av de undersökta böckerna förekommer 
frågor som hör ihop med författarens intention med boken. Ett exempel på 
detta är frågan ”Vilket budskap tror du författaren har i Bokhataren?”. 
Denna fråga kan också jämföras med frågan ”Tror du att författaren vill lära 
oss något? (Parkour!). Denna typ av frågor uppmuntrar främst en 
intentionsorienterad läsart. Frågor om lärande och lärandeprocesser kan 
stödja en metakognitiv läsart, men som frågan ovan är formulerad är det 
tveksamt om några metakognitiva processer tas i bruk när eleverna arbetar 
med den. Ett tänkbart svar från en ovillig och ointresserad läsare skulle ju 
helt enkelt kunna vara ”nej”.  

Boksamtalen kan alltså sägas vara avsedda att organisera diskussioner 
kring böckerna. Många av frågorna leder, som vi visat, bort från texten och 
fokuserar på företeelser och sammanhang utanför berättelsens värld. Det 
gör också de övriga förslag på elevuppgifter som föreslås i lärarmaterialet 
och som anknyter till böckernas teman som tydligt är förknippade med 
ungdomskultur och att vara ung (se också Nordenstam & Olin-Scheller, 
u.u). Vanliga teman är motiv som handlar om kärlek och relationer (Skall vi 
ses? och Nyårsfesten), olika former av övergrepp och våld (Det här är privat, 
Gå ensam hem och Pitbull) och olika sporter och hobbies som parkour, 
boxning, mopeder (Parkour!, Kickboxaren, Det enda rätta). Lärarmaterialet 
innehåller också förslag på aktiviteter i klassrummet som anknyter till dessa 
teman. Till exempelvis Parkour! ges utförliga och detaljerade förslag på hur 
man kan jobba med frågor om mobbning och utanförskap i klassen genom 
exempelvis att dramatisera ämnet i klassen. Här, liksom i materialet till Ska 
vi ses? återfinns också olika sorters värderingsövningar som eleverna kan 
arbeta med enskilt och i grupp. I materialet till Gå ensam hem föreslås att 
läraren organiserar att eleverna skriver brev till författaren av boken och till 
boken Ring mig uppmanas läraren att hjälpa eleverna att hitta mer material 
på webbsidor om rasism. Dessa uppgifter skulle kunna sägas stödja en 
värderingsorienterad läsart, men eftersom de är så löst kopplade till texten 
och fiktionsvärlden, är det svårt att avgöra i vilken omfattning de faktiskt 
ger eleverna möjlighet att utveckla sin läsning och fördjupa sin förståelse för 
boken. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att trots att lärarmaterialet 
sannolikt är tänkt som en hjälp för läraren att stödja elevernas läsutveckling, 
är det mycket osäkert i vilken omfattning det faktiskt gör det.  De uppgifter 
som är relaterade till texten och textvärlden stödjer i huvudsak 
subjektsorienterade, värderingsorienterade och handlingsorienterade 
läsarter. I något enstaka fall finns frågor som relaterar till en formorienterad 
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läsart. Det finns spår av uppgifter som skulle kunna stödja metakognitiva 
läsarter som i frågan: “Tror du att författaren vill lära oss något?”. Vad detta 
lärande består av, hur lärandet går till och vad lärande betyder diskuteras 
däremot inte. I materialet till lärarna finns inte heller några spår av 
uppgifter som stödjer en historisk läsart, där läsaren analyserar företeelser 
och fenomen i relation till bokens och textens historiska kontext. Detta 
beror huvudsakligen på att böckerna utspelar sig i samtiden, vilket är det 
vanligaste när det gäller realistisk ungdomslitteratur (Boglind & 
Nordenstam, 2016). Lättläst fantasy utges emellertid i mindre skala och det 
är en texttyp i växande, vilket märks genom en något större utgivning under 
de senaste åren och att förlag som Hegas satsar allt mer på fantasy. I denna 
artikel har vi emellertid inte tagit med exempel på lättläst fantasy utan 
diskussionen rör realism.   

Diskussion  

Resultaten av vår studie visar att elev- och lärarmaterialet till de undersökta 
lättlästa realistiska ungdomsromanerna i huvudsak stödjer läsarter som är 
handlingsorienterade, subjektsorienterade och värderingsorienterade. I 
någon mån finns också uppgifter som relaterar till formorienterade och 
genusorienterade läsarter.  

Från förlagsperspektiv och från författarnas perspektiv betraktas lättläst 
som en introduktion till litteratur och till litteraturläsning (se Nordenstam 
& Olin-Scheller, inskickad). Förlagen menar att lättläst ska uppfattas som 
övergångslitteratur som ska väcka ett läsintresse, vilket så småningom kan 
leda till läsning av mer avancerad litteratur. I vår studie vet vi inget om hur 
böckerna och materialet faktiskt används i klassrummet. Men om materialet 
tas i bruk utifrån den syn på litteratur, läsning och läsare som avspeglas i det 
undersökta elev- och lärarmaterialet, menar vi att det är tveksamt om de 
intentioner som förlagen och författarna har med texttypen blir uppfyllda. 
Mycket av det som förknippas med läsning av skönlitteratur, handlar om 
estetiska värden, om att få utmana sina föreställningar och möta sig själv 
genom historier om andra människor och deras tankar (Olsson, 2016). Att 
skönlitteratur kan ha främmandegörande effekter finns det inget spår av i 
det lärar- och elevmaterial som vi analyserat. Istället är det tydligt att det 
som Rosenblatt (2002) kallar efferent läsning uppmuntras. I en efferent 
läsning riktar läsaren sitt fokus mot att ta med sig information ut ur texten 
(effere = latin: att föra bort, ta med sig), vilket gör att möjligheterna till en 
estetisk läsning minskar. Lärar- och elevmaterialets struktur och upplägg 
innebär en fragmentisering av läsupplevelsen som motverkar förståelsen av 
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helheten. Det finns alltså en stark intention från förlagen och författarna att 
erbjuda elever och lärare stöd i läsundervisningen genom handledningar 
som uppmuntrar en mer efferent läsning. Materialet ger i mycket begränsad 
utsträckning möjlighet att behandla böcker som estetiska verk, där tolkning 
och formaspekter uppmärksammas.  

För att stödja läsarter som också innebär analytisk och tolkande läsning 
är det också viktigt att diskutera och lyfta fram ideologier om läsning och 
läsare liksom användningen av litterära begrepp. Detta är aspekter som 
också lyser med sin frånvaro i det studerade materialet, men som betonas i 
styrdokumenten. Detta diskuterar Maritha Johansson i sin avhandling Läsa, 
förstå, analysera (2015) där hon belyser hur svenska och franska 
gymnasieelever läser och förstår skönlitteratur. Analysen tar inte upp 
texttypen lättläst, utan här handlar det om en novell av Joyce Carol Oates 
och det finns inte heller något handledningsmaterial. I studien får eleverna 
först höra novellen högläsas, sedan läser de den individuellt och därefter 
skriver de ner sin respons på en öppen uppgift som formulerats som följer: 
”Redogör utförligt för minst tre exempel på vad du som läsare lade märke 
till i texten.” (Johansson, 2015: 45). Resultaten är intressanta för vårt 
vidkommande, eftersom Johansson visar att de svenska gymnasieleverna 
har många åsikter om texten som inte förankras i novellen alls, utan i deras 
egna värderingar och tyckanden. Vidare diskuterar de svenska eleverna, till 
skillnad från de franska, ofta litterära karaktärerna som om de vore verkliga 
människor. De uppför sig omoraliskt, de är inte trovärdiga, de agerar fel och 
novellen uppfattas därför som dålig av de svenska eleverna. De franska 
eleverna har inga starka värderingar om de litterära karaktärernas 
uppförande, och förhåller sig mer distanserat till texten. Det skall sägas att 
de svenska eleverna också analyserar texten och de tycks också förstå den, 
men till saken hör att de använder betydligt fler värderingsord och färre 
litterära begrepp än de franska eleverna. De senare behärskar litterära 
begrepp och förhåller sig mer neutrala till texten, men det finns en tendens 
till ett mer pliktskyldigt redovisande av begreppen. Johanssons studie är i 
linje med våra resultat som visar att elev- och lärarhandledningarna i högre 
grad stödjer en efferent läsning än en estetisk.  

Vid läsning av lättläst skönlitteratur i skolsammanhang är 
handledningarna tänkta att vara till hjälp och stöd för läsningen. De 
fokuserar dels på att hämta information, vilket sker genom att avkoda 
texten rätt och svara på enkla faktafrågor, dels på att relatera texten till 
elevens egen vardag och beröra etiska frågor. Därigenom närmar sig 
undervisningen det som skolor ibland betecknar som ämnet ”livskunskap”. 
Frågorna sträcker sig långt utanför texten och precis som tidigare forskning 
visat (Lilja Waltå 2016; Ullström 2009) är detta vanligt i läromedel i 
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litteratur i Sverige. I detta sammanhang är det intressant att lättläst svensk 
ungdomslitteratur ökar i utgivning, och att texttypen får allt större 
genomslag både i skolsammanhang och i den offentliga debatten. Eftersom 
det ur ett läsutvecklingsperspektiv är viktigt att texten – och undervisningen 
– utmanar läsaren, är det av flera skäl viktigt att ytterligare fördjupa 
kunskapen om lättläst och sätta fokus på hur texttypen faktiskt används i 
klassrummen, vilka sorts läsningar den kan uppmuntra till och hur detta 
görs.  
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Värdegrund på undantag? 
Om normbrytande flickmekaniker  

i litteratursamtal online och i skoluppgifter 

Annbritt Palo & Lena Manderstedt 

Inledning 

Denna artikel fokuserar tre barn- och ungdomsromaner vars protagonister 
är skickliga mekaniker och ”flickor”, om än ickemänskliga sådana. Jakob 
Wegelius roman Mördarens apa (2014) är en fristående fortsättning på 
Legenden om Sally Jones (2008). Huvudpersonen är en gorilla som 
kidnappas av tjuvjägare, ges namnet Sally Jones och så småningom blir 
maskinist på en båt. I Mördarens apa berättar protagonisten, i skrift, om hur 
hennes vän, Chiefen, döms för mord och hon jagas som ”Mördarens apa”. 
Linh Cinder, huvudpersonen i Marissa Meyers roman Cinder (2015), är 
cyborg och mekaniker i Nya Beijing. Romanen, en remake på 
Askungesagan,18 utspelar sig i en framtid där jorden befinner sig nära krig 
med månkolonin Lunar. Jorden härjas av en epidemi, och Cinder dras in i 
politiska och medicinska konflikter.  

   Gemensamt för romanerna är, utöver de ickemänskliga 
flickmekanikerna, att böckerna diskuteras och gestaltas i sociala medier.19 
Internet har gett den läsande allmänheten ett forum för åsikter om 
litteratur, vilket tidigare varit förbehållet akademiker och professionella 
kritiker, och man kan ”definitivt tala om en demokratisering av 
litteratursamtalet” (Aronsson, 2015: 36). Litteratursamtal online är inte så 

																																																													
18 Termen “remake” används om ett verk som använder ett äldre verk som sitt huvudsakliga 
källmaterial, men som oftast innefattar betydande förändringar vad beträffar karaktärer, 
handling, genre och/eller tema. 
19 I denna artikel definieras, i enlighet med Nationalencyklopedin, sociala medier som 
kommunikationskanaler som medger interaktion i form av text, ljud och bild. Vidare 
betraktas interaktionen i de sociala medierna som ett samtal, och där utgångspunkten är en 
skönlitterär text, samt aktiviteter som sker i avsikt att dela denna läsning/gestaltning med 
någon annan. 
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utforskade i Sverige, men studier har gjorts (Manderstedt & Palo, 2009; Palo 
& Manderstedt, 2011; Söderlund, 2012; Steiner, 2012a, 2012b; Manderstedt 
& Palo, 2015), och den här artikeln ska ses som ett bidrag till utforskandet 
om litteratursamtal online.  

Syfte 

Studien har ett tredelat syfte. Det första är att analysera etnicitet, genus och 
klass i de nämnda romanerna. Det andra är att analysera hur dessa teman 
framställs i sociala medier i litteratursamtal kring romanerna. Det tredje är 
att analysera hur dessa teman behandlas i texter i sociala medier, där svensk 
skolpersonal skriver om undervisning med utgångspunkt i romanerna, eller 
där svenska elever skrivit om romanerna. Forskningsfrågorna för att 
besvara syftet är:  

 
1. Vilka potentialer att samtala om eller gestalta värdegrund, med 

särskilt fokus på etnicitet, genus och klass, finns i romanerna? 
2. I vilken mån visar de onlinepublicerade texterna att onlineläsare 

respektive elever och lärare samtalar om eller gestaltar värdegrund? 

Metodiska infallsvinklar 

Datainsamlingarna online inspireras av nätnografi, etnografisk forskning 
som bygger på data från internet, och som lämpar sig för att undersöka 
sociala eller kulturella aktiviteter online och för att samla in naturligt 
förekommande data (Kozinets, 2010). Forskarens interaktion med det 
studerade förespråkas: ”virtual ethnography can usefully draw on 
ethnographer as informant and embrace the reflexive dimension” 
(Hine, 2000: 32; se även Boellstorff, 2012).  För denna undersökning har 
datainsamling skett med interaktion i form av besöksstatistik eller digitala 
avtryck.  

   Som i all kvalitativ forskning måste forskaren dokumentera sitt 
empiriska material (jfr. AoIR, 2012), vilket skett genom utskrifter och 
skärmdumpar. Ett metodproblem med detta slags forskning är att det inte 
alltid går att fastställa identiteten hos den som postat ett inlägg. Visst 
material kan vara producerat av minderåriga, men då materialet publicerats 
offentligt, används här de namn eller pseudonymer under vilka texterna 
publicerats. 
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Material   
Det empiriska materialet består av de tre romanerna samt av 90 onlinetexter 
– blogginlägg, recensioner, poddar och fanart i form av teckningar, 
Cosplayselfies20 samt YouTube-filmer från sociala medier – insamlade 
under hösten 2015 och våren 2016.21 15 av texterna anknyter till 
skolundervisning.  

   Urvalet gjordes genom Googlesökningar utifrån sökord: ”Cinder 
Marissa Meyer”, ”Legenden om Sally Jones Jakob Wegelius”, "Mördarens 
apa Jakob Wegelius” samt samma sökord med tilläggen ”skola” och 
”undervisning”. Allt material hämtades från webbplatser, som inte kräver 
inloggning. 

   Bland texterna utan skolanknytning inkluderas texter på andra språk 
än svenska samt texter av vuxna läsare. I denna del av materialet dominerar 
Cinder, som potentiellt sett har en större läsekrets än de svenskspråkiga 
romanerna.22 För skolmaterialet har en nationell avgränsning gjorts för att 
kunna utgå från den läroplan som gäller för den svenska grundskolan. I 
denna del dominerar Legenden om Sally Jones och Mördarens apa. 

Kodning och analys 
Analysen omfattade tre steg. Först markerades partier med relevans för 
studiens syfte i romanerna och i texterna, vilka sökts fram med de tidigare 
angivna sökorden och den redovisade avgränsningen. Därefter 
kategoriserades och analyserades data utifrån etnicitet, genus och klass. 
Slutligen gjordes omläsningar av empirin för att validera eller falsifiera 
resultaten. 

Perspektiv på svenskämne och värdegrund  

I en studie om svenskämnet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11) uttrycks en farhåga att litteraturläsningen i 
skolan kan komma att reduceras till litteraturens formella aspekter, när 
																																																													
20 Cosplay är ett slags maskerad, där deltagare klär ut sig för att föreställa en specifik gestalt. 
En Cosplayselfie är alltså en selfie, i detta sammanhang där en person klätt ut sig till den 
fiktiva gestalten Cinder.  
21 I analysen betraktas materialet som svenskämnesrelaterad text oavsett om det handlar om 
reflekterande, analyserande eller gestaltande texter. Vi gör ingen åtskillnad mellan 
modaliteter. 
22 Då materialinsamlingen pågick fanns ännu inga översättningar till engelska av Wegelius 
romaner.  
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kursplaner och kunskapskrav inte kopplas till värdegrunden (Lundström, 
Manderstedt & Palo, 2011). I svenskämnets syftesbeskrivning lyfts 
estetikens betydelse för elevers utveckling av språk, identitet och 
omvärldsförståelse fram, men denna retorik innebär ändå, skriver 
Lundström et al., en nedtoning av värdegrundsfrågornas status i 
litteraturundervisningen, till förmån för exempelvis förmåga att identifiera 
olika narrativa drag. 

   Liberg, Wiksten Folkeryd och af Geijerstam, som jämfört svenskämnet 
i Lgr11 med Lpo94, finner att skönlitteratur, som en av många texttyper, ges 
en nedtonad roll: ”literature is moved into the background while language 
and language skills are brought into the foreground” (Liberg et al., 2012: 
488). I beskrivningar av läsning framträder, skriver författarna, en tonvikt 
på generella, formella aspekter av olika texttyper. Undervisning har 
fokuserat på förmågor, i synnerhet läs- och skrivförmåga. Särskilt 
framträdande är formella aspekter av läsning i tidiga skolår. 

   Enligt kursplanen i svenska i Lgr11 ska litteraturläsning ge kunskaper 
om språkliga drag och textstrukturer samt bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse för människors villkor samt identitets- och livsfrågor. 
Värdegrund, formulerad i Lgr11 och gestaltad i romanerna och texterna, är 
central för denna studie. I värdegrunden ingår demokrati, mänskliga 
rättigheter, jämlikhet, solidaritet, individens frihet och integritet samt 
aktning för människor och miljö. I denna studie står identitets- och 
livsfrågor samt livsvillkor i fokus. Dessa frågor belyses genom analys av 
etnicitet, genus och klass, vilka knyts till identitet och starkt påverkar 
livsvillkor. Det finns även starkt normerande föreställningar om dessa 
begrepp. 

   Utifrån dessa perspektiv på den skönlitterära läsningens form och 
innehåll analyseras läsares poster om de aktuella romanerna i sociala medier 
och i undervisningsmaterial som postats online. 

Teknofeministiska och posthumanistiska perspektiv     

I denna studie utgör posthumanistiska och teknofeministiska perspektiv 
teoretiska fundament och används i analysen av romanerna. Analysen ligger 
i sin tur till grund för granskningen av litteratursamtalen i sociala medier 
samt av skolmaterialet. Ett antagande är att gestaltningar representeras i 
litteratursamtal och undervisningsmaterial och kan inlemmas i samhälleligt 
tankegods. 

   Den tekniska utvecklingen har medfört en utsuddning mellan 
dikotomierna människa och maskin i riktning mot hybridformer mellan 
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organism och teknik: ”With the advent of cybertechnology, women gain the 
power to transcend the biological body and redefine themselves outside the 
historical categories of woman, other, object” (Wacjman, 2004: 88). 
Haraway talar om cyborgens möjligheter att fundamentalt omdefiniera 
mänsklighet och existens bortom könskategorier: ”A cyborg is (…) a hybrid 
of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of 
fiction (…) A creature in a post-gendered world” (Haraway, 1991: 149–
150). Föreställningar om människans unika essens, autonomi och 
särställning utmanar också andra dikotomier, som den mellan människa 
och djur.  

   För att knyta samman den teoretiska grunden med perspektiv på 
protagonisterna, som är apa respektive cyborg, lånar vi Haraways ord: ”The 
cyborg appears in myth precisely where the boundary between human and 
animal is transgressed” (Haraway, 1991: 293). Att protagonisterna i 
romanerna är ”kvinnor” och att vi intresserar oss för normbrytande 
potential medför att det sätt på vilket den fysiska kroppen tillmäts betydelse 
och ges uttryck i det empiriska materialet är viktig. I det posthumanistiska 
fältet betonar Braidotti (2002) kroppens betydelse; kroppen återfinns i 
skärningspunkten mellan materialitet och diskursivitet, anatomi och 
språklig symbolik. I gorillan och cyborgen möts de feminina och 
posthumanistiska identiteterna. 

Resultat 

Resultatet är indelat i tre huvudavsnitt om värdegrundsperspektiv i 
romanerna, i litteratursamtalen online respektive i uppgifter med 
skolanknytning. 

Värdegrundsperspektiv i  romanerna 
Begreppet etnicitet används allmänt för att beteckna ”identifikation med 
och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp” (Nationalencyklopedin). I 
denna studie innefattar begreppet också arttillhörighet, nationalitet och 
utseende. 

   Gemensamt för de aktuella protagonisterna är att ingendera är 
människa men båda är människoliknande (jfr. posthumanismens och 
teknofeminismens perspektiv på hybridformer mellan djur-människa eller 
robot-människa). Jagberättaren Sally Jones förklarar att hon inte är 
människa utan ”en människoapa” från Afrikas djupa djungel (Wegelius, 
2014: 37). Hon definierar sig som apa, då hon inte vill bli kallad Sally: ”Det 
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är människor som har både för- och efternamn. Jag är en gorilla och har 
bara ett namn. Det är Sally Jones” (Wegelius, 2014: 95). Sally Jones tar 
avstånd från att identifieras med människor, men uppfattas som tillräckligt 
mänsklig för att få frågan. Detta kan, ur ett posthumanistiskt perspektiv, 
peka på hybridiseringen mellan människa och djur (jfr. Braidotti, 2002). 

   Så länge som Sally Jones accepteras bland människor, är etnicitet inget 
problem för henne. I vissa sammanhang framgår att hon anser apor vara 
överlägsna människor. Så sker då hon tillfångatagits och hennes fångvaktare 
blir magsjuk: ”Vi gorillor blir nästan aldrig magsjuka. Vi är kanske inte lika 
känsliga för bakterier som människor. Eller så är vi bara inte dumma nog att 
äta skämda sötsaker från indiska perrongförsäljare” (Wegelius, 2014: 315). 

   Sally Jones framställs inte stigmatiserad av sin arttillhörighet. Hennes 
professionella skicklighet och förmåga att interagera och kommunicera med 
människor ger aktning och valmöjligheter. Ur ett posthumanistiskt 
perspektiv blir hon en hybridform mellan djur och människa (jfr. Braidotti, 
2002; Haraway, 1991). Problem uppstår dock bland människor som inte ser 
henne som en individ med rätt till frihet och integritet, utan som ett djur, 
och därför spärrar in eller objektifierar henne: ”Utan någon som skyddade 
och hjälpte mig var jag ju bara en herrelös apa” (Wegelius, 2014: 284).  

   Att Sally Jones är och ser ut som en gorilla framgår visuellt genom 
Wegelius egna illustrationer, men det som beskrivs är hennes reaktioner på 
de kläder eller, om man så vill, roller som hon ikläds. Hon gillar att hon 
smälter in i mängden i Alfama, där man inte höjer på ögonbrynen när hon 
rör sig på gatan i arbetskläder. Det finns dock en passus där hon reflekterar 
över att människorna inte ser hennes unika drag: ”På vägen såg jag flera 
efterlysningsaffischer med en tecknad bild av mig på. Det var inte det 
minsta likt. För människor ser ju alla gorillor likadana ut” (Wegelius, 2014: 
224). Konstaterandet till trots reflekterar inte Sally Jones över sitt utseende. 
Hennes kropps materialitet, för att använda Braidottis terminologi, tycks 
vara en ickefråga så länge som kroppen är funktionsduglig och inte blir en 
förevändning att fängsla eller objektifiera henne.  

   Sally Jones djurfysionomi gör att hon aldrig förväntas vara människa. 
Cinder, i sin tur, ser ut som och förväntas vara en människa men är det inte. 
Proceduren när man ska utröna hur stor del av henne som är mänsklig 
beskrivs som uppslitande: ”Vad hon (…) inte hade känt till var 
metallkotorna i ryggraden, de fyra revbenen av metall, eller den konstgjorda 
vävnaden runt hjärtat. Inte heller metallspjälorna utmed skelettet i 
högerbenet (…). Hon var 36,28 procent maskin, inte människa” (Meyer, 
2015: 70–72). 

   I cyborgens gestalt finns utrymme för den gränsvarelse som enligt 
Haraway (1991) uppstår mellan människa och maskin. Cinders 
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ledningssystem beskrivs som ett exempel på avancerad teknologi, men 
hennes självbild fokuserar brister. Som mekaniker fäster Cinder inget 
avseende vid klädsel, och oljefläckiga byxor och t-shirt återkommer oftare i 
romanen än handskar eller balklänning. I kontakten med människor kan 
arttillhörighet bli problematisk. När Cinder olyckligtvis blottar sig som 
cyborg, visar referensen till ett djur hur alienerad hon känner sig: 

Han insöp henne med blicken – blänkande stålfingrar, sönderslitna 
ledningar som gav ifrån sig gnistor i änden av det illa medfarna 
metallbenet. För en kort stund såg det ut som om han skulle kräkas. (---) 
Kai tassade nedför trappan, som om han smög sig på ett skadskjutet djur. 
Han böjde sig ner och lyfte upp den rostiga cyborgfot som ramlat ur 
sammetskängan. (…) Han undvek att titta på henne (Meyer, 2015: 309–
310). 

Även här är Haraways (1991) tanke om cyborgens gränsöverskridande 
karaktär applicerbar. Trots att prinsen senare är lojal mot Cinder, förstärks 
bilden av hennes utsatthet när han inte tittar på henne.  

   Sally Jones och Cinder representerar marginalisering också ifråga om 
genus, i och med att de är kvinnliga varelser men inte kvinnor. Att Sally 
Jones är kvinnlig är i de flesta sammanhang av underordnad betydelse 
jämfört med hennes arttillhörighet. Det är för att hon är apa, inte kvinna, 
som hon blir objektifierad, inlåst och bortskänkt som gåva till en 
maharadja. I vissa sammanhang är hennes biologiska kön en fördel, som då 
maharadjan behöver en spion i zenanan, sitt harem: ”Du är varken man 
eller kvinna, utan en apa! Förutom jag själv, är du därför den enda i hela 
palatset som kan röra dig fritt både i och utanför zenanan!” (Wegelius, 
2014: 350).  Ur ett posthumanistiskt perspektiv är det alltså snarast till Sally 
Jones fördel att hon är gorilla. 

   I Mördarens apa kommenterar aldrig protagonisten sin 
könstillhörighet, utan det görs av andra fiktiva karaktärer. Detta är inte 
nödvändigtvis ett tecken på ringaktning. Geoff, en sjöman på båten till 
Indien, talar om den ”berömda Sally Jones! Maskinisten på Hudson Queen!” 
(Wegelius, 2014: 243). På samma sätt är kapten Andersson positiv, då han 
säger att Chiefen är en bra karl, och att Sally Jones också är det: ”Jag menar, 
bortsett från att du är en hon. Och en gorilla” (Wegelius, 2014: 289).  

   För Sally Jones är biologiskt kön tämligen betydelselöst. Det avgörande 
i de viktigaste relationerna i hennes liv är hennes inre kvaliteter och 
mekaniska skicklighet, eftersom dessa innebär delade värderingar och 
upplevelser. Det är tänkbart att relationen till Chiefen hade sett annorlunda 
ut om Sally Jones inte hade varit apa. Om detta sägs dock inget explicit. 
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   För Cinder innebär hennes biologiska kön ytterligare en belastning. 
När prins Kai söker Nya Beijings bästa mekaniker, säger han att han 
förväntat sig en äldre man. En tonårsflicka förväntas vara en ljuv varelse och 
hitta en äkta man. Cinder är cyborg, under styvmoderns förmyndarskap och 
familjeförsörjare. I dessa roller är hennes biologiska kön ingen fördel.  

   Det är således inte endast artmässigt som Cinder är annorlunda. Som 
flicka i en manligt kodad sysselsättning är hon avvikande, och hon ser 
annorlunda ut. Hon ser västerländsk ut i en asiatisk kontext, hennes kropp 
innehåller metalldelar och den följer inte normen för ett kvinnoideal. 
Operationerna som gjort henne till cyborg har avfeminiserat hennes kropp: 
”Resultatet hade blivit en rak, kantig kropp som var smal som en pinne. 
Alldeles för pojkaktig. Alldeles för klumpig med det tunga konstgjorda 
benet” (Meyer, 2015: 31–32). 
   När berättelsen slutar, vet Cinder att hon inte bara är tonårsflicka, 
mekaniker och cyborg utan också prinsessa och lunar. Därmed blir hennes 
ålder, sociala tillhörighet, biologiska kön, liksom det faktum att hon bara är 
människa till viss del inte avgörande. Som lunar är hon i många avseenden 
överlägsen människorna; hon kan ”vara vem som helst. Bli vem som helst” 
(Meyer, 2015: 327). 

   I de analyserade romanerna skildras samhällen med tydlig hierarki och 
klasskillnad. Klass är ett tema som fungerar som undertext i romanerna. 
Båda protagonisterna befinner sig i ett ekonomiskt underläge i sin kontext. 
Men samtidigt är och blir de professionellt betydelsefulla, i en förgången, 
ickeautomatiserad, ickedigitaliserad tid, respektive i en framtida, 
automatiserad och digitaliserad tid. Professionellt är protagonisterna inte 
alls marginaliserade, kanske för att de då verkar utanför de dikotomier som 
posthumanismen ifrågasätter: människa-djur, människa-maskin, man-
kvinna.  

   Sally Jones har lärt sig allt hon kan om sjömanskap och fartygsmotorer 
av Chiefen. Hennes skicklighet som fartygsmaskinist och mekaniker 
imponerar på såväl banditer som maharadjor. De ser det dock ofta som 
cirkuskonster och inte som yrkesskicklighet; man vill ”se en gorilla som kan 
svetsa” (Wegelius, 2008: 92) eller förundras över att en apa sköter eldningen 
på en båt. Sjömän och hantverkare ser dock annorlunda på Sally Jones 
professionella förmåga. För dem framstår hon som den berömda 
maskinisten på fartyget Hudson Queen, ”en jäkel till maskinist” (Wegelius, 
2014: 236), eller som mekanikern som lagar komplicerade verktyg, 
instrument och flygplansmotorer. 

   I Cinder är statusskillnaden stor mellan människor och cyborger, men 
också mellan människor är klasskillnaderna tydliga. Hierarkin avspeglas i 
Cinders reflektion över sig själv i relation till prinsen: ”Cyborg. Lunar. 
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Mekaniker. Hon var det sista han kunde vilja ha” (Meyer, 2015: 190). Som 
mekaniker befinner hon sig i en annan social klass, och i Nya Beijing 
värderas individer utifrån art, nationalitet, ålder och social klass. Epidemin, 
letumosis, indikerar dock möjligheten av en öppnare klassificering som kan 
vara influerad av posthumanistiska och teknofeministiska perspektiv. 
Epidemin drabbar nämligen fattiga marknadsförsäljare likväl som cyborger 
och kejsare. Cinders professionella skicklighet, vilken är ett resultat av 
hennes etnicitet som cyborg och hennes underordnade tillhörighet, gör att 
hon får uppdraget att reparera prins Kais android. I hennes tankevärld finns 
dock en ambivalens när det gäller yrket, särskilt när hon tänker på prinsen. I 
det avseendet skiljer sig protagonisterna i romanerna åt; hos Sally Jones är 
yrket tvärtom en väg till framgång på alla plan, även relationella. 

   Vår läsning visar att romanerna om flickmekanikerna ger goda 
möjligheter att belysa identitets- och livsfrågor genom perspektiv på 
etnicitet, genus och klass, som påverkar de fiktiva karaktärernas livsvillkor. 
Inte minst är dessa perspektiv posthumanistiskt och teknofeministiskt 
influerade. 
 

Värdegrundsperspektiv i  l itteratursamtalen online 
I onlinetexterna som analyserats är etnicitet, i form av arttillhörighet och 
ursprung, ett vanligt tema. Av den anledningen får detta tema störst 
utrymme i resultatredovisningen.  Att Sally Jones är en apa tas upp i de 
flesta texterna, och där detta inte sker, finns det goda skäl att tro att det 
beror på textens längd eller på att skribenten utgår från att läsarna vet vem 
Sally Jones är. I en recension av en ung läsare anges romantiteln, där ordet 
apa ingår, men varken innehållsreferat eller omdöme ger vid handen vem 
apan är. En rimlig slutsats är dock att läsaren utgår från att hennes läsare är 
bekanta med romanerna (Hanna, u.å.). Vanligast är dock att protagonistens 
arttillhörighet anges. Ibland sker det i förbigående, som då en ung recensent 
på en biblioteksblogg skriver om ”Sally Jones, en alldeles enastående apa 
och hennes äventyr” (Frankenhaeuser, u.å.). I många texter ägnas 
protagonistens etnicitet stort utrymme. Det ses ibland som ett 
berättartekniskt grepp¨, som gör att ”läsaren får se saker ur ett djurs 
perspektiv” (Sofie, 2015).  

   Andra texter fördjupar resonemangen kring valet av protagonist, i 
likhet med journalisten som skriver att människoapan ”har visat sig vara en 
ypperlig utgångspunkt för författaren”, i och med att apan är en outsider 
bland människor och därmed inte tyngs av förväntningar som ställs på 
människor (Ullberg, 2014). Protagonisten är ett djur, konstateras i en text, 
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men det är fråga om ett djur som kan skriva och tänka, som ”behandlas av 
vissa som ett själlöst djur bara för att hon ser ut som en apa” men som har 
”en moralisk kompass som inte har någon missvisning” (Issadissa, 2015). 
Sally Jones har ”ingen nationalitet och talar inte men skriver och tänker 
desto mer”, sägs i ytterligare en text (Höglund, 2014). Som djur befinner 
hon sig ”i underläge”, vilket gör henne tilltalande som romanhjälte 
(Lindgren, 2014). I en text jämförs Sally Jones utveckling med ett barns: ”Ett 
förmänskligat djur är hon bara i intellektuell mening. (---) Hon är en 
primat som hamnat i människornas värld. Och den ensamhet hon upplever 
liknar på många sätt den som barnet som är i färd med att skapa sig ett 
medvetande och en identitet också upplever (Svensson, 2014). Läsare ser 
den tänkande, läsande och skrivande apan som en hybridform mellan 
människa och djur, det vill säga som de hybridformer som såväl 
posthumanism och teknofeminism beskriver. 

   Alla läsare är dock inte övertygade om det trovärdiga i en gorilla som 
huvudperson. En ung läsare fastslår att “gorilla’s can’t talk, fix things on a 
ship, type and do many other things which humans are capable of doing but 
gorilla’s aren’t” (Lisen, 2016). Av läsarens kritik framgår att inte alla är 
beredda att omfatta vad Braidotti (2002) benämner de posthumanistiska 
hybridformerna, här mellan människa och djur. Det är framför allt i några 
texter av unga läsare, som dessa synpunkter lyfts fram. Det är inte möjligt 
att utifrån materialet avgöra om dessa läsares motstånd mot hybriditet är ett 
utslag för personlighet eller ej. Klart är att andra läsare, i samma ålder, 
reagerar annorlunda; de accepterar hybridformen eller uttrycker sig till och 
med positivt om framställningen av protagonistens hybriditet. 

   Att protagonisten i Cinder är cyborg tas upp i många texter, som 
behandlar romanen. När texternas författare skriver om eller gestaltar 
Cinders etniska tillhörighet kan det handla om art eller om utseende, eller 
om etnisk diskriminering: ”Det är inte fint och vara cyborg. Hon tror att 
ingen skulle gilla henne när hon är en cyborg. Att vara en cyborg är som ett 
handikapp fast mycket värre” (Clara, 2015).  I en hemgjord filmtrailer 
kommenterar protagonisten sitt utanförskap: ”Peony, I will never be seen as 
a person to them” (choc0lata, 2014). Det är dock inte detta som en av 
chocOlatas läsare kommenterar utan det faktum att protagonisten i 
filmtrailern inte ser så utpräglat västerländsk ut som läsaren förväntat sig: 
”Cinder's sort of Asian lol...lmao. Thats the only prob I had with this video” 
(choc0lata, 2014). Att choc0latas läsare förväntat sig att filmtrailerns 
huvudperson sett västerländsk ut beror sannolikt på att Cinder, enligt 
romantexten, adopterats från Europa. 

   Flera av de gestaltande texterna kring Cinder visar att läsarna framför 
allt fokuserar tre aspekter av protagonisten: cyborgen med artificiella 
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kroppsdelar (StartleTheWorld, 2015), sagoprinsessan (EchoCat39, 2015) 
samt mekanikern (se exempelvis Daawesome, u.å.).  

   I de mer diskuterande texterna ligger fokus för kommentarerna kring 
protagonistens etnicitet dock inte på det faktum att Cinder är cyborg eller 
huruvida hon ser västerländsk ut, utan på protagonistens utanförskap och 
utsatthet: ”Being a cyborg and underage, Cinder lacks rights” (CassieG, 
2013). För andra författare av de analyserade texterna blir just utanförskapet 
symboliskt. Gunnarsson (2014) skriver att ”Sally får stå för alla förtryckta 
kategorier: kolonialiserade ursprungsfolk, förnedrade och plågade djur, 
undertryckta kvinnor”. Detsamma kan sägas om Cinder. 

   Att protagonisterna i de aktuella romanerna är kvinnliga nämns eller 
kommenteras i stort sett i alla texter som ingår i det empiriska materialet. 
Det sker genom användning av kvinnligt pronomen (”hon”), när läsare 
skriver om protagonisten, eller genom en fördjupad reflektion kring 
protagonistens biologiska kön. I enstaka onlinetexter könsbestäms Sally 
Jones överhuvudtaget inte, exempelvis då en ung läsare skriver att 
Mördarens apa handlar om ”apan saly Jones (…). om Anja och att hitta 
morro” (Vera, 2015). Där diskuteras aldrig protagonistens kön. Dessa texter 
är dock få och, generellt sett, synnerligen kortfattade.  

   Ett annat tämligen frekvent tema utgör synpunkter som rör genus. Det 
kan exempelvis handla om att det är viktigt att det är en flickapa som sysslar 
med manligt kodade aktiviteter (Bokcirkeln, 2015). I andra onlinetexter 
konstateras belåtet att Sally Jones är ”en tjej men ändå inte” (Höglund, 
2014) och att könsroller packat ihop och gett sig av (Wegelius, M., 2014).  

   Också när det gäller protagonisten Cinder, innehåller många texter 
kommentarer kring genus. I regel är kommentarerna positiva, av typen ”it is 
nice to see a series of books essentially centred around strong women and 
rewriting the damsel in distress stereotype” (Kailana, 2015) eller 
kommentarer, där läsaren uttrycker uppskattning över ifrågasättandet av 
genusstereotyper från sagans värld: ”Meyer har också transformerat 
Askungen från en tjej som bara trånar efter prinsen till en egensinnig, 
viljestark tjej som dessutom är en professionell yrkesutövare. (…) Det gillar 
jag!” (Lotten, 2013). Läsare kommenterar framställningen av protagonistens 
förhållande till genus, till tilldelade och inlärda konventioner: ”she’d be a 
great role model for my students.  Cinder defies convention in every way–a 
female mechanic, a plain princess, a cyborg in a human society–and yet her 
bioelectric backbone keeps her standing tall through it all” (Three Teachers 
Talk, 2015). Som flickmekaniker, alldaglig prinsessa och cyborg bland 
människor är Cinder ett ifrågasättande av konventioner och av genus. 

   Klass, som inkluderar socioekonomiska förutsättningar, men även 
upplevd tillhörighet, är också ett tema som kommenteras i onlinetexterna, 
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både genom att protagonisternas yrkesroll och yrkesskicklighet 
kommenteras, och i form av kommentarer kring de klasshierarkier som 
råder i de fiktiva samhällena 

   Ibland kommenteras yrke i förbigående; skribenten konstaterar då att 
Sally Jones är maskinist eller att Cinder är mekaniker (se exempelvis 
Devote, 2015). Andra onlinetexter diskuterar framställningen av 
protagonisternas yrkeskunnande (Bokcirkeln, 2015; Straume, 2015) eller 
diskuterar hur de uppfattar avsnitt med teknisk jargong (Höglund, 2014).  

   Beundran och, i vissa inlägg, identifikation med protagonisternas 
transgressiva natur utesluter inte att framställningen av protagonisten 
problematiseras. Detta gäller både Sally Jones, vars självuppoffrande natur 
ses som problematisk ur ett feministiskt perspektiv (Bokcirkeln, 2016), och 
Cinder: ”Cinder is constantly arguing and making her own choices, putting 
her foot down, and doing everything in her power to negotiate and control 
her own life. She doesn’t always succeed, but she sure as hell tries” (CassieG, 
2013).  

   När det gäller klasskildring i de aktuella romanerna, innehåller texterna 
framför allt kommentarer som rör skillnaderna mellan att vara 
fartygsmaskinist och arbetare i Lissabons arbetarkvarter respektive 
kammaradjutant eller kunglig flygmekaniker hos en maharadja, eller mellan 
skillnaderna mellan miljöerna som skildras. Det talas, exempelvis, om 
”stimmiga sjömanskrogar i Lissabon via stormiga sjöresor över oceanerna 
till Maharadjan i Indien och hans sagolika palats”, där Sally Jones ett förmår 
maharadjan att se en liten bit bortom sin egen bekvämlighet (Wegelius, M., 
2014). För Cinder är det i synnerhet Askungesagan som diskuteras. 
Jämförelsen kan också bestå i att läsare summerar likheterna mellan 
Askungesagan och romanen, eller jämför händelseförlopp eller 
persongalleri.  

   Även i gestaltande inlägg, som hemgjorda filmtrailers, fanart- och 
Cosplaybilder eller videofilmade recensioner lyfts parallellerna med 
Askungesagan, som förutom att vara en saga också är en berättelse om en 
resa – en klassresa till det yttre och en inre resa där det handlar om att i ett 
socialt sammanhang finna sitt jag (se exempelvis WLMustangMedia, 2012). 
Cosplayselfiebilderna visar Cinder i oljiga arbetsbyxor och linne, 
protagonistens mekaniska kroppsdelar, eller protagonisten i balklänning 
och på flykt från balen (se exempelvis nessabutterfy, 2014). Det är, med 
andra ord, kontrasten mellan mekanikern och prinsessan som fokuseras. 

   När det gäller etnicitet, genus och klass, visar det empiriska materialet 
att läsare reflekterar över, diskuterar och gestaltar dessa teman i sina texter 
med anknytning till de lästa romanerna. Deras sätt att närma sig dessa 
teman med bäring på värdegrund varierar mycket i uttryck, omfång och, 
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om man så vill, analytiskt djup. Texterna uttrycker sympati för fiktiva 
karaktärer som lider av förtryck (se exempelvis Daniella, 2015), innehåller 
reflektioner över annorlundaskap och kommentarer att läsare har något att 
lära sig av det faktum att protagonisterna framställs som annorlunda vad 
beträffar etnicitet, genus och klass.  Utifrån det empiriska materialet är det 
en rimlig slutsats att säga att läsare reagerar på framställningar av etnicitet, 
genus och klass, och samtalar om detta som villkor för de fiktiva 
karaktärernas identitetsupplevelser och livsvillkor. 
 

Värdegrundsperspektiv i  uppgifter med skolanknytning 
I denna del av resultatredovisningen kommer inte etnicitet, genus och klass 
att redovisas tematiskt, eftersom skoluppgifterna helt enkelt inte berör dessa 
teman explicit. Istället ges en bild av vad skolmaterialet erbjuder i relation 
till de nämnda värdegrundsaspekterna. En mindre del utgörs av texter, där 
lärare, annan personal med skolanknytning – i synnerhet skolbibliotekarier 
– och elever berättar om hur de arbetat med de aktuella romanerna i skolan, 
om vad som kan göras i samband med läsning av romanerna eller om 
läsning av de aktuella verken. Dessa texter kallas framgent för skoltexter 
eller skolmaterial för att kunna skilja dem från övrigt empiriskt material.  

   En sammanställning av de femton skoltexterna visar hur lärare och 
skolbibliotekarier skriver att romanerna bearbetas med deras elever. Sätten 
att bearbeta kan sammanfattas i punkterna: högläsning/läsning, textsamtal 
utifrån lässtrategier, skapa text och bild samt analysera textstrukturer. 

   Läsningen anges antingen ske enskilt, tillsammans i klassen eller i form 
av högläsning. En skolbibliotekarie konstaterar att högläsningen av 
Legenden om Sally Jones faller väl ut bland eleverna i skolår 2, 3 och 5 
(Stenlund, 2015), och skolor presenterar hur läsningen ska bearbetas: 

Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola ska under läsåret 2012-2013 
arbeta utifrån Legenden om Sally Jones i olika sammanhang. Här berörs 
stora frågor om hur vi är mot varandra och om olika saker som händer i 
livet. Vi kommer att läsa ur boken i klassrummet och arbeta med den där. 
Vi utgår ifrån olika frågor i boken och pratar om den i samtalsgrupperna. 
Vi ska skriva, måla, spela teater och uttrycka oss på många olika sätt för 
att utveckla vår värdegrund och lära oss på ett annat sätt med hjälp av 
estetiska lärprocesser (Råstorps skolor, u.å.). 

Vi konstaterar att samtalet kring det lästa återkommer i skolmaterialet. 
Ibland anges explicit att läsningen bearbetas med hjälp av 
läsförståelsestrategier, som då planeringen inleds med ”Skriftlig spågumma 
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till framsidan. Vad tror du att boken handlar om?” (Läsloggbloggen, 2014) 
eller genom att symbolerna för lässtrategier, de så kallade läsfixarna, 
presenteras (Våra möten med böcker, 2014). Eleverna svarar muntligt eller 
skriftligt på innehållsfrågor som ”Vem har plundrat lönnfacket och tagit 
familjens juveler?” (Läsloggbloggen, 2014). De sammankopplar det lästa 
med egna känslor och erfarenheter, genom att svara på frågor som ”Sally 
Jones och Chiefen har (…) en vänskap som visar sig tydligt i boken. Jag vill 
att du gör en textkoppling från boken till dig själv om VÄNSKAP. Vad 
betyder vänskap för dig?” (Våra möten med böcker, 2014) eller ”Sally Jones 
drömmer om många olika saker (…). Vilka drömmar har du?” (Strömwall, 
Olofsson, Nilsson Berg & Bolmehag, 2013).   

   Att läsning bearbetas genom textsamtal är således vanligt 
förekommande i skolmaterialet. Ibland anges en viss metod för textsamtalet, 
exempelvis sokratiska textsamtal (Förstelärare bloggar, 2015) eller 
”boksamtal enligt Aidan Chambers modell” (Läslust i Norrköping, 2015). I 
Chambers modell för boksamtal ingår att uppmärksamma mönster i det 
lästa: 

Vi (…) kom in på många intressanta frågor. Var Sally Jones ond eller 
god? Hur ser sambandet mellan text och bild ut? Vilken tid utspelar sig 
berättelsen i och hur vet vi det? Vad betyder "handelsdjonk?" Vi såg 
mönster i boken som exempelvis att Sally Jones blev såld och utnyttjad av 
olika personer flera gånger (Läslust i Norrköping, 2015). 

Skoltexterna visar att det finns en potential att utifrån det lästa samtala om 
värdegrund och att så kan ske. De lästa skönlitterära texterna tjänar fler 
syften i skolans undervisning. Läsningen fungerar också som utgångspunkt 
för skrivande i bestämda genrer, exempelvis legend (Skolbanken, 2014) eller 
självbiografi (Våra möten med böcker, 2014). Det sistnämnda beskrivs som 
ett strukturerat, genrepedagogiskt arbete, där romanens tillhandahåller ett 
textmönster, och eleverna förväntas fokusera formaspekter och 
genrekonventioner (Våra möten med böcker, 2014). Detta utesluter inte att 
textbearbetningen inbegriper samtal om värdegrund, men skoltexten ger 
ingen information att så sker.                            

   Formella aspekter som persongalleri, personbeskrivningar samt 
miljöbeskrivningar återkommer i en del av skoltexterna. Eleverna kan 
parvis få ”söka personbeskrivningar och liknelser” (Våra möten med 
böcker, 2014), svara på frågor hurdana de fiktiva karaktärerna är 
(Läsloggbloggen, 2014) eller med sin lärare kartlägga ”platser, städer, 
länder, vattendrag, hav som syns i texten” (Körling, 2008).  
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   Det empiriska materialet visar också att eleverna skriver 
bokrecensioner, som en del av undervisningen eller frivilligt (Kia, 2013: 
Miriam, 2015). Ingen recension ackompanjeras av en instruktion eller en 
metatext, där eleven kommenterar sin texts form, men analysen indikerar 
att eleverna utgått från en mall eller ett inlärt textmönster hur recensioner 
är uppbyggda. Rubriker som pekar på detta är ”Sammanfattning”, 
”Författarporträtt” respektive ”Omdöme” (Daniel, 2015; Mattias, 2015). Det 
är rimligt att anta att eleverna antingen instruerats att ha med dessa delar 
eller att de läst recensioner och förvärvat kunskap om recensionens 
textmönster. Denna mall utesluter inte att eleven reflekterar över 
värdegrundsteman. Så sker på i en elevrecension på skolbibliotekets blogg: 

Cinder är den bästa mekanikern i hela samvälvet. Cinder gillar inte att 
vara en cyborg och alla som vet om det ser ner på henne vilket är 
anledningen att hon inte gärna vill berätta det för folk. Hon är väldigt 
smart och vet sin plats. Hon är adopterad och eftersom hon är cyborg så 
betraktas hon som sin styvmors ägodel (Miriam, 2015). 

Bearbetning av de lästa romanerna sker inte bara genom läsning och 
skrivande, utan också genom arbete med ordkunskap (Skolbanken, 2013; 
Skolbanken, 2014). Vilka ord som tas upp, eller hur arbetet går till, framgår 
dock inte av planeringarna. Däremot citeras kursplanen för svenska för 
grundskolan år 4–6, sannolikt för att visa hur det projekterade arbetet 
anknyter till läroplanen. 

   Utöver tämligen tydligt skolämnesrelaterade sätt att bearbeta de 
litterära texterna, i form av läsning, textsamtal, skrivuppgifter, 
ordkunskapsarbete och mål finns det i skolmaterialet också exempel på 
ämnesöverskridande arbete, däribland ett studiebesök. Utställningen På 
resa med Chiefen och Sally Jones presenteras sjöfartsrelaterade teman, 
diskussion av bokens ”underliggande handling som berör vänskap, 
utanförskap och vad ett hem egentligen är” och fri lek ingår (Göteborgs 
museer, 2016).  

   Vilka slutsatser kan dras utifrån de skoluppgifter som presenteras i 
skoltexterna? För det första att det litteraturläsningsarbete som presenteras i 
hög grad anknyter till kursplanen i svenska och till läsförståelsedebatten i 
kölvattnet av PISA-undersökningarna. Detta syns tydligast i material där 
hänvisningar till kursplanen görs, eller där läsförståelsestrategier behandlas. 
För det andra går det att urskilja en textbearbetning i en reader-
responsetradition. Eleverna förväntas reflektera över livsfrågor genom att 
koppla det lästa till sina egna liv. Det sistnämnda kan ses som en del av 
läroplanens föreskrivna värdegrundsarbete. För det tredje är det inte tydligt 
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att värdegrundspotentialen i de skönlitterära texterna utnyttjas, inte ens när 
den litterära texten explicit erbjuder detta, som i följande exempel, där en 
skola citerar romanen, som en inledning till en skoluppgift: 

Alfama är en fattig stadsdel, sömnig om dagarna och fyllda av faror om 
nätterna. Där bor människor av alla sorter. Ingen höjer på ögonbrynen åt 
de siamesiska tvillingarna som säljer skosnören på Rua de Sao Pedro. Inte 
heller åt djävulsdansarna från pepparkusten som träffas i de mörkaste 
gränderna när månen står i nedan (Freinetskolan, u.å.).  

Eleverna förväntas inte explicit reflektera över områdets diversitet eller det 
faktum att människor av olika slag, som en självklarhet, får finnas där. 
Istället ska de redogöra för beskrivningen av platsen, vilka inre bilder de får 
av den, vad som menas med att det är en sömnig stadsdel om dagarna, vilka 
andra ord som skulle kunna användas om stadsdelen samt huruvida det är 
”en lugn och trygg miljö” (Freinetskolan, u.å.). Det är inte uteslutet att 
diversitet och tolerans tas upp i textsamtalet, men materialet ger inte vid 
handen att värdegrundssamtalet är det primära målet för textbearbetningen. 
Det behöver det, enligt läroplanen, inte heller vara. Däremot är samtalet 
kring värdegrund ett av skolans uppdrag, och i textbearbetningen finns en 
potential för detta. 

   Trots att läsare i olika åldrar uppmärksammar och diskuterar 
normbrytande potentialer i verken tycks alltså inte tematiken slå igenom 
när det gäller skoluppgifterna. Trots att samtal är en vanlig 
textarbetningsstrategi i skolmaterialet, beskrivs litteraturläsningen i hög 
grad som ett verktyg för att urskilja förutbestämda aspekter av texten, vilket 
tränger undan mer ideologiskt eller dialogiskt inriktade läsningar (jfr. 
Lundström et al, 2011). Kanske kan betoningen på formella aspekter av 
litteraturläsningen, som Lundström et al. lyfter, tolkas som en konsekvens 
av behovet att kunna mäta elevers kompetenser; ”vid en sådan läsning intar 
eleverna aldrig positionen som närvarande och svarande i förhållande till 
texten” (Lundström et al., 2011: 14). 

Sammanfattande diskussion 

I romananalyserna har potentialer för värdegrundsarbete belysts. Vi har 
pekat på hur framställningen av etnicitet, genus och klass i romanerna, 
genom protagonisterna och deras annorlundaskap, engagerar läsare, som i 
sociala medier diskuterar, analyserar och gestaltar de litterära verken. 
Online diskuteras och gestaltas protagonisterna som etiskt medvetna 
individer. De ses som kvinnliga varelser i traditionellt manligt kodade 
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professioner och situationer, och de avviker från traditionella uppfattningar 
om hur kvinnliga varelser ser ut. Det finns således goda möjligheter att 
fokusera värdegrundsaspekter, liksom normalitet och normbrott, också i 
skolsamtal kring romanerna. 

   De posthumanistiska och teknofeministiska perspektiven, som lagts 
fram av Haraway (1991), Wacjman (2004) och Braidotti (2002; 2015), 
öppnar även för tolkningar om hur Sally Jones och Cinder utgör 
representanter för hybridformer; i Sallys Jones fall mellan människa och 
djur och i Cinders fall mellan människa och maskin. I litteratursamtalen 
uppmärksammas värdering av olika arter och deras tillhörighet. Ur ett 
posthumanistiskt perspektiv är sådana iakttagelser intressanta då de berör 
en uppluckring av gränsdragning mellan kategorier. Läsare betonar också 
aspekter på genus och klass. 

   Värdegrund har dock en nedtonad roll i det skolmaterial som så gott 
som alltid anknyter till svenskämnet. Tydligast uttrycks målsättningen att 
elever ska arbeta med värdegrundsfrågor i exempel på ämnesöverskridande 
arbete. I ytterligare ett par undervisningsexempel kan utläsas en möjlighet 
att närma sig sådana frågor, även om inget tyder på att värdegrundsfrågor 
genomsyrar textbearbetningen. Det är kanske inte heller att förvänta sig. 
Den tonvikt på formella språkkunskaper som Liberg et al. (2012) lyfter fram 
avspeglas också i de undervisningsexempel som här undersökts. 

   Efter 2011 återfinns innehållet om värdegrund i del 1, medan 
kursplaner samt kunskapskrav återfinns i del 2. Möjligtvis kan detta 
uppfattas som om del 2 innehåller de för ämnet essentiella delarna, även om 
det i anvisningarna heter att del 1 ska genomsyra undervisningen. De 
svenska lärarna gör alltså i sak rätt – kursplanen i svenska föreskriver inte 
explicit en sådan litteraturbearbetning. Detta indikerar att analysen som 
Lundström et al. (2011) gjorde äger giltighet i skolans litteratur-
undervisning; om litteraturläsning fokuserar formella textaspekter eller 
läsarorienterade perspektiv, sker det i viss mån på bekostnad av andra slags 
läsningar.  

   Värdegrunden är måhända inte satt på undantag men den är tämligen 
osynlig.  
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Elever i årskurs 5 skriver narrativer  
– en analys av struktur, fiktion och värdering  

Katarina Rejman, Ulrika Magnusson,  
Siv Björklund & Ria Heilä-Ylikallio23 

Inledning 

Skolskrivande har under senare år blivit ett forskningsfält som engagerat 
också forskare i Norden. I det postmoderna samhället är det allt mer angelä-
get att kunna fånga in den bredd och variation som finns i skolans klassrum 
genom att ta hänsyn till olika relationer och kontexter i de enskilda klass-
rumsmiljöerna. Den växande språkliga och kulturella mångfalden, det allt 
mer skriftbaserade omgivande informationssamhället, allt fler tekniskt möj-
liga multimodala textlösningar och individens påverkansmöjligheter och 
delaktighet i samhällsdebatten via t.ex. sociala medier är alla exempel på 
olika faktorer som skrivande i skolan måste förhålla sig till. 

I jakten på olika verktyg för att utveckla skolskrivande så att det även i 
större grad beaktar olika skrivmiljöer i samhället har man i studier dels bör-
jat fokusera mera på hur man kan analysera själva produkten, texten, med 
nya metodologiska grepp, dels beskriva och analysera skrivprocessen. En 
utveckling av textanalysen så att analysresultaten anknyter till skrivsitua-
tionen, texten i kontexten, har därmed blivit en allt mer framträdande 
forskningssynvinkel. Också projektet Skrivkompetens, inom vilket denna 
studie bedrivits, syftar till att identifiera processer som stöder skriftspråks-
utveckling (Skrivkompetens 2016). Projektet uppmärksammar aspekter av 
skrivkultur i olika skolmiljöer där svenska är ett undervisningsspråk och 
innefattar elever som har svenska som förstaspråk och andraspråk i skolan 
samt elever såväl i Finland som i Sverige.  

																																																													
23 Datainsamling har gjorts av alla fyra medverkande forskare. Textanalyserna i föreliggande 
artikel har gjorts av Rejman och Magnusson. Texten har skrivits av Rejman och Magnusson, 
och båda har bidragit med lika stora delar, utöver avsnitten Inledning och Utgångspunkter 
för projektet Skrivkompetens, som skrivits av Björklund. 
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I den här artikeln uppmärksammas tre olika klassrum i årskurs 5 där 
såväl dokumentation av olika skrivprocesser under ett antal observa-
tionsdagar som insamling av olika texter ägt rum. Den textanalys som vi 
presenterar i artikeln baserar sig på en skrivsituation där texten som 
eleverna ombads skriva inte alls hade förankrats i den undervisning som i 
övrigt pågick i klasserna. Genom att beakta endast slutprodukten, de 
enskilda elevernas texter, syftar denna analys till att fungera som en 
grundanalys för att beskriva vilka likheter och variationer som finns i 
texterna. I senare skeden av projektet är avsikten att ytterligare fördjupa 
förståelsen av de skrivna produkterna med hjälp av analys av de 
dokumenterade skrivprocesserna i de tre klassrummen.  

Utgångspunkter för projektet Skrivkompetens  

Projektet Skrivkompetens utgår från en bred teoretisk referensram som 
rymmer analyser av såväl skrivprocess som skrivprodukt. Ett sociokulturellt 
perspektiv kan ändå sägas utgöra det paraply under vilka de olika 
delstudierna inom projektet placerar sig. Skrivandet ses således som en 
social praktik (se t.ex. Barton, 2007; Kostouli, 2009), där skrivaktiviteter i 
klassrummet gemensamt konstrueras och ständigt omkonstrueras av lärare 
och elever. I de olika klassrumsmiljöerna påverkas skrivandet av de sociala 
förväntningar och de etablerade mönster för skrivande som dels skapas 
lokalt i klassrummet, dels skapas globalt i miljön utanför klassrummet. För 
att kunna identifiera skriftpraktiker använder projektforskarna 
observerbara analysenheter såsom texter och skrifthändelser. Skrift-
händelser (”literacy events”) definieras som avgränsade kommunikativa, 
muntliga och skriftliga, aktiviteter där skrift på något sätt används (jfr t.ex. 
Barton, 2007; Bergh Nestlog, 2012). Då olika skrifthändelser uppföljs kan 
man via dem se mönster för skrivande, dvs. skriftpraktiker. Också analyser 
av texter görs med liknande syfte; likartade och specifika textuella drag på 
gruppnivå kan berätta om vilka skriftmönster som gäller i olika skriv-
miljöer. Text innefattar inom detta projekt inte enbart språkliga drag utan 
varje yttrande i en skriven form där ett symbolsystem (verbalspråk, bild, 
siffra, symbolspråk o.s.v.) för interaktion används (jfr t.ex. Norlund 
Shaswar, 2014).  
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Frågeställningar och material   

I den aktuella delstudien är det analys av text som står i fokus. De texter 
som ligger till grund för analysen har skrivits i tre klasser i årskurs 5 i 
Finland och Sverige utifrån en serie om tre bilder och uppmaningen att 
skriva en kort berättelse.  

Eleverna fick i uppgift att ”hitta på en berättelse”, med utgångspunkt i en 
bildserie. Bildserien utgörs av en bild av en picknick i form av en smörgås, 
en banan och en safttetra med sugrör, följd av en tom bild med ett fråge-
tecken. På seriens sista bild finns samma lunch, men nu är smörgåsen 
halväten, av bananen finns bara skalet kvar och sugröret sitter i saftpaketet. 
Rubriken löd ”Vad hände?”, och uppgiftsformuleringen ”Skriv vad som 
hände på bilden! Hitta själv på en berättelse!” (se figur 1). En närvarande 
forskare gav också korta muntliga instruktioner. 

 

 

Figur 1. Bildserie och uppgiftsformulering. 
 
Uppgiftsformuleringen uppmuntrade således, genom uppmaningen att 
berätta och den temporalt organiserade bildsekvensen, till den i skolans 
tidiga år vanligt förekommande narrativa genren (se t.ex. Bergöö, Jönsson & 
Nilsson, 1997; Clark & Ivanic, 1997; Nyström Höög, 2010), men i vår analys 
utgick vi från att eleverna även kunde ha valt en annan genre. 
Formuleringen av uppgiften uttryckte också förväntningar på fiktion, att 
eleverna skulle föreställa sig vad som skett i den tomma rutan som lett till 
förändringen i den sista bilden eller vad som kan tänkas utspela sig i skogen 
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när man har picknick. Här kan man också tänka sig inslag av gestaltning 
och inlevelse och uttryck för en författarröst, som guidar läsaren genom 
texten. Sammantaget passar denna texttyp väl för en grundanalys av texter i 
de tre valda skolmiljöerna, eftersom den borde vara välbekant för alla elever 
i årskurs 5.  

Artikelns syfte är att beskriva texterna med avseende på narrativ 
struktur, gestaltning, inlevelse och värdering, egenskaper som vi antar 
rimliga i berättande text (jfr Wiksten Folkeryd, 2006). Analysen utgår från 
följande frågeställningar: 

 
− Följer texterna en narrativ struktur eller tillhör texterna en annan genre? 
− Hur relaterar texterna till bildserien och i vad mån innehåller de inslag som 

inte syns på bilderna, dvs. har de inslag av fiktion och i så fall vilka typer? 
− I vad mån används lexikogrammatiska resurser, och i så fall vilka, för 

värdering och för att göra texten spännande och levande? 
 
Av de 66 texter som analyseras är 20 skrivna i Klöverskolan (en svensk 
språkbadsklass i Finland), 22 texter i Fläderskolan (en klass i en svensk 
skola i Finland) och 24 i Syrenskolan (en klass i Sverige). Texterna har till-
kommit under en lektion, och eleverna har inte förberett sig inför 
skrivuppgiften eller givits möjlighet att diskutera den. 

Uppgiften och upplägget bär drag av experiment, i det att forskarna kom 
till klassrummet med en skrivuppgift som inte förberetts i undervisningen 
och som löstes på plats. 

Beskrivning av analysverktyget 

Olika verktyg har använts för att analysera texterna ur olika perspektiv i 
relation till forskningsfrågorna. För att analysera genre, narrativ struktur i 
narrativa texter, fiktion samt författarröst, värdering och inlevelse användes 
olika verktyg, vilka beskrivs nedan.  

Genrebestämningen av texterna kunde göras med hjälp av en modell för 
narrativ, eftersom det tidigt stod klart att de elever som inte skrivit en 
narrativ inte heller hade skrivit en längre sammanhängande text som kunde 
sägas tillhöra någon annan genre (se vidare Resultat). I detta syfte användes 
Labovs och Waletskys (1967) modell, som baserar sig på analys av muntliga 
berättelser. Samma modell användes också för att analysera den narrativa 
strukturen i de texter som anslöt sig till den narrativa genren.  Vår text-
analys utgår från några tillämpliga delar av modellen.  
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De grundläggande delarna i en narrativ, enligt Labov och Waletsky, 
utgörs av temporalt sammanfogade meningar. Meningarna har därtill det 
Labov och Waletsky kallar en referentiell funktion, dvs. de följer det skeende 
som berättelsen skildrar. En mer fullständig narrativ innehåller dessutom 
någon form av poäng, kallad evaluerande funktion. Den fullständiga 
narrativen har också vissa av de element som Labov och Waletsky beskriver 
som en övergripande struktur för narrativer: 

Abstrakt - en inledande mening eller ett stycke som berättar vad 
narrativen handlar om.  

Orientering - här orienteras lyssnaren, eller i vårt fall läsaren, gällande 
personer, platser, tid och situation. Vem, var, när, hur? 

Komplikation - detta är narrativens viktigaste komponent och utgör 
således det problem som ska få sin lösning. Vad händer? 

Evaluering - enligt Labov och Waletsky blir en narrativ fullständig endast 
om den innehåller någon form av evaluering. Evalueringen avslöjar 
berättarens attityd till det berättade, och gör att narrativen har en poäng. 
Varför är narrativen intressant? 

Resolution - resolutionen är narrativens resultat. Hur gick det sen? 

Coda - codan är en avslutande sats, och alla narrativer avslutas inte med 
coda. Ett exempel på coda är ”Så levde de lyckliga i alla sina dar.” 

Labov och Waletskys modell inbegriper således ett evaluerande inslag, där 
skribenten framträder och tar ställning till ett skeende och guidar läsaren i 
hur det berättade bör uppfattas eller betraktas. För att fånga denna aspekt av 
elevernas texter har dessa analyserats med utgångspunkt i Appraisal-
systemet, utvecklat av Martin och White (2005) och Martin och Rose (2010) 
med bas i systemisk-funktionell lingvistik (Halliday & Matthiessen, 2014). 
Appraisal-analysen är därtill ägnad att i texterna fånga aspekter av 
känslouttryck, gestaltning, spänning och inlevelse, i relation till 
forskningsfråga tre, genom att den gäller – på lexikogrammatisk nivå 
snarare än som i Labovs och Waletskys modell som ett steg i textens 
struktur – uttryck för värdering, författarnärvaro och perspektiv på 
fenomen (jfr Wiksten Folkeryd, 2006). De aspekter som fångas med 
Appraisal-analysen kallas hädanefter sammanfattande för värdering. 

I stället för att utgå från vissa på förhand givna lexikogrammatiska 
strukturer, såsom exempelvis adjektiv eller modala verb, analyseras i en 
Appraisal-analys värdering med semantiska kriterier och utan begränsning 
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till exempelvis vissa ordklasser. Man urskiljer tre typer av värdering, på 
grundval av vem eller vad värderingen gäller. Affekt gäller uttryck för käns-
lor, exempelvis glad, gilla eller avsky. Även indirekta uttryck för känslor, 
som glädjetjut eller pussas och kramas, räknas hit (jfr Wiksten Folkeryd, 
2006: 64). Bedömning gäller värdering av mänskligt beteende enligt någon 
typ av sociala normer, vilket kritiseras eller prisas med grund i t.ex. social 
eller moralisk sanktion eller uppskattning. Exempel är en vänlig  man eller 
rättskaffens kvinna. Uppskattning, slutligen, avser estetisk värdering av 
ting, naturliga såväl som artefakter, t.ex. en vidunderl ig  solnedgång, en 
balanserad komposition eller en betydande prestation. En sista kategori 
utgörs av Gradering som innebär att uttryck för värdering försvagas eller 
förstärks genom graderande uttryck, t.ex. djupt  olycklig eller sprittande  
glad. (De svenska termerna för olika typerna av värdering hämtas från 
Wiksten Folkeryd, 2010.) 

Värdering har visats uppträda successivt i barns skriftspråk, både 
rörande mängd och typ. Små barn tenderar att använda resurser för Affekt 
medan Bedömning tenderar att höra till en senare skriftspråksanvändning 
(Christie, 2012; jfr även Wiksten Folkeryd, 2006). 

Analysen av värdering kombineras med en analys av texternas grad av 
fiktion, här definierat som i vad mån innehållet är något ytterligare än det 
som avbildas i bildserien. Vilken typ av tillagda element det rör sig om 
redovisas i resultatdelen. 

Analys i  f lera steg 

Utifrån modellen ovan analyserades texterna i flera steg. Tidigt 
konstaterades att många elever inte skrivit narrativer. Ett första steg blev 
därför att urskilja vilka texter som i någon grad anslöt till en narrativ genre 
– som angivits ovan fanns inga texter som tydligt anslöt sig till någon annan 
genre. Därefter följde en läsning av de texter som visar drag av narrativt be-
rättande. För att få en tydligare bild av den här kategorin texter beaktades 
graden av fiktion i elevtexterna, och texterna sorterades efter hur stora de 
fiktiva inslagen var. Därefter analyserades texternas narrativa struktur. Slut-
ligen analyserades hela materialet med avseende på värdering, uttryck för 
t.ex. känslor och attityd. Alla uttryck för värdering noterades och klassifice-
rades som Affekt, Bedömning eller Uppskattning enligt beskrivningen ovan. 
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Resultat 

Resultatet av analysen blev de tre kategorierna A, B och C. Grupp A inne-
håller texter som är direkta svar på frågan Vad hände?. Texterna är starkt 
knutna till bilderna på uppgiftspappret och innehåller inga inslag av fiktion, 
enligt definitionen ovan. De tenderar att ha en svag narrativ struktur och få 
eller inga inslag av värdering. I grupp B samlades texter som även de är 
starkt knutna till bilderna, men som uppvisar någon grad av fiktion samt 
har något narrativt steg samt inslag av värdering. Texterna i grupp C har 
tydliga fiktiva inslag, en ganska väl utvecklad narrativ struktur samt i 
relation till materialet som helhet starkare inslag av värdering. I det följande 
beskrivs först de typer av fiktion som finns i materialet. Därefter redogörs 
för de tre kategorier som fallit ut i analysen. 

Typer av fiktion 
En av frågorna var vilka fiktionsinslag texterna innehåller Fiktionen i 
texterna kan karaktäriseras i ett antal innehållsliga typer. Dessa är 
miljöbeskrivningar, artefakter, kontext, dvs. att bildserien sätts in i ett 
sammanhang, känslor som glädje eller att något är roligt. Hunger och törst 
har inte räknats som ett fiktivt inslag. En huvudperson eller berättare – som 
finns i samtliga texter – har inte heller räknats som fiktion. Däremot har vi 
betraktat det som fiktion om en berättelse har flera personer eller 
karaktärer, genom att eleven då tillfört något mer till sin berättelse. De allra 
flesta texter har något fiktivt inslag. Exempel på miljöbeskrivningar hittar 
man i 16 texter. De är alla knutna till bildseriens skogsmiljö. En elev skriver 
jag hörde när en liten fågel sjöng fint (text 1) och en annan skriver att skogen 
är mörk (text 8). Fåglar, djur, svampar och väder är exempel på 
miljöbeskrivningar. Artefakter som nämns i texterna är cykel, i fem texter, 
och svampkorg eller ryggsäck. Även en kamera finns med (text 31). En 
något brokigare grupp av fiktionsinslag är persongalleriet. Här finns 
mammor, pappor och kompisar, men också en skogshuggare (text 59), ett 
monster (text 27), kannibaler (text 23) och Guldlock (48). Värt att notera är 
att ingen av personerna beskrivs till det yttre, även om några av dem 
tilldelas tankar eller känslor. I text 27 läser man: Jag blev nyfiken och i text 
43 finns en person, hon, som har tråkigt.  

Även då eleverna skriver in bilderna i ett sammanhang har vi betraktat 
det som ett fiktionsinslag. Svamputflykter, exkursioner med klassen och 
picknick med kompisar är de vanligaste exemplen på sådana kontexter.  
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Outvecklade texter:  grupp A 
I den första gruppen texter, grupp A, finns 26 texter, vilka kan beskrivas 
som outvecklade. En del av texterna i grupp A innehåller något eller några 
av de narrativa steg Labov och Waletzky definierar, men är trots detta 
outvecklade och i litterär bemärkelse tunna. Här saknas, eller finns bara 
enstaka instanser av, beskrivningar och utvidgningar, värdering och fiktiva 
inslag. Texterna är vidare inte narrativer i Labovs och Waletskys mening, då 
de saknar komplikation och poäng. Några av dem fyller en referentiell 
funktion och besvarar frågan vad hände?. Texterna i grupp A är alltså 
kontextbundna, i det att de är starkt knutna till bilderna på uppgiftspappret. 
Texterna 10 och 56 exemplifierar detta: 

Någån gådde till skogen och ätet och skrepade där. Han skrepade  Trip24, 
smörgås och banan skal. (Text 10). 

Det var en flicka som ville äta mellis men tyckte det var så tråkig att äta 
hema. flickan tog med sit mellis ut i skogen och åt melliset där. (Text 56)  

Avsaknaden av såväl värdering som narrativ struktur i text 10 är utmärkan-
de för grupp A. Text 56 är snarare än en berättelse mer ett slags förklaring 
till varför picknicken och resterna av den finns i skogen. Texten är avskalat 
rakt på sak på liknande sätt som text 10 ovan men har till skillnad från den 
ett uttryck för värdering, i form av Affekt, det var så tråkigt , vilket fungerar 
som orsak till att picknickresterna finns i skogen. 

Även om en narrativ struktur saknas eller är svag i grupp A, är alla 
texterna i den här gruppen temporalt organiserade i enlighet med bilderna. 
I text 17 finns dock en avvikande ordning: 

En flicka började och äta mellanmål. Hon gik till en utflukt i skog. I första 
bilden hon packade en matsäck. På andra bild hon går med en filt och en 
korg. På det sista bild hon har ätit matsäcken. Slut! (Text 17) 

Den första meningen kan betraktas som en orientering, läsaren får veta vem 
och vad texten ska handla om. Den andra meningen kunde fungera som en 
abstrakt, och återger vad hela texten ska handla om. Här kommer dessa 
dock i omvänd ordning. Därefter följer en noggrann presentation av första 
bilden, andra bilden och tredje bilden. Kopplingen mellan de två första 
meningarna och texten till bild nummer två, som säger att hon går med en 
filt och en korg tyder på att eleven i sin fantasi har en rätt utvecklad 
berättelse, som inte riktigt kommer till sin rätt i den här skriftliga uppgiften. 
																																																													
24 Trip är namnet på saften i Finland. 
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Textens fiktiva inslag (filt, korg) kunde också motivera en placering i grupp 
B. 

Merparten av texterna i grupp A är kortfattade men det förekommer 
något längre texter. Exempel på en sådan är text 34 som innehåller en 
orientering och ett temporärt samband mellan satserna. Text 34 innehåller 
inga inslag av fiktion, som den definierats här, och inte heller några inslag 
av värdering eller författarröst. 

Walle var på väg till en skogsfärd idag så jag bläv hungrig så jag åt upp 
min banan och fortsatte min fär senare på dagen bläv jag törstig så jag 
bestämde att äta och dricka min trip. men sen då jag ätit bläv jag mätt så 
jag lämnade en bit av brödet. och gick hem. (Text 34) 

Texten avslutas med orden och gick hem. Att den här sista satsen föregås av 
en punkt kan vara ett tecken på att eleven medvetet skriver en form av 
avslutning på sin text. 

Ett annat sätt att lösa uppgiften läser man i text 28:  

1. Man packar med maten som man ska äta. 2. Man äter maten och läm-
nar den. 3. Man vill inte äta maten mer. P.S. Smörgåsen ser god ut.  

Eleven numrerar sina meningar, och de tre meningarna hör ihop med de tre 
bilderna. Att eleven väljer pronomenet man kan vara ett utslag av att ingen 
person syns på bilden, och eleven utvecklar inte orienteringen. Texten är fri 
från värderingar och fiktiva inslag. Undantaget är vill, som skulle kunna ses 
som ett fiktivt inslag, om än svagt, samt god som är en resurs för 
Uppskattning, värdering av ting. I textens P.S. hörs däremot en starkare 
skribentröst, som skapar en kontrast till den sakligt neutrala texten innan, 
återigen med en instans av Uppskattning. 

Många texter i grupp A saknar sammanfattningsvis resurser för 
värdering och en röst som guidar läsaren i hur textens skeenden ska tolkas 
och värderas även om några texter i gruppen har enstaka uttryck för 
värdering. Texterna i grupp A liknar härvidlag den typ av text som Wiksten 
Folkeryd (2006: 117) kallar No track or map, som genom sin avsaknad av 
värdering saknar ett slags guidning i hur skeenden är tänkta att uppfattas i 
det Wiksten Folkeryd kallar ett ”känslomässigt landskap” (ibid.). Händelser 
presenteras men utan känslomässig involvering eller bedömning. 

Texter med narrativa inslag: grupp B 
På skalan outvecklade/utvecklade narrativer finns texterna i kategori B 
någonstans halvvägs. De är 31 till antalet, och utgör den största gruppen. 
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Det gemensamma i gruppen är ett anslag till narrativ form, men någon eller 
några komponenter ur Labov och Waletskys modell saknas. De har även 
större inslag av fiktion än texterna i grupp A: när texterna i kategori A är 
kontextbundna och deskriptiva, finns det i kategori B texter som på olika 
sätt fyller ut det bilderna berättar. De här utvecklande inslagen kan utgöras 
av något som händer före bildsekvensen, något som fyller ut skeenden i 
bilderna och något som händer efter bilderna. I grupp B finns också fler och 
mer varierande uttryck för värdering, vilket medför att skribenterna 
tydligare träder fram och uttrycker en röst i texterna. 

Text 11 nedan illustrerar såväl den mer utvecklade narrativa strukturen i 
grupp B som den tydligare ansatsen till fiktion och värdering som finns i 
gruppen: 

Tre pojkar ska gå till en skogsutflykt men två av pojkarna får inte komma 
med. Tredje pojken blevde lite sur, men bästemde att gå ensam. Pojken 
såg många fåglar och många andra djur. Fast pojken var ensam så hade 
han roligt. Pojken åt smörgåsen och bananen. Sedan drack han trippen 
och lekde ensam. Efter en timme gick han hem. (Text 11) 

Texten utgörs av en orientering och en serie händelser. Inslag av fiktion är 
att det finns tre pojkar mellan vilka det finns någon missämja, djuren och 
leken. Värderingen utgörs av Affekt, att pojken blev sur respektive hade 
roligt. 

Text 38 är skriven i dagboksform vilket innebär en fiktiv inramning. 
Texten följer en narrativ struktur och har enstaka inslag av värdering: 

Kära dagbok! Idag bestämmde jag mig för att komma närmare naturen. 
Så jag packade en matsäck med en banan, en macka med ost och gurka 
och en trip, päron, det är min favvo smak. Sen tog jag på mej 
gummistövlar och jacka och gick till skogen. Jag gick ganska långt, efter 
en stund letande hittade jag en passlig sten. Där åt jag mitt mellanmål. 
Men jag orkade inte allt så jag lämnade kvar det i skogen. Något djur 
kanske ville äta upp det sista. Sen gick jag hem igen. Men det tog ett tag, 
för jag gick villse. (Text 38) 

Texten har flera narrativa steg, även om den kanske slutar lite plötsligt. Ut-
över dagboksformen, utgör viljan att komma närmare naturen, som är 
motivering till utflykten, ett fiktivt inslag, liksom att välja en sten och 
artefakter som gummistövlar. Enstaka värderingar återfinns också, som 
kära, favvo och passlig. Här finns även ett fiktivt antagande om hur ett djur 
kan tänkas äta resterna av picknicken. Utdraget exemplifierar också de 
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inslag av värdering som finns i grupp B, i detta fall uttryck för Uppskattning 
(kära, favvo smak, passlig). 

De fiktiva inslagen i texterna i grupp B kan vidare delas in i några typer, 
vilka återges nedan.  

Vad händer före bilderna 
En vanlig typ av fiktion i texterna i den här kategorin är det vi kallar 
kontext, t.ex. att eleverna anger varför någon packat en picknick-lunch. Jag 
tror att personen, ett barn, var hungrig och gjorde mellis skriver eleven i text 
53. En annan elev skriver Det var en gång en familj som skulle åka på picnic i 
skogen (text 47). Ett tredje exempel på något som föregår bildsekvensen 
läser man i text 43: Hon tyckte det var tråkigt att äta hemma så hon 
bestämde att hon skulle ätta någon annanstans. Flera elever beskriver hur 
personerna tar sig till skogen, till exempel på cykel. De här texterna kan 
sägas ha en form av orientering, men eftersom en del av orienteringen finns 
i bilderna, kan man se att eleverna tillför något som inte syns i bilderna, 
något som inträffar före. Text 4 börjar såhär: Det var en gång en flicka som 
hade tagit smörgås, banan och trip att äta i skogen. Meningen är en typisk 
sagoinledning, som signalerar fiktion, och innebär en typ av orientering där 
läsaren får veta något om vem, vad och varför. Den följande meningen i text 
4 lyder: Hon satt dem i väskan och sen gick hon ut. Här beskriver eleven 
något som sker före bildsekvensen. 

Bilderna byggs ut med beskrivningar 
Några elever utvecklar det vi ser på bilderna genom att tillföra 
miljöbeskrivningar, artefakter, personer, känslor, tankar, handlingar etc. 
Det kan handla om barn som leker i skogen (text 44), ett djur som äter upp 
maten (text 38), eller ett monster (text 32). I text 21 är det en klass som är 
ute och tittar på småkryp. Såhär skriver en elev: Jag lyssnade på skogens ljud 
och hörde när en liten fågel sjöng fint (text 1), där fint (uttryck för 
Uppskattning) bidrar till gestaltningen av en trevlig stund i skogen. Några 
elever beskriver varför smörgåsen blir halväten. Det beror på brådska (text 
30) eller mättnad (text 24). Ibland nämns vädret: Plötslig börjar det regna 
…(text 2). Personerna i texterna är vagt beskrivna. Det är någon, skolever, 
jag, vi, en människa, ett barn, tre pojkar. I text 59 skriver eleven: Det var en 
gong en skoks hugare som skulle på piknik som åt piknik och burga hugga 
träd. Här finns således en typ av orientering, de från sagogenren typiska 
inledningsorden, en person och personens handlingar. Eleven illustrerar 
dessutom sin text med en bild av en ätande person. En yxa finns med på 
bilden.  
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I textens utveckling av bilderna förekommer i flera fall uttryck för värde-
ring. I text 51 hittar en hungrig flicka pengar och tänker ”Yes nu kan jag 
köpa något” (uttyck för Affekt). Hon går till affären och köper banan, vilket 
blir bra (uttryck för Uppskattning), som hon äter i skogen eftersom vädret 
är fint (uttryck för Uppskattning). I texterna finns inte en enda yttre person-
beskrivning, men i några texter beskrivs tankar eller känslor, ofta uttryck för 
Affekt. I text 2 njuter personen av vädret, i text 1 tycker personen bäst om 
bananen, i text 31 känner jag-personen för att gå ut. De värderande 
resurserna bidrar härigenom med inlevelse och med att föra skeendet 
framåt. 

I flera texter förekommer vidare hungriga, törstiga eller mätta personer, 
vilket är en naturlig koppling till bilderna.  

Efter bilderna - vad händer sedan 
I sju texter utvecklar eleverna i någon grad vad som händer efter 
händelserna i bilderna. En elev skriver såhär:  

när han höll på att äta ringde hans kompis och frågade om han ville leka. 
Han sa ja och skyndade sig att lämna platsen, men tänkte sig inte för och 
glömde matsäcken. (Text 66)  

Även flera andra elever vill förklara hur det kommer sig att smörgåsen är 
halväten på den sista bilden. I text 51 skriver eleven: …hon kände sig kiss-
nödig så hon gick hem och hon glömde bort maten... I text 3 går eleven lite 
längre: Men hemma mins Lisa att hon glömt skräpen till skogen. Ny måst hon 
cykla till baka till skogen och hämta dem. Text 4 innehåller flera fiktiva 
inslag, men ändå blir texten inte en utvecklad berättelse. Efter några me-
ningar som låter läsaren veta att flickan lovat träffa sina kompisar vid en 
butik, och att vännerna därefter går ut i skogen följer avslutningen: När dem 
kom till skogen åt dem. Sen gick dem hem. Flickan hade haft en jättebra dag.  

Berättelser och utvecklade texter:  grupp C 
Den tredje gruppen texter, grupp C, innehåller nio texter. Gemensamt för 
texterna i den här gruppen är att de inte är så starkt kopplade till bildserien. 
Eleverna visar en större självständighet, och utnyttjar bilderna som 
inspiration och som en utgångspunkt för sin berättelse. De här texterna har 
alla en utvecklad narrativ struktur, där det finns en orientering, en kompli-
kation och en resolution eller någon form av avslutning. Här finns också 
tydligare författarröster och värdering. De fiktiva inslagen, med beskriv-
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ningar och händelser, är fler. Texterna 60 och 63 är representativa för 
texterna i grupp C. 

Hej! Det är jag som är Johan. Jag hatar naturen! Igår innan min träning 
skulle jag bara ta ett snabbt och smaskigt mellanmål. Vet ni vad som 
hände? Jag skulle hitta en bra plats där det var lugn och ro. Först gick jag 
till köket. Mamma pratade, eller ja hon skrek som en jäkla apa! Så sedan 
gick jag till vardagsrummet där satt storasyrran med sina kompisar och 
pratade. Vart skulle jag gå nu? Jag kunde inte sitta på toaletten, inte i mitt 
och syrrans rum. Värkligen inte i mammas och pappas! Jag tänkte en 
stund. – Ja! Jag går till skolan. Men när jag äntligen var där så var skolan 
stängd. träningen började om 20 minuter och på skolgården var det för 
livligt. Jag var tvungen att sätta mig i hemska naturen… Snip snap slut/ 
Kajsa (fingerat namn) (Text 60) 

Text 60 har en tydligt fiktiv inramning och återger en hel liten berättelse 
som bakgrund till att någon äter picknick i skogen. Den förhåller sig helt 
självständigt till bildserien som den i själva verket bara utgör upptakt till – 
händelserna i bilderna berörs över huvud taget inte. Uttrycken för värdering 
är i jämförelse med texterna i tidigare grupper många och något varierade: 
Affekt (hatar, skrek), Uppskattning (smaskigt, för livligt, hemska) och 
Bedömning (som en jäkla apa). De värderande resurserna är en form av 
gestaltning och lotsar läsaren genom berättelsen genom att ange hur 
företeelser upplevs och varför huvudpersonen agerar som han gör, t.ex. att 
naturen är något jag-personen ogillar men i detta fall måste ta tillflykt till. 

Text 63, som inte återges i sin helhet, är också en text med en narrativ 
struktur, tydlig fiktion och förhållandevis många värderande inslag: huvud-
personen genar genom skogen och hittar en klasskamrat som ramlat och 
ligger och gråter och ger denna sin matsäck för att sedan hjälpa henne hem. 
Även denna text förhåller sig fritt till bilderna som framför allt blir tecken 
på eller spår av vad som skett. I text 63 utgörs de värderande uttrycken 
framför allt av Affekt, vilket rimmar med det något dramatiskt återgivna 
skeendet att en flicka blivit liggande i skogen: jag /…/ såg att hon både grät  
och blödde /…/ - Hur mår du? – Bortsett från att jag blöder, fryser, svälter 
och gråter  är jag väl okej . Uttrycken för värdering är återigen en form av 
gestaltning och bidrar till att texten upplevs som levande och inlevelsefull. 
Texten börjar som ett brev, avslutas som en saga, och det finns inte sam-
stämmighet mellan namnet i texten och namnet som undertecknar. Trots 
det har texten styrkor som handlar om författarrösten och om strukturen 
där den inledande meningen tydligt kopplas till den avslutande meningen. 

I olika grad har texterna fiktiva inslag och utvecklar någon eller några 
delar av berättelsen. Två av texterna börjar med ”det var en gång”. I den ena 
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(text 54) utvecklas inte berättelsen som någon typisk saga, utan berättelsen 
handlar om en skolklass på utflykt i ett äventyrsbad. Komplikationen utgörs 
av att en elev brutit sig in till trampolinen: När alla var där såg klassen hur 
han hade brutit sig in till trapporna till trampolinerna och skulle precis hoppa 
när en badvakt tog tag i honom och drog honom tillbaka. (text 54). Den 
andra texten inleds med: Det var en gång en tjej som heter Mia. (text 49). 
Här handlar det om tjejen som upplever att någon går bakom henne, då hon 
är på väg till skogen för att plocka svamp. Här läser man en text där det 
finns ingredienser till en riktigt spännande berättelse, men den utvecklas 
inte fullt ut. Berättelsens tjej, Mia, struntar i att någon går bakom henne, 
och berättelsen fortsätter: Nu var hon frame hon la korgen på en sten och tog 
ut sin banan, smörgås och femtios. hon tog sin korg och gick. När hon kom 
tillbaka satt en gubbe och åt på hennes banan. Eleven avslutar sin text med: 
Det här var historien om Mia när hon skulle plocka svamp, en avslutnings-
mening som bidrar till att texten känns strukturerad, även om själva 
komplikationen inte är utvecklad. 

I text 8 utvecklar eleven en berättelse där en pojke efter en lång dag i 
skolan väljer att inte ta den vanliga vägen hem: Pojken gick genom den 
mörka skogen. Snart blir det mörkt och pojken blir rädd och springer hem, 
varpå han glömmer skräpet i skogen. Eleven avslutar sin berättelse med en 
sensmoral: Kom ihåg att inte skräpa. (text 8). Ett exempel på en text som 
utvecklas medan den skrivs är text 45: Jag tror att det var ett barn som skulle 
ha med sig mellis till skolan. Sen följer en berättelse om en skata som stjäl 
maten, och eleven ger en rätt fyllig beskrivning: …kom det en hungrig skata 
som ville ha mellis. Den bestämde sig för att ta någons mat. Så den gjorde sig 
redo och flög i full fart mot den maten som såg godast ut. Här byter eleven 
således perspektiv och nu är det skatan som blir huvudperson. Den lilla 
skatan kämpar med att få den tunga maten till sin hungriga familj. Här 
finns dramatik, skatan orkar inte utan sätter sig på en sten och äter upp all 
maten själv. Avslutningen ger dock intrycket att eleven tappar sugen och 
inte orkar utveckla det dramatiska ända till slut. Berättelsen avslutas således 
på ett lite oväntat sätt: Men det gjorde inget för dem andra i familjen kunde 
äta rester från middagen igår. (text 45). 

Utdragen exemplifierar också hur uttryck för värdering inte bara är mer 
talrika i grupp C utan hur de också är centrala för att föra ett skeende 
framåt. I text 8 är rädslan hos berättelsens pojke (uttryck för Affekt) motiv 
till att han springer hem och orsak till att en övergiven picknick finns i 
skogen. I den redan citerade text 45 ser en smörgås så god ut (uttryck för 
Uppskattning) att skatan ger sig på den, vilket i sin tur är bakgrund till att 
en halväten lunch ligger kvar i skogen. I texten finns också uttryck för Gra-
dering (väldigt mycket mat, så himla hungrig) och Uppskattning (kämpigare 
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och kämpigare), vilket för handlingen framåt och är orsak till att skatan får 
äta maten på plats och således förklaring till att resterna av en picknick 
ligger kvar i skogen. I ytterligare en text, text 27, hör jag ett konstigt ljud 
(uttryck för Uppskattning) i skogen och blir nyfiken (uttryck för Affekt). Be-
rättelsens jag beger sig därför iväg från sin picknick, för att senare finna att 
den ätits upp av ett monster. I text 60 gör huvudpersonen allt för att slippa 
äta picknick i skogen, som han/hon hatar (uttryck för Affekt), men kan inte 
sitta i köket, för där skrek mamman som en jäkla Apa! (uttryck för Bedöm-
ning), eller på skolgården, för där är det för livligt (uttryck för Uppskatt-
ning). Skogen blir det enda som återstår, där mellanmålet äts i hast. Exemp-
len illustrerar hur värdering i de mer utvecklade texterna i grupp C inte bara 
bidrar till livliga skildringar utan även är motiv till att ett förlopp utvecklas 
på ett visst sätt. 

Resurser i  samspel 

Som visats ovan, har analysen alltså påvisat en hög grad av sammanfall 
mellan de analyserade dragen.  Avslutningsvis ska tilläggas att samstämmig-
het mellan fiktion och narrativ struktur, om än framträdande, inte är 
entydig. Ett exempel är text 31, som i en första läsning placerades i kategori 
C, men i påföljande granskning flyttades till kategori B. Texten innehåller 
flera fiktionsinslag, men saknar några viktiga narrativa element. 

Idag kände jag för att gå ut äta mitt mellanmål i skogen. Jag packade ner 
något att dricka, en smörgås och en frukt. Jag tog cykel till en vacker liten 
skog som fanns en bit ut på landet. Jag tog med mej min kamera så att jag 
skulle kunna fotografera i skogen. Då jag kommit en bit påväg, såg jag ett 
rådjur med sitt kid stå mitt på en äng. Jag tog fram kameran och 
fotograferade de jag nyss sett. De blev en bra bild, tänkte jag för mig själv. 
Då jag kommit fram till skogen åt jag mitt mellanmål och bara njöt. (Text 
31) 

Texten börjar med en orientering, man får veta något om vem, var och vad 
som ska hända. I följande mening beskriver eleven det som finns på den 
första bilden i uppgiftspapprets bildserie, men utan att tillföra någon 
värdering. Det som sedan följer är elevens svar på frågan Vad hände? 
Cykeln och kameran, rådjuret med sin kid och händelsen, att personen 
fotograferar,  är exempel på fiktiva inslag och utgör elevens beskrivning av 
det som sker på den tomma bilden i bildserien. Att skogen beskrivs som 
vacker är ett uttryck för värdering (Uppskattning) och fiktion. I den näst 
sista meningen beskrivs personens tankar och upplevelse av att njuta 
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(uttryck för Affekt), vilket också är ett fiktivt inslag, och texten avslutas med 
en nära koppling till den tredje bilden i bildserien. Eleven har således utfört 
uppgiften: Skriv vad som hände på bilden. Frågan är om eleven uppfyllt det 
andra kravet: Hitta på en berättelse. Texten innehåller en orientering och en 
form av coda, och här finns många fiktiva inslag. Eleven har fantiserat och 
beskrivit ett händelseförlopp, men frågan är om det finns en komplikation, 
en resolution eller en evaluering, och därmed om texten är en berättelse, 
med Labov och Waletskys (1967) definition. 

Användningen av värderande resurser sammanfaller som konstaterats i 
hög grad med övriga analyserade drag, så att fler texter i grupp B och C har 
någon typ av Värderande resurser än i grupp A. Likaledes finns inslag av 
fiktion i högre grad i grupp B och C än i grupp A. Sammanfallet mellan 
resurser återges i Tabell 1. Här anges andel av texterna i grupp A, B och C 
som har någon typ av värderande resurs. 

Tabell 1. Andel värderande resurser i tre grupper texter. 
 Grupp A  

(26 texter) 

Saknar narrativ 
struktur och inslag 
av fiktion 

Grupp B  
(31 texter) 

Har fiktiva in-
slag och något 
narrativt steg 

Grupp C  
(9 texter) 

Har flera narrativa steg 
och är i olika grad ut-
vecklade berättelser.  

Andel texter 
med uttryck för 
värdering 

1 % 33 % 58 % 

 

Som Tabell 1 illustrerar, har texterna i grupp A inga inslag av fiktion eller 
narrativ struktur. En procent av texterna i grupp A har värderande inslag. 
Texterna i grupp B har fiktiva inslag, i lägre eller högre grad, och något 
narrativt steg. Trettiotre procent av dessa texter har någon eller några typer 
av värderande inslag. Texterna i grupp C, slutligen, har inslag av fiktion och 
flera narrativa steg, och en del av dessa texter är relativt utvecklade berättel-
ser. I 58 % av dessa texter används värderande resurser. Sammanfattningsvis 
har texter som saknar eller har svag narrativ struktur också mindre eller 
inga inslag av fiktion och värdering, medan texter med en utvecklad 
narrativ struktur i stället har varierad användning av värderande resurser 
och framträdande inslag av fiktion. 
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Diskussion 

Vad är det som ger en text dess kvaliteter? Den analys som vi genomfört på 
66 elevtexter visar att frågan kan besvaras på många olika sätt. Vår analys 
utgår enbart från de texter eleverna skrivit. Vi har inte beaktat övrigt, som 
kunde bidra med förståelse och ytterligare fördjupa analysen. I en 
skolkontext är det till exempel av värde att se att elevernas skrivprocess ser 
olika ut. Eleverna i denna undersökning har under en lektion, utan någon 
typ av förberedelse, skrivit texter. Därför kan man säkert anta, att alla 66 
texterna är exempel på texter som är i något stadium av utveckling. De 
texter som vi nu placerar i grupp A och kallar outvecklade texter, uppvisar 
element som med liten möda kunde utvecklas. Eleverna visar olika sätt att 
börja ett skrivarbete och lösa en uppgift, formulerad av någon annan än 
dem själva och därför inte särskilt autentisk men mycket ”skolsk”. Lusten 
att utveckla en text kanske begränsas av osäkerheten inför förväntningarna. 
I den andra gruppen, som utgör den allra största gruppen texter, där vi med 
de analyskriterier vi använt placerat texter där vi ser inslag av narrativ 
struktur eller fiktiva inslag, återfinns också texter där eleverna antagligen 
inte visar sin fulla förmåga. Eleverna visar en lite större självständighet då 
de tecknar en större eller fylligare bild av skeendena. Fortfarande är texterna 
bundna till bilderna, och det faktum att ingen av eleverna ger några yttre 
personbeskrivningar kan vara ett tecken på att de i viss mening begränsas av 
bilderna. Den sista gruppen texter är, liksom de två andra grupperna, en 
heterogen grupp, men här tar sig eleverna större friheter att skriva utanför 
bilderna. Få av texterna är med självklarhet exempel på genomtänkta 
berättelser.  

Vår analys ger upphov till några didaktiska reflektioner. Vissa av texterna 
utgör en tydlig men mager stomme till en berättelse. De följer bildernas tre-
delning och skissar fram stommen till en berättelse med en inledning, en 
avhandling och en avslutning. Vissa texter visar att eleven haft någon eller 
några tankar om miljön, personen, komplikationen eller någon annan del, 
men inte velat eller lyckats skriva fram en hel eller avslutad berättelse. I 
vissa fall finns det en genomtänkt början, men eleven fullföljer inte upp-
draget. I andra texter börjar texten trevande, och växer mot slutet. I en 
skrivsituation, där eleverna fått förbereda sig inför uppgiften hade sannolikt 
samtliga texter blivit bättre. Slående är att texterna inte andas särskilt stor 
entusiasm.  

Vi har inte använt analysverktygen normativt utan deskriptivt, dvs. vi 
har inte utgått från att en utbyggd narrativ i grupp C nödvändigtvis är en 
god lösning och en bildnära återgivning en sämre, och inte heller att 
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texterna ska innehålla värdering och fiktion. Med analysen gjord går det 
dock inte att undgå att lägga märke till att texterna i grupp C är varierade 
och gör rikt bruk av olika språkliga resurser medan texterna i grupp A är 
påfallande nakna. Noteras kan att vi i analysen inte problematiserat 
skillnaden mellan narrativ och berättelse, och att berättelser analyserats som 
icke fullständiga narrativer.  

Man skulle kunna tänka sig att elever som skrivit texter som hamnat i 
grupp A varit ute i annat ärende än att just berätta. Dock har vi inte urskiljt 
andra tydliga genrer i materialet. Däremot kan variationen utan tvekan bero 
på att författarna till A-texterna helt enkelt fann uppgiften oinspirerande 
eller ville bli klara snabbt. Några kanske inte heller accepterade 
uppmaningen att berätta utan ansåg att ett svar på frågan om vad som 
hände var tillfyllest: man gårde till skogen och åt maten och lämde skräparna 
Där (text 12). Orsaken skulle emellertid också kunna vara bristande 
stöttning och förberedelse och att vissa elever skulle ha behov av det för att 
skriva fylligare texter. Noteras kan i sammanhanget att språkbadseleverna, 
som skriver på sitt andraspråk, i hög grad skrivit texter som faller inom 
grupp A (tretton av 20 texter). Studien ger i så fall vid handen att 
oförberedda skrivuppgifter kan missgynna vissa elevgrupper och att 
stöttning är ett nödvändigt inslag för att elever ska kunna prestera på ett 
fullgott sätt. Att stöttning är betydelsefullt i andraspråksundervisning 
inriktad mot skrivande är väl belagt (Gibbons, 2006), och artikelns resultat 
kan tolkas som att de bekräftar detta behov. Genom att systematiskt och 
explicit arbeta med olika delar av berättelsen, hade eleverna fått möjlighet 
att se var och hur de kunde utveckla sina texter. I detta fall tycks det gälla 
både narrativ struktur, fiktion och värdering. En mer inspirerande uppgift 
hade eventuellt också kunnat vara stöttande, om den ingivit en starkare håg 
att berätta. Men att i en enda skrivuppgift ge sig i kast med alla delar som 
samspelar i text är förmodligen inte didaktiskt optimalt. Däremot visar 
texterna att elever i klass fem redan är väldigt olika som skribenter, och 
därför behöver utveckla olika delar av sin skrivkompetens. 
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Utbildningsradion berättar om  
den litterära epoken antiken 

En komparativ studie av två UR-program från år 1998 och år 2010 

Stina-Karin Skillermark  

Inledning 

I och med den tekniska utvecklingen har skolans möjligheter att använda 
andra läromedel än läroböcker ökat de senaste decennierna. Läraren kan 
välja att arbeta med spelfilmer, dokumentärer, radioprogram och artiklar 
från nätet för att nämna några exempel.  En del av de läromedel som 
används och spridits tack vare den tekniska utvecklingen är radio- och tv-
program utgivna av Utbildningsradion, UR. Även om den tekniska 
utvecklingen framförallt har påverkat utbildningsutbudet under 2000-talet, 
så har utbildningsradion i Sverige sedan en lång tid tillbaka producerat olika 
program för olika ämnen både för skolan och en intresserad allmänhet.  

Språkprogram förekom i radio redan under 1920-talet, men år 1961 
startade produktionen av radio- och tv-program som var riktade enbart mot 
skolan. Programmen producerades och visades på 1970-talet av Sveriges 
Radio och TRU (Television och Radio i Undervisningen). Några år senare 
bildades UR genom en sammanslagning av Sveriges Radios 
utbildningsverksamhet och TRU:s verksamhet. Utbildningsradion 
finansierades först med hjälp av skattemedel, sedan genom radio- och tv-
licensen. Utbildningsradion är sedan 1997 ett av tre bolag inom public 
service som ägs av Förvaltningsstiftelsen (Se Lindell, 1999).  

En förutsättning för framväxten av skolradio, TRU och UR är som 
nämnts den tekniska utvecklingen som resulterat i nya medier och 
förändrade medievanor. Radions och tv:ns intåg i skolan kan utifrån ett 
medieekologiskt perspektiv (ex. Strate, 2006) betraktas som att nya arter 
kommer in i skolans medieekologiska system som huvudsakligen tidigare 
utgjorts av bland annat papper, penna och böcker. Beaktar man dessutom 
medieekologins teorier om att budskapet påverkas av det medium de 
förmedlas genom, påverkas även kunskapen och kunskapssynen av de olika 
mediernas framväxt (Danielsson & Selander, 2014: 30–36; McLuhan, 1964).  
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Den här artikeln behandlar två av utbildningsradions tv-program för 
gymnasiets svenskämne. Det ena programmet, Det grekiska dramat, 
producerades år 1998 och det andra programmet, Hej litteraturen! Antiken, 
år 2010. Båda programmen har det gemensamt att de kan ses som resultat 
av den tekniska och digitala utvecklingen och den ökade tillgången till 
medier i klassrummet. Programmens ändamål är också likartat: att förmedla 
ett traditionellt bildningsinnehåll, i det här fallet den litterära epoken 
antiken.  Föreliggande artikels huvudsakliga syfte är att undersöka om det 
är möjligt att skönja en utveckling och förändring mellan de två 
programmen när det gäller programmens innehåll och form. För att svara 
på detta ligger artikelns fokus på hur programmen utformats narratologiskt 
med avseende på tänkt mottagare. Vad, hur och för vem vill man berätta om 
antiken? Genom att undersöka programmens innehåll, struktur, berättande, 
historiesyn och publiktilltal ges en möjlighet att synliggöra vad för slags 
kunskaper om en litterär epok som anses viktiga och av intresse vid två 
olika tidpunkter samt hur detta anpassas till en tänkt publik. Det i sin tur 
föranleder en didaktisk reflektion kring lärares val av läromedel och UR:s 
ambition med programmen.  

Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkten i undersökningen är att historiska händelser förmedlas och 
lever vidare genom mänskliga berättelser. Dessa berättelser är i sin tur 
påverkade av den tid och det sammanhang i vilka de konstrueras. White 
(1987; 1978; 1975) till exempel anser att det inte finns någon skillnad mellan 
att skapa en berättelse om en historisk händelse och att skapa en fiktion. 
Båda berättelserna tar form och blir betydelsefulla först då historieskrivaren 
eller författaren försöker skapa mening i sitt material.  Konsekvensen blir 
därmed att var tid skapar sin historia och sin litteraturhistoria (Kittang, 
Meldahl & Skei, 1983).  

White (1978: 10f) menar också att det sätt på vilket historieskrivaren 
strukturerar, förklarar, tolkar och skapar mening åt ett historiskt material 
utgår från en viss historiesyn. Kittang (1983: 78) i sin tur visar på tre 
ramfaktorer som litteraturhistorieskrivaren påverkas av vid utformningen 
av sin text. Det är den vetenskapliga praktiken, genrens krav och 
sociologiska och ideologiska villkor. Sociologiska och ideologiska villkor 
speglar bland annat vilken historiesyn som vid en viss tid anses rådande i ett 
samhälle. Två olika sätt att ge historien mening är att exempelvis betrakta 
den som en linjär eller cirkulär process. Till dessa sociologiska och 
ideologiska villkor som Kittang beskriver kan även traditionens roll i ett 
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samhälle tillföras. Thompson (2001) har intresserat sig för traditionens roll i 
det moderna samhället och beskriver hur traditionens betydelse har 
förändrats på grund av den tekniska utvecklingen. Han konstaterar att 
traditionen inte längre används för att förmedla ett kulturarv mellan 
generationer utan för att ge nutidsmänniskan ett sammanhang och en 
förståelse för sin egen tillvaro.		 

Genom att betrakta historieförmedling som en narrativ genre ges en 
möjlighet att använda begrepp och analysverktyg från narratologin.  Flera 
teoretiker inom narratologin, exempelvis Chatman (1978), talar om 
berättelsens innehåll (vad) och berättelsens form (hur) och skiljer när det 
gäller formen på det diegetiska och det mimetiska berättandet25. Det 
diegetiska berättandet utmärks av att det finns en berättare som är mer eller 
mindre synlig och som för berättelsen vidare. Det mimetiska berättandet är 
benämningen på den berättelse som sker exempelvis genom bilder och 
direkt tal. I det sistnämnda fallet finns ingen diegetisk berättare. Det är 
intressant att undersöka det diegetiska berättandet med tanke på att vem 
som berättar och hur publiken tilltalas av berättaren många gånger kan 
färga och påverka det innehåll som förmedlas. Chatman (1978), vars modell 
över narratologiska strukturer får utgöra grunden i artikelns teoretiska 
anknytning, beskriver också hur den diegetiska berättelsen kan framstå och 
delar in det diegetiska berättandet i två grupper: den synliga (overt) och den 
dolda (covert) berättaren. Han konstaterar att olika berättardrag på olika 
sätt lyfter fram eller tonar ner berättarens närvaro i berättelsen (Chatman, 
1978: 196). Likaså kan två berättelser med ett till ytan likartat innehåll 
upplevas som mycket olika beroende på vad som lyfts fram, exempelvis val 
av tema och historiesyn, och hur det framförs, exempelvis struktur, 
publiktilltal och stil (Chatman, 1978).  

Inom narratologin förs det också ett resonemang om att den tänkta 
läsaren eller den tänkta publiken finns inom verket och verket skapar, 
genom sitt sätt att berätta, en teoretisk eller idealisk läsare, som förväntas 
kunna ta till sig och tilltalas av berättelsen samt behärska vissa förmågor och 
kunskaper. Chatman (1978) visar i sin modell en tydlig skillnad mellan den 
tänkta läsaren/publiken som finns inom verket och den verkliga 
läsaren/publiken som står utanför. Modellen synliggör att utanför själva 
verket finns en verklig författare och en verklig läsare/publik, och att 
kommunikationen dem emellan förs genom olika narrativa element. (Se 
även figur 1 under ”Material och metod”.) 

																																																													
25 Chatman kallar det diegetiska berättandet för mediated transmission och det mimetiska berättandet 
för unmediated transmission.  
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Utifrån de narratologiska teorierna om den tänkta läsaren eller publiken 
är det också möjligt att resonera kring den tänkta läsarens eller publikens 
reception utifrån Isers (1984) receptionsteori. Iser tar till skillnad från 
Chatman ingen hänsyn till en verklig publik eller läsare utan han för sitt 
resonemang kring en teoretisk läsakt som sker genom en interaktion mellan 
text och läsare. En aspekt som han lyfter fram är de tomrum som den 
teoretiske läsaren förväntas fylla i när texten möter läsaren. Textens olika 
delar såsom ord, satser, struktur, berättarperspektiv för att nämna några 
exempel sätter igång kreativiteten och läsakten. Olika texter aktiverar den 
teoretiska läsaren på olika sätt. Förmår inte den teoretiska läsaren fylla i 
tomrummen, försvåras läsakten och textens inneboende intentioner kan gå 
läsaren förbi.  

Material  och metod 

Materialet för undersökningen består av två tv-program producerade av 
utbildningsradion: Det grekiska dramat (1998) och Hej litteraturen! Antiken 
(2010). Det grekiska dramat producerades i nära samarbete med statens 
skola för vuxna i Härnösand och är ett av många program i programserien 
Den levande litteraturen. Programmet har också en tydlig koppling till 
lärobokspaketet Levande litteratur och Levande texter (Jansson, 1998; 1995). 
Programledare för programmet är läromedelsförfattaren och 
litteraturhistorikern Ulf Jansson och han står också som manusansvarig. 

Programledare för programmet Hej litteraturen! Antiken är 
radiopersonligheten och krönikören Rebecca Vinterbarn Elg, numera 
Vinterbarn Dyvling. Programmet är det första programmet i serien Hej 
litteraturen! och kategoriseras på utbildningsradions hemsida som ett 
program inom ämnet svenska för gymnasieskolan.  

Mot bakgrund av det som nämnts kring historieförmedling som en 
narrativ genre används narratologiska perspektiv och begrepp vid analysen 
av de två programmen. Modellen nedan (figur 1), som inspirerats av 
Chatmans modell av narrativa strukturer (1978), åskådliggör hur 
kommunikationen mellan den verkliga författaren och den tänkta publiken 
sker. De val som den verkliga författaren, i det här fallet snarare 
producenten, gör, speglar programmens syn på den tänkta publiken. 
Undersökningen försöker därför framförallt genom att analysera 
programmens innehåll och teman, synliga diegetiska berättande26, 

																																																													
26 Det mimetiska berättandet kommer enbart att beaktas om det i samspel med det synliga diegetiska 
berättandet är betydelsefullt för analysen. 
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historiesyn, förväntade förförståelse samt tilltal och stil fånga det som den 
tänkta publiken ska lära sig och tilltalas av. Analysens huvudfokus är alltså 
den tänkta publiken i respektive program.  
	

Figur 1. En förenklad analysmodell influerad av Chatmans modell av narrativa strukturer (1978).  
	
I analysen används förutom modellen ovan (figur 1) och narrativa begrepp 
även Isers (1984) tidigare nämnda receptionsteori. Det är framförallt Isers 
teori om textens tomrum i relation till den tänkta publiken som är 
intressant för föreliggande undersökning. Detta för att ytterligare förtydliga 
och belysa undersökningens huvudfokus: synen på den tänkta publiken.  

Programmens synliga diegetiska berättande har transkriberats enligt 
Linells principer (Linell, 1994) till normaliserat skriftspråk. Exempelvis 
följer citaten skriftspråkets stavning och interpunktion. Linell kallar denna 
slags transkription för ”en utförlig dokumentation av vad som sagts” 
(1994:13). De teman som presenteras under Resultat har arbetats fram 
genom en kvalitativ kategorisering utifrån det ämne som behandlas. På ett 
sätt kan dessa teman betraktas som underrubriker i programmen vilka kan 
förekomma en eller flera gånger. I vissa fall har det varit svårt att exakt 
avgöra när ett tema övergår i ett annat med tanke på att dessa övergångar 
ibland sker genom bild och/eller musik. Det är dock viktigt att poängtera att 
det huvudsakliga syftet med att undersöka olika temans tidsutrymme inte 
har varit en absolut gränsdragning utan en kartläggning av vilka urval och 
perspektiv som presenteras.  

Resultat 

Resultaten av studien presenteras utifrån tre rubriker: Innehåll, struktur och 
det synliga diegetiska berättandet, Historiesyn samt Tilltal, stil och förväntad 
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förförståelse. Genom de olika infallsvinklarna kring programmens innehåll 
och form undersöks vad som förmedlas om epoken antiken samt hur och 
till vem det förmedlas i de två programmen. De olika infallsvinklarna ska 
enbart beaktas som en möjlig analys, då flera andra aspekter även kunde ha 
behandlats.  

Innehåll ,  struktur och det synliga diegetiska berättandet 
Redan titlarna på de två programmen, Det grekiska dramat och Hej 
litteraturen! Antiken, avslöjar en del av programmens huvudinnehåll. Det 
grekiska dramat har sitt fokus på den grekiska dramatiken och Hej 
litteraturen! Antiken visar genom sin titel en mer allmän ansats. De olika 
utgångspunkterna och programmens olika syn på vad som kan intressera 
den tänkta publiken påverkar vilka teman som tas upp samt hur de beskrivs, 
förmedlas och behandlas.  

Det grekiska dramat kan beskrivas som ett program med tematisk och 
kronologisk struktur. Fem övergripande teman behandlas i programmet: 
Epik, Lyrik, Dramatik, Kulturhistoria och Den grekiska kulturens betydelse. I 
tabellen nedan (tabell 1) visas hur stort tidsutrymme olika teman får samt 
vem som berättar.  
	

Tabell 1. Tema, tid och berättare i Det grekiska dramat.  
Tema Minuter  Berättare 

Den grekiska kulturens betydelse 03:20 Ulf Jansson 

Epiken (Iliaden och Odyssén) 02:30 Ulf Jansson  

Dramatiken  15:15 Ulf Jansson + voice over 

Lyriken (Sapfo) 0:38 Ulf Jansson 

Kulturhistoria (Apollon mm)  02:27 Ulf Jansson 

	
I tabellen är det uppenbart att temat Dramatiken får störst utrymme i 
programmet, vilket också programmets titel låter ana. De teman som visas i 
tabellen ovan förekommer också vid olika tillfällen i programmet. 
Exempelvis inleds och avslutas programmet med temat Den grekiska 
kulturens betydelse och ger programmet en cirkelkomposition. Tabellen 
visar också att berättelsen om antiken berättas av en synlig diegetisk 
berättare, programledaren Ulf Jansson. Den tänkta publiken erbjuds en röst, 
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ett perspektiv. Oftast syns Ulf Jansson i bild, men på ett par ställen 
förekommer han enbart som en voice-over och då i samband med att en 
inspelad scen ur ett drama visas i förgrunden. Den synliga diegetiska 
berättaren i programmet sammanfattar, beskriver och förklarar den litterära 
epoken antiken.  

Hej litteraturen! Antiken centrerar precis som Det grekiska dramat 
innehållet kring olika teman. I Hej litteraturen! Antiken återfinns sex 
övergripande teman som åskådliggörs och beskrivs på olika sätt och genom 
olika perspektiv. De teman som förekommer är: Nutiden och antiken, 
Poeten Johannes Anyuru27, Homeros, Antiken då, Sverige då och Sex, erotik 
och genus. Tabellen (tabell 2) visar i vilken omfattning olika teman 
förekommer och behandlas samt vem som berättar.  

Tabell 2. Tema, tid och berättare i Hej litteraturen! Antiken. 
Tema  Minuter Berättare 

Nutiden 
och 
antiken 

03:38 Rebecca Vinterbarn Elg 

Poeten 
Johannes 
Anyuru 

02:35 Johannes Anyuru 

Homeros: 
Iliaden och 
Odyssén 

05:52 Rebecca Vinterbarn Elg, filolog Nikoletta Kanavou, 
litteraturvetare Göran Hägg, en äldre dam  

Antiken då 05:26 Voice-over, journalist, arkeolog Jenny Wallensten, Rebecca 
Vinterbarn Elg  

Sverige då 01:15 Rebecca Vinterbarn Elg 

Sex, erotik 
och genus 

06:45 
(0:28) 

Busschaufför, Rebecca Vinterbarn Elg, forskare Dimitrios 
Iordanoglou, professor Anna-Carin Gerö, matbespisningsbiträde 
(samt en sotare efter eftertexten) 

	
Det tema som får störst utrymme i programmet är temat Sex, erotik och 
genus. Temat kan därmed betraktas som det ämne som ska vara mest 
relevant och intressant för den tänkta publiken. Mellan de övriga, förutom 
																																																													
27 Temat ”Poeten Johannes Anyuru” skulle också kunna placeras under temat Nutiden och 
antiken, men eftersom temat främst berör Anyurus eget författarskap och hans personliga 
förhållande till antikens litteratur har han tilldelats ett eget tema.  
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temat Sverige då, fördelas programutrymmet mer jämnt mellan Homeros 
och Antiken då samt mellan Nutiden och antiken respektive Poeten Johannes 
Anyuru. Likt Det grekiska dramat förekommer även en del teman flera 
gånger under programmet. Det märks också att temat Nutiden och antiken 
finns med som en röd tråd genom hela programmet oavsett tema.  

Hej litteraturen! Antiken har precis som Det grekiska dramat en 
cirkelkomposition, då programmet börjar med frågor och funderingar kring 
antika spår i nutiden och avslutar med en slags sammanfattning av nutidens 
relation till antiken. Flera teman utgörs även av olika fördjupningar. Ett 
tydligt exempel finns i det tema, som i tabellen kallas Antiken då. 
Programavsnittet består till stora delar av en tidsaxel som presenterar årtal 
och fakta om antiken.  Årtal rullar fram och presenteras över en ständig 
ström av bilder och en voice-over sammanfattar kort de viktigaste 
händelserna. Exempelvis syns årtalet 766 f Kr och voice-over-rösten säger: 
”De första olympiska spelen hålls.” (10:40)  

På tidslinjen i figuren nedan (figur 2) syns de årtal som aktualiseras. Mitt 
i en mängd komprimerade uttalanden (10:02) om antiken stannar 
programmet upp och fördjupar sig i en detalj.  

 

Figur 2. Tidsaxeln visar de årtal med korta fakta samt de fördjupningar som presenteras i 
programmet.  
	
Vid vissa årtal, 440 f Kr, 300 f Kr och efter 146 f. Kr, stannar tidräkningen 
och voice-over-rösten ersätts av arkeolog Jenny Wallensten som berättar 
om gudavärlden, gymnasiet som dåtida och nutida företeelse samt 
samhällets struktur under det antika Grekland. Kompositionen, som kan 
kallas tema med fördjupningar, möjliggör blandade, mer fördjupande inslag 
om den grekiska antiken och nutida fenomen. Den tänkta publiken erbjuds 
flera olika aspekter.  

Den synliga diegetiska berättaren i Hej litteraturen! Antiken är, som 
tabellen (tabell 2) visar, framförallt programledaren Rebecca Vinterbarn 
Elg. Hon får även sällskap av andra personer i form av experter, författare 
och lekmän. Totalt sett finns åtta olika berättare representerade: en 
programledare, en voice-over, en författare och fem experter bestående av 
en litteraturvetare, en forskare, en professor, en antropolog och en filolog. 
Dessutom används några lekmän: en busschaufför, ett 
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matbespisningsbiträde, en äldre dam och en sotare för att läsa upp utdrag ur 
olika antika verk.  

Programledaren Rebecca Vinterbarn Elgs funktion är framförallt att 
reflektera kring nutida och antika företeelser samt leda berättelsen vidare. 
Hon reflekterar exempelvis över förhållandet mellan antiken och hip-hopen 
och för därmed programmet vidare mot rapsoderna och Homeros två epos: 
”Steget mellan antiken och hip-hopen är egentligen väldigt litet. Alltså jag 
menar de professionella sångarna då de hette ju till och med rapsoder.” 
(08:27) Den tänkta publiken förväntas genom hänvisningar till samtida 
fenomen kunna utgå från sin egen samtid för att bättre förstå den litterära 
epoken antiken.  

Experterna står framförallt för sakkunskap, men ställer också kritiska 
frågor och ger förslag på tolkningar. Forskaren Dimitrios Iordanoglou 
ställer exempelvis en kritisk fråga kring hur man ska se på litteraturens 
funktion. ”I hur hög grad är det rimligt att läsa litteratur som ett fönster in i 
en annan värld eller kan man läsa litteratur och får reda på hur det var eller 
är litteraturen mer fantasimässig än så?” (22:00). Filologen Nikoletta 
Kanavou tolkar i nedanstående citat Odyssén.  

We as modern readers are more connected with Odysseus in a deeper 
level. Because. We see immediately as we are in the epic, Odysseus has a 
place where he wants to go, where he wants to arrive in the end. But there 
was no way for him to be aware of the obstacles. More or less how we 
experience our lives all of us. We all start with a plan knowing roughly 
where we want to be what destination we want to reach. But none of us 
are able to plan every step of the way or to predict what happens. What 
emerges from the Odyssey is also that it is perhaps even better this way. 
Life is seen as a great adventure. That´s where all the excitement comes 
from not knowing. (05:34)28 

Nikoletta Kanavous tolkning riktar sig till den moderna läsaren och även 
om hon tolkar Odysseus’ resa, finns det genom ord som more or less och 
perhaps en öppenhet och en medvetenhet om att andra tolkningar och 
slutsatser är möjliga.  

När det gäller programmens innehåll märks det att det finns ett innehåll 
som tillhör epoken antiken, men som lyfts fram på olika sätt och med olika 
																																																													
28 Citatet översätts i programmets textning: ”Som moderna läsare anknyter vi till ’Odyssén’ 
på en djupare nivå, för… Vi ser omedelbart att Odysseus har ett mål som han vill nå. Han 
kunde inte veta vilka hinder han skulle stöta på längs vägen. Det är mer eller mindre hur vi 
upplever våra liv. Allihop. Vi börjar med en plan och vet ungefär vad vi vill uppnå. Men 
ingen kan planera vartenda steg eller förutse vad som ska hända. Det som framkommer 
i ’Odyssén’ är att det kanske är bättre på det här viset.”  (05:34)  



	

	
172 

fokus i de två programmen (Chatman, 1978). Homeros’ Iliaden och Odyssén 
är ett exempel på ett gemensamt tema för de två programmen, men där 
olika aspekter poängteras. Exempelvis beskrivs i Det grekiska dramat 
Iliadens och Odysséns handling och koppling till havet samt människans liv 
och önskningar vid skilda åldrar.  I Hej Litteraturen! Antiken berättas det 
främst om Odysséns handling, dess betydelse för människan idag samt 
likheten mellan antikens rapsoder och dagens rapartister. Även det synliga 
diegetiska berättandet (Chatman, 1978) är olika och påverkar programmens 
berättelser. I Hej litteraturen! Antiken ger både de synliga diegetiska 
berättarna i sig samt antalet berättare, oavsett om det handlar om 
programledaren, experterna eller lekmännen, tillsammans programmets 
tänkta publik en mångfald av röster och perspektiv. Det grekiska dramat 
däremot förmedlar genom en berättare en åsikt och ett perspektiv. 

Historiesyn 
Programmens val av innehåll och struktur visar att programmen har olika 
utgångspunkter och olika fokus. Det grekiska dramat rör sig som 
programmets teman visar i antiken och utgår från antiken för att göra några 
få nedslag i modern tid. De samtida inslag som förekommer berör temat 
”Den grekiska kulturens betydelse” och är ofta värderande i sin karaktär. I 
följande citat hänvisar programledaren Ulf Jansson till 1998 års populära tv-
serier och ställer dem i relation till den grekiska antikens dramatik.  

På sätt och vis är det här förebilder för vår tids såpoperor Dallas och 
Rederiet. Man tar efter en slags dramatisk historia och hittar en modern 
version av den, men de antika grekiska dramerna är betydligt mer 
upprörande och kraftfulla än vår tids lite blekare kopior. (08:42)  

Citatet synliggör en värdering av litteraturen och i det här fallet av 
dramatiken. Antiken lyfts fram som ett ideal för den tänkta publiken och 
det som har skapats efter den grekiska antikens storhetstid ses som sämre 
litteratur, som ett förfall. Likaså märks i programmet en beundran för de 
värderingar den grekiska kulturen har grundlagt. Ett exempel på detta är 
när Ulf Jansson i början av programmet står vid Poseidontemplets ruiner. 
Följande citat visar hur programledaren på plats beskriver 
Poseidontemplets och Greklands betydelse för den västerländska 
civilisationen.  

Till den (Poseidontemplet, min anm.) har tankarna ofta gått när vi har 
behövt söka kraft i den klassiska grekiska kulturen. Hit kom till exempel 
den engelske romantiske diktaren Lord Byron i början på 1800-talet. Då 
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sökte han sig hit med en grupp frivilliga och ett fartyg lastat med vapen 
för att delta i det grekiska befrielsekriget mot turkarna. Och här gick han 
runt och sökte kontakt med den klassiska kulturen för att minnas den. 
Byron och hans vänner sökte sig vidare härifrån sedan, och lite strax 
efteråt så dog han själv, men Grekland blev fritt. Likadant var det på 
1930-talet när Hitler hade kommit till makten. Då sökte också europeiska 
humanister och demokrater de här grekiska klassiska symbolerna för att 
visa vilken europeisk kultur de stod för, till exempel Pär Lagerkvist som 
talade om de grekiska templen som reste sig som knutna nävar mot 
barbari. (01:15) 

I citatet på föregående sida märks uttryck som klassiska kulturen och 
grekiska klassiska symbolerna. De författarskap som nämns i citatet på 
föregående sida, Lord Byron och Pär Lagerkvist, är författarskap som 
förekommer i de flesta litteraturhistoriska sammanställningar och de 
förstärker intrycket av att de grekiska klassiska symbolerna ständigt är 
aktuella. Den tänkta publiken förväntas i det här fallet inse vikten av 
kunskaper om antiken med tanke på epokens bestående värden och dess 
betydelse för den västerländska kulturen och för andra författare. 

Hej litteraturen! Antiken tar istället genom sina teman sin utgångspunkt i 
den tänkta publikens nutid och rör sig från nutid till dåtid. Det förekommer 
i programmet ständiga kopplingar mellan nutida kulturella företeelser och 
antika inspirationskällor. I citatet nedan räknar programledaren Rebecca 
Vinterbarn Elg upp flera samtida kulturella företeelser och språkliga uttryck 
som har ett antikt förflutet.  

Antiken. Vad kan man hitta för spår därifrån då? Hollywood gör 
storfilmer om de grekiska krigen. Alla teateruppsättningar runt om i 
Sverige där man spelar gamla grekiska dramer och komedier.  
Demokrati. Platonsk kärlek. Akilles häl. En Disneyversion av Herkules. 
Visst, har vi snott med oss rätt mycket från de gamla grekerna. (0:41) 

Denna uppräkning vill motivera kunskaper om antiken för att den tänkta 
publiken bättre ska förstå sin samtid. I citatet märks inte någon värdering av 
litteratur utan snarare ett konstaterande att antiken fortfarande är 
högaktuell. Den grekiska antika litteraturen beskrivs även som en 
inspirationskälla av en av berättarna, poeten Johannes Anyuru. Johannes 
Anyuru berättar i början av programmet om hur Iliaden inspirerat honom i 
hans skrivande.  

Jag tror att gamla myter har alltid varit tillgängliga för mig. När jag skrev 
min första bok Det är bara gudarna som är nya så hittade jag en sorts, en 
parallell till min egen berättelse i Iliaden. Vreden som den handlar om. 
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Vad ska man göra med sin ilska? Och ödet. Vem är jag som 
människa?(02:26) 

I Anyurus uttalande framträder också tanken om att människan alltid har 
brottats med samma problem och frågor oavsett tid och rum. Den litteratur 
som skrevs under antiken kan läsas av en läsare år 2010 just för att 
människans tankar oavsett tid kretsar kring likartade frågor. Det finns, trots 
tidsskillnaden, något gemensamt och detta gemensamma motiverar ett 
program som Hej litteraturen! Antiken.  

I Hej litteraturen! Antiken framkommer även synpunkter på vad den 
grekiska litteraturen berättar och förmedlar. Bland annat nämns den 
grekiska litteraturens frånvaro av kvinnliga perspektiv. Visserligen nämns 
poetissan Sapfo, men i övrigt konstaterar både forskaren Dimitrios 
Iordanoglou och professor Anna-Carin Gerö att det enbart är den manliga 
eliten som får komma till tals genom litteraturen. I det första citatet nedan 
kommenterar Dimitrios Iordanoglou frågan om litteraturen kan ses som ett 
fönster till den grekiska kulturen och det antika grekiska livet. I det andra 
citatet resonerar Anna-Carin Gerö om hur komedin Lysistrate, som är 
skriven av en man, ska förstås.  

De allra flesta röster från det klassiska Aten är ju den manliga eliten. 
Kvinnorna hörs inte. Punkt. Vad de tyckte, kände, det vet vi bara genom 
ett filter som i grunden var rätt fientligt inställda till dem. (22:13) 

Det är ett verk skrivet av en man och i huvudsak för män. Så man 
skämtar ju med kvinnors sexualitet på ett sätt som kvinnorna kanske inte 
själva skulle ha gjort eller, som, eller det kanske inte återspeglar hur det 
egentligen var. Bland annat så tyckte man ofta att kvinnorna hade en 
omättlig sexualitet som man var tvungen att försöka hålla tillbaka på 
olika sätt och det kunde man ju till exempel skämta med ett sådant här 
verk då. (23:15) 

Båda citaten gör den tänkta publiken uppmärksam på att den litterära 
epoken antiken inte enbart är en epok att se upp till och inspireras av. Även 
den tidsåldern hade sina synsätt och samhällsstrukturer, som år 2010 
betraktas som tillkortakommanden.  

I Det grekiska dramat förekom som tidigare visats en jämförelse mellan 
antiken och nutid, vilket också förekommer i Hej litteraturen! Antiken. 
Jämförelserna görs emellertid i Hej litteraturen! Antiken för att lyfta fram 
paralleller till nutida fenomen. Vid ett tillfälle förekommer även en 
jämförelse mellan vad som hände i det dåvarande så kallade Sverige cirka 
niohundra år efter det antika Greklands storhetstid.   
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Långt från teatrarna, vinet och värmen i Aten, fanns ett annat folk i ett 
annat land. Sverige. Här levde människorna i låga, långa hus som var 
byggda av strå och vass i något slags tappert försök att försöka att hålla 
iskylan borta. Tiden var en av de kallaste perioderna på flera tusen år i 
svensk historia och även om den muntliga traditionen alltid har funnits 
där det finns människor så är det kanske inte så konstigt att det inte 
producerades några litterära mästerverk i Sverige då. 950 år efter att 
Homeros hade skrivit sin 28000 verser på hexameter författade någon på 
Gotland fem bokstäver på en spjutspets. Gaios. Man tror att det betyder 
skällaren, något som låter högt. Alltså lite hur spjutet viner när det har 
kastats. Gaios. Ändå ett ganska poetiskt första bidrag till svensk 
litteraturhistoria.  (14:29)  

Citatet kan tolkas, främst genom Rebecca Vinterbarn Elgs intonation i 
kombination med tecknade bilder, som en välvillig inställning till den 
svenska kulturens framväxt, om än med en viss ironisk underton. Inslaget 
handlar emellertid inte om att värdera litteratur i god eller dålig. Det 
handlar snarare om att ge den tänkta publiken ett perspektiv på hur långt 
grekerna hade kommit i jämförelse med det land som idag är Sverige.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de två programmen uppvisar två olika 
förhållningssätt till den litterära epoken antiken som den tänkta publiken 
måste förhålla sig till. Dessa förhållningssätt speglar också det som 
Thompson (2001) säger om traditionens förändrade roll i samhället. Genom 
att utgångspunkten i Det grekiska dramat är antiken blir resultatet att 
kunskaper om antiken framträder som det viktigaste som programmet ska 
förmedla. Programmet präglas även av en historiesyn där antiken framställs 
som ett nästintill ouppnåeligt ideal. Den tänkta publiken förväntas ta till sig 
antikens inneboende värden. Hej litteraturen! Antiken däremot väljer att 
utgå ifrån nutiden och blicka bakåt. Denna berättarstruktur ger en annan 
syn på litteraturhistorien. Kunskaper om antiken ska hjälpa den tänkta 
publiken att förstå sin samtid. Kunskaperna ska vara en källa till inspiration 
och förståelse, men för den skull får publiken inte glömma att vara kritisk.  

Berättelsernas ti l ltal ,  sti l  och förväntad förförståelse 
Inte bara programmens innehåll, struktur, synliga diegetiska berättande och 
historiesyn säger något om synen på den tänkta publiken. Hur de synliga 
diegetiska berättarna vänder sig till och tilltalar sin tänkta publik, vilket 
språk som används samt vilka förkunskaper som den tänkta publiken 
förväntas ha ger en bild av den tänkta publiken i respektive program.   

Det grekiska dramats stil karakteriseras av en formell skriftspråksnära 
stil. De berättande delarna bär sig själva och skulle i stort fungera även utan 
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samspel med ljud och bild. I citatet nedan berättar Ulf Jansson om 
huvudhandlingen i dramat Kung Agamemnon.  

Agamemnon han välkomnas högtidligt som Trojas stora erövrare. Och 
han får veta att alla kanske inte hade tyckt om det här krigståget, när det 
drog igång för länge sedan, men segern har gjort alla ansträngningar 
värda sitt pris, säger man till honom nu. Och han uppmanas också att 
noga granska vilka som har gjort sin plikt under hans långa frånvaro och 
vilka som inte har gjort det. (07:10) 

Både meningsbyggnaden med infällda bisatser som i citatet ovan, passiva 
verbformer samt ordval som högtidligt, erövrare, värda sitt pris och granska 
sänder signaler om en formell skriftspråklig, berättande stil, som den tänkta 
publiken förväntas förstå och uppfatta som medryckande. Ibland utmärks 
stilen av medvetna retoriska stildrag.  Ulf Jansson beskriver bland annat 
Iliadens handling och Odysseus’ deltagande i kriget under sina ungdomsår 
med hjälp av en stegring: ”Det gäller att ge sig ut, att erövra världen, vinna 
ära” (05:30). 

Den tänkta publiken inbegrips i programmet genom ett vi-tilltal som 
förutsätter att den instämmer i den bild av antiken som förmedlas samt 
accepterar de villkor som ges: ” Först har vi de stora berättelserna – epiken. 
Homeros epos.” (03:28) respektive ” Vi är vid Apollons tempel i Korint, det 
som är kvar av det.” (09:53). Det förekommer även att publiken tilltalas 
genom en retorisk fråga: ”Varför har då de här berättelserna Iliaden och 
Odyssén levt kvar så länge? I två tusen femhundra år minst.” (04:47). Den 
retoriska frågan besvaras av programledaren själv. Svaret återfinns i 
nedanstående citat.  

Jo, dels är de ju oerhört väl skrivna. Här finns spänningsmoment här 
finns insiktsfull människoskildring och sedan är det ju också de äldsta 
kompletta bevarade litterära verken i världen.  Iliaden är den stora 
berättelsen om ungdomen och ungdomens värden i livet. Det gäller att ge 
sig ut, erövra världen, vinna ära. Och sedan kan man se Odyssén som 
berättelsen om medelåldern om den mogne mannens värden. Han vill 
bygga hem, bygga för kommande släkten och är inte längre intresserad av 
de här ungdomliga aktiviteterna. (04:57) 

Det finns i uttalandet en försiktighetsmarkör Och sedan kan man se, vilket 
ger en öppning för alternativa tolkningar av Homeros’ verk. Samtidigt 
framhävs vissa delar som självklara fakta genom den pragmatiska artikeln 
ju. Den tänkta publiken förväntas alltså acceptera vissa för programmet 
självklara konstateranden.  
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Den tänkta publiken ska även behärska vissa begrepp och företeelser, 
vilket även märks i citatet om kung Agamemnon på föregående sida. Det tas 
i beskrivningen av Agamemnons återkomst för självklart att den tänkta 
publiken vet vad Troja är. Andra exempel är hur namn på författare som 
Lord Byron (01:29) och Pär Lagerkvist (02:21), litteraturvetenskapliga 
begrepp som romantisk diktare (01:29) och legend (09:27) samt discipliner 
som arkitektur, filosofi och skulptur (11:56) används i programmet utan att 
förklaras.  

 Hej litteraturen! Antiken har till skillnad från Det grekiska dramat en 
mer talspråksnära, vardagsspråklig stil. Vardagliga ord och uttryck används 
för att kommunicera med den tänkta publiken. Exempel på sådana ord och 
uttryck är snott (01:07), ett helt gäng (07:04), bästsäljare (10:44), 
monsterhitpjäs (12:14), tjafset (16:38), pusta ut (16:45), och sköna alternativ 
(26:19). Meningsbyggnaden är i vissa delar enkel och koncis, som när den 
tidsaxel som beskrivs under Innehåll, struktur och synliga diegetiska 
berättare rullar fram. Då används korta huvudsatser som ”Dom mykenska 
civilisationerna faller. Varför vet man inte säkert.” (10:17). Likaså 
förekommer det längre meningar med infällda bisatser, men ofta med 
talspråkets kännetecken: fragmentisering, halvt påbörjade bisatser och så 
vidare.  

Det finns precis som i Det grekiska dramat även i Hej litteraturen! 
Antiken retoriska figurer. Exemplet nedan, när poeten Johannes Anyuru 
berättar om sitt förhållande till Iliaden, är både exempel på en anafor och en 
stegring, vars uppgift är att skapa en effekt.   

Det finns åtminstone för mig så kunde jag finna en tröst i att människor 
som tiden har tvättat bort för tusentals år sedan hade på något sätt 
samma tankar, samma känslor, samma hjärtan, samma tvivel, samma 
stolthet. Det finns ju en tröst överhuvudtaget i litteraturen. (07:49) 

Ordföljden och användningen av talspråksuttryck och ord som för mig och 
ju visar också citatets talspråkliga karaktär. I citatet lyfts även den 
individuella åsikten fram. Den tänkta publiken ställs inför en privat 
läsupplevelse.  

Precis som poeten Johannes Anyuru i programmet uttalar sig om sin 
egen personliga litterära upplevelse, förväntas även den tänkta publiken att 
ta ställning och fundera. Det förekommer flertalet retoriska frågor som 
ibland besvaras, men som oftast lämnas öppna till den tänkta publiken. 
Besvaras de retoriska frågorna lämnas ett visst utrymme för alternativa 
tolkningar och svar. Exemplet nedan är hämtat från programmets 
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avslutande del, där programledaren Rebecca Vinterbarn Elg funderar över 
hur den antika litteraturen bevarades. 

Hur bevarade man då egentligen litteraturen i antikens Grekland? För det 
mesta gjorde man inte det. Eller jo, fast i minnet. De fick ju bli med hjälp 
av sånger och epos och med till exempel elegi, klagosången med sitt 
bestämda versmått. Hexameterns taktfasthet kunde ju hjälpa minnet på 
traven så att man kunde berätta de långa historierna direkt ur munnen.  
När saker och ting sedan skulle skrivas ner så blev det på papyrus eller på 
lertavlor. Men det allra vanligaste sättet att skriva det var förstås i sanden. 
Hur mycket av den grekiska antikens litteratur som blivit till på 
sandkornsknottriga knän och som sedan bokstavligen runnit som sand 
mellan fingrarna. Det kommer vi aldrig att få veta. Det är historia. (25:01) 

I citatet finns en retorisk fråga, som besvaras efter en viss reflektion och 
eftertänksamhet. Rebecca Vinterbarn Elg beskriver sedan hur litteraturen 
kunde bevaras, men det finns också en ovisshet. Ingen vet egentligen hur 
mycket och vad som skrevs under den antika litterära epoken.  Programmet 
förmedlar till den tänkta publiken en insikt om att allt inte går att veta och 
att alla frågor inte kan besvaras.  

Den tänka publiken i Hej litteraturen! Antiken tilltalas ibland med ett er 
eller ett du, som i introduktionen av temat Sex, erotik och genus. Rebecca 
Vinterbarn Elg står då vid ett tidningsställ med en porrtidning i handen. 
Hon säger: ”Jag vet inte riktigt hur det är med er, men jag gå inte riktigt 
igång på sådant här. Vill du läsa erotik så testa att damma av de gamla 
antika verken istället” (17:30). Här finns både ett er- och ett du-tilltal och 
det märks att programledaren vill engagera sin tänkta publik. I programmet 
finns också inslag av ett inbegripande vi-tilltal. Det finns flera exempel som 
i stil med ” När vi läser det nu (---)” (09:29) och ” (---) det vet vi faktiskt 
inte” (07:06) som hänvisar till berättaren och den tänkta publiken som en 
gemensam grupp. I och med att programmet består av många reflektioner 
och retoriska frågor, så skapar vi-tilltalet en gemenskap i ovissheten och 
reflektionen. Tilltalet förutsätter inte att den tänkta publiken måste 
acceptera ett givet svar. 

Hej litteraturen! Antiken skiljer sig också från Det grekiska dramat i och 
med att den förförståelse som krävs av den tänka publiken till stor del 
återfinns i det diegetiska och mimetiska berättandet som finns i musik och 
bilder. Många anspelningar till programmets samtida företeelser görs 
genom programmets musikinslag. Ett exempel på hur framförallt musiken 
ger berättelsen om antiken ytterligare en dimension är när den tidigare 
nämnda filologen Nikoletta Kanavou berättar om handlingen i Iliaden och 
Odyssén. I bakgrunden spelas musik från den satiriska filmen O Brother, 
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where art thou.  Sången som spelas, I went down to the river to play (06:33), 
ger inslaget en religiös stämning då experten Nikoletta Kanavou tolkar 
Odyssén som en bild av meningen med livet och att resan är livet. Om den 
tänkta publiken förknippar musiken med filmen, som är en satir på 
Odysseus’ irrfärder, blir inslaget dessutom dubbeltydigt – ett existentiellt 
allvar blandas med associationer till en många gånger komisk satir. 

Likaså märks ett ironiskt och humoristiskt inslag när programledaren 
sitter och sjunger Sapfos kända dikt Gudars like syns mig den mannen vara 
(24:15) samtidigt som hon klipper ut bilder på sig själv. Väggarna runt 
Rebecca Vinterbarn Elg är täckta med utklippta bilder på kronprinsessan 
Viktoria och prins Daniel. Sedan, när kameran zoomar in bilderna på 
väggen, blir det tydligt att på många av bilderna har bilden på prins Daniel 
ersatts med bilder på programledaren själv. Den tänkta publiken förväntas 
här förstå ironin och humorn genom att koppla samman den antika texten 
med bilder från det samtida Sverige.  

Tydligt är att den tänkta publiken i de två programmen förväntas fylla 
olika slags tomrum på egen hand (Iser, 1984). I Det grekiska dramat bör 
exempelvis den tänkta publiken känna till vissa författarskap för att förstå 
antikens påverkan på den europeiska kulturen. Programmet Hej 
litteraturen! Antiken kräver i stället en kännedom om samtida företeelser 
som exempelvis kända personligheter, filmmusik och musikgenrer.  

Avslutning 

Den tänkta publiken i Det grekiska dramat respektive Hej litteraturen! 
Antiken tillskrivs genom programmen olika egenskaper, intressen och 
förmågor. I punktform nedan beskrivs och jämförs respektive programs 
särdrag. Särdragen i sin tur åskådliggör hur programmen speglar och 
vänder sig till en tänkt publik.  
	

− I Det grekiska dramat läggs fokus framförallt på dramatikens utveckling i det 
antika Grekland. I Hej litteraturen! Antiken får temat Sex, erotik och genus 
störst utrymme. Olika teman och infallsvinklar förväntas intressera de olika 
tänkta publikerna.  

− Det grekiska dramat har en synlig diegetisk berättare medan Hej litteraturen! 
Antiken har flera. Den tänkta publiken får i det ena fallet en berättelse 
presenterad. I det andra fallet flera perspektiv.   

− Utgångspunkten i Det grekiska dramat är dåtiden, den grekiska antiken. 
Den tänkta publiken ska lära sig om epoken. Utgångspunkten i Hej 
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litteraturen! Antiken är programmets samtid. Den tänkta publiken ska förstå 
sin samtid.  

− Det historiska förloppet beskrivs i både Det grekiska dramat och i Hej 
litteraturen! Antiken linjärt med den skillnaden att i Det grekiska dramat så 
framställs antiken som ett ideal som varit. I Hej litteraturen! Antiken finns 
inga sådana värderande inslag utan antiken framställs som en källa till 
inspiration och förståelse, vilket också förutsätter ett kritiskt 
förhållningssätt.  

− Berättelsen i Det grekiska dramat präglas av en skriftspråksnära stil medan 
Hej litteraturen! Antikens berättelse berättas på ett sätt som ligger nära det 
talade språket. Båda sätten att berätta vill skapa ett engagemang och ett 
intresse hos den tänkta publiken.  

− Den tänkta publiken i Det grekiska dramat förväntas vara bekant med 
litteraturvetenskapliga och kulturella begrepp samt vissa författarskap. 
Publiken i Hej litteraturen! Antiken bör genom sin förförståelse kunna tolka 
både bilder, musik, humor och ironi samt koppla dem till nutida företeelser 
såsom film eller musikgenrer.  

− I Det grekiska dramat möts den tänkta publiken av ett inneslutande vi-tilltal. 
Publiken förväntas acceptera och känna igen sig i det berättaren berättar. I 
Hej litteraturen! Antiken tilltalas den tänkta publiken med er, du och vi. Den 
tänkta publiken uppmanas att själv tänka, ta ställning och välja hur den vill 
tolka eller uppfatta en tolkning eller ett påstående.  

− Det grekiska dramat framstår i sin helhet som en i stort sett färdig berättelse 
medan Hej litteraturen! Antiken ger ett intryck av att vara en berättelse som 
den tänkta publiken i ganska stor utsträckning får konstruera själv.  

	
Utifrån punkterna ovan kan konstateras att de två programmen har två 
olika sätt att förhålla sig till en tradition. Det grekiska dramat förmedlar en 
tradition och ett kulturarv. Hej litteraturen! Antiken förmedlar visserligen 
en tradition, men både ifrågasätter den och förklarar sin samtid med hjälp 
av den.  

Det grekiska dramat kan huvudsakligen sägas spegla en traditionell 
traditionssyn med vissa inslag av en modernare, enligt Thompsons 
definition. Programmet förmedlar en tradition där antiken står i centrum, 
där kunskap om traditionen enbart ska förmedlas och inte ifrågasättas. I 
programmet finns emellertid också vissa inslag som stämmer överens med 
Thompsons teori om traditionens roll idag – att göra världen mer förståelig 
(Thompson, 2001: 234). Programmet Hej litteraturen! Antiken använder 
traditionen för att göra världen mer förståelig, men ytterligare ett steg tas, 
vilket inte nämns i Thompsons definitioner: att skapa ett självständigt 
tänkande och ett kritiskt ifrågasättande kring den kunskap som förmedlas. 
Det i sin tur medför att mellan programmen har en förskjutning från 



	

	
181 

kunskapsförmedling och traditionsöverföring till en kunskapsförmedling 
som kräver en egen reflektion och ett eget tänkande skett. Traditionen blir 
därmed ingen självklarhet utan traditionens roll, vilket Thompson (2001) 
skriver, förändras i ett förändrat, modernt samhälle. En liknande slutsats 
om traditionens roll framträder i Martinssons (2004)  undersökning om 
utbildningsradions litteraturprogram för skolan mellan 1960 och 1979. Han 
menar att programmen speglar en ny syn på traditionens uppgift: ”(---) att 
se det gemensamma, det återkommande och lagbundna i människans liv, 
tankar och samhälleliga konstruktioner” (2004: 146). 

I samband med detta resonemang kan invändas att programmen i serien 
Levande litteratur skapades i nära samarbete med Statens skola för vuxna i 
Härnösand och programmen förväntades på vuxenutbildningen användas 
som en slags ersättning för läraren om distansstudier bedrevs. Hej 
litteraturen! Antiken har inte det tydliga syftet utan där måste programmet 
snarare ses som en liten del av och som ett komplement till den 
undervisning som genomförs. Oavsett detta krävs olika förmågor av den 
tänkta publiken. År 1998 krävdes en förmåga att ta till sig kunskap som var 
bestämd och förmedlad av någon annan och där den tänkta publiken 
förväntades behärska vissa litteraturvetenskapliga grundbegrepp och känna 
till vissa författarskap. År 2010 krävdes av den tänka publiken en 
självständighet och en förmåga att föra samman delar till en helhet. Båda 
programmen kan i praktiken stöta på problem om den verkliga publiken 
inte överensstämmer med den tänkta. Resultatet kan oavsett program bli en 
ointresserad elev. Det grekiska dramat kan upplevas av en elev som ett 
program där enbart kunskap förmedlas, där elevens egna tankar inte 
beaktas och där vissa begrepp och namn tas för givna, exempelvis 
litteraturvetenskapliga begrepp och namn på författare. Programmet berör 
inte och blir inte meningsfullt på grund av en för liten koppling till elevens 
egen situation eller på grund av för stort antal tomrum när det gäller 
exempelvis elevens kunskaper om olika författarskap och begrepp (Iser, 
1984). Programmet Hej litteraturen! Antiken kan av en elev upplevas som 
ytligt och endast som ett underhållningsprogram om eleven inte själv har de 
förkunskaper som krävs för att fylla i luckor, förstå sammanhang och 
hänvisningar. Bland annat bör eleven kunna förknippa en viss musik med 
en viss film eller kunna se samband mellan olika multimodala resurser 
såsom bild, musik och berättelse.  

Utifrån de beskrivningar och de analyser som gjorts kan programmen ur 
ett medieekologiskt perspektiv inte enbart ses som exempel på hur en ny art 
invaderat skolans ekologiska system. Programmen kan också i ett 
komparativt perspektiv betraktas som produkter som formats olika mycket 
av den tekniska och digitala utvecklingen. I Det grekiska dramat märks 
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fortfarande en tydlig tro på den enskilde litteraturvetenskapliga experten 
(Gee & Hayes, 2011).  Gee och Hayes (2011: 98f) menar att experten i det 
digitala och globala samhället har spelat ut sin roll, då alltfler kan komma 
till orda och ha kunskaper om något förutom att för den skull vara expert. 
Det märks också i Hej litteraturen! Antiken att det inte finns någon som är 
expert på allt vad antiken innebär utan olika experter kommer till tals om 
olika områden och flera perspektiv framträder. Experterna ges heller inte 
alltid tolkningsföreträde utan det finns en tilltro till den tänkta åskådarens 
förmåga att själv ta ställning och att själv bestämma vad som är en 
sanningsenlig beskrivning av antiken.  

Berättelsen om antiken kan till sist konstateras ha påverkats av sin samtid 
och den mediala utvecklingen. Båda programmen producerades under 1994 
års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94)29. Trots gemensam 
läroplan är det inte samma berättelse om antiken och det är inte samma 
tradition som förmedlas år 1998 och år 2010. Särskilt intressant blir den 
tradition som förmedlas om man tänker tanken att UR-programmen i 
svenska kan vara de program som ur ett läromedels-perspektiv förenar 
många svensklärare. Dagens gymnasielärare i svenska erbjuds utöver en 
mängd olika medier också en mängd olika förlagsproducerade läroböcker 
antingen digitalt eller i bokformat. Dahl (2015) nämner i sin avhandling att 
det ” (---) i skrivande stund uppgår till omkring fyrtio titlar” (2015: 22) och 
syftar på den mängd läromedelspaket i svenska som ges ut för gymnasiet. 
Det innebär att det inte längre finns någon lärobok eller något 
lärobokspaket som de flesta svensklärare på gymnasiet har som en 
gemensam referensram. Didaktiskt sett kan möjligen de här programmen 
från UR ses som en slags gemensam normgivare för svensklärare på 
gymnasiet kring vad som är viktigt när det gäller litteraturhistoriekunskap i 
svenskämnet.  

Oavsett hur det är med programmens status och spridning bland lärarna, 
så visar studien ändå att utbildningsradions två program speglar en 
samhällsutveckling lika mycket som de på olika sätt berättar berättelsen om 
den litterära epoken antiken.  
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Fiktion genom två medier 
En studie av gymnasieelevers arbete  

med fiktion från film och skönlitteratur 

Simon Wessbo 

Inledning  

Flera framställningar inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet har de 
senaste åren diskuterat läsningens kris (Kaspersen, 2012; Öhman, 2015b). 
Diskussionen rör sig även utanför fältet, i den offentliga debatten, när 
politiker och forskare uttrycker oro över de sjunkande resultaten i PISA-
mätningarna (Viscovi, 2014). Inte sällan läggs skulden på nya digitala 
medier, som anses konkurrera om ungdomens tid. Harold Bloom utgör ett 
tydligt exempel när han skriver att ”[l]äsningen går i kvav” när den ställs 
mot mer lättillgängliga medier som tv och film (Bloom, 2001, s. 21). Att på 
detta sätt ställa filmen, eller tv-serier, mot skönlitteraturen är vanligt och 
korresponderar även med övriga dikotomiska förhållanden där finkulturen 
ställs mot populärkulturen, eller skolans läsning ställs mot fritidens 
(Persson, 2012: 23).  

Det finns idag undersökningar som visar att det är filmer och tv-serier 
som dominerar fiktionskonsumtionen bland ungdomar, medan bok- och 
tidningsläsande visar sjunkande siffror (Statens medieråd, 2015). Mot 
bakgrund av detta kan det vara naturligt att inta ståndpunkten att skolan 
måste värna det skriftliga mediet, läsningen av den tryckta texten, för att 
utgöra ett skydd mot och ett alternativ till ungdomens fritidskonsumtion av 
fiktion. Filmen är emellertid idag inskriven i svenskämnets styrdokument 
som ett medium vid sidan av skönlitteraturen, teatern och ”andra medier” 
(Skolverket, 2011). Skönlitteraturen, filmen, teatern och ”andra medier” ska 
ur styrdokumentens perspektiv behandlas på snarlikt sätt genom att genrer, 
motiv, berättarteknik och stilistiska drag ska studeras i undervisningen 
oavsett medial form (Skolverket, 2011, s. 161). Vidare finns skrivningar om 
att skönlitteraturen (filmen inräknad) har betydelse för elevens självinsikt. I 
styrdokumenten skrivs inga skarpa distinktioner fram mellan dessa olika 
former av fiktion. I styrdokumenten finns således snarare en öppenhet mot 
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att låta fiktion i olika mediala former interagera i undervisningen. Är det så 
att i detta faktum faktiskt ligger en potential till utveckling av elevernas 
läsning? I denna artikel presenteras resultat från en empirisk undersökning 
som studerar vad som händer med elevers sätt att arbeta med fiktion i 
skolan om man låter dem ta del av en fiktion genom två medier, Hjalmar 
Söderbergs novell ”Pälsen” dels som skriven text, dels som berättande film. 

Bakgrund 

I det följande ges en bild av forskningsläget kring filmen och 
skönlitteraturen i svenskämnet. Därefter diskuteras några av de teoretiska 
begrepp som är relevanta för min studie. Inledningsvis bör något sägas om 
ett begrepp som redan nämnts: fiktion. Anders Öhman (2015a) utgår från 
Dorrit Cohns distinktioner när fiktionen definieras som en icke-referentiell 
berättelse. Det första ledet, icke-referentiell, innebär att en fiktiv värld 
gestaltas, skapas och byggs upp självständigt utan nödvändiga hänvisningar 
till den yttre världen, medan det senare ledet, berättelse, definieras som ”en 
serie yttranden rörande en orsaksrelaterad kedja av händelser som har att 
göra med mänskliga (eller människolika) varelser” (s. 11). Det är till denna 
definition som jag fortsättningsvis ansluter. 

I styrdokumenten för svenskämnet florerar ett antal begrepp som rör sig 
kring fiktion: berättelse, skönlitteratur, film, teater och andra medier. Det 
innebär inte att de bör betraktas som samma sak, men däremot tycks, som 
ovan nämnts, samma slags aktiviteter eller kunskapsstoff behandlas utifrån 
dessa former. I svenskämnets kommentarmaterial nämns exempelvis att 
film inte ska bli ett underämne som filmkunskap inom ramen för 
undervisningen30. Det samröre som råder mellan dessa olika begrepp berör 
samma fenomen som den tidigare skrivningen i Lpf 94 fångade med det 
vidgade textbegreppet. Begreppet finns inte med i nuvarande läroplan Gy11. 
Samtidigt är det uppenbart att svenskämnet förväntas behandla många fler 
slags texter än enbart de tryckta.  

Det vidgade textbegreppet och hur det tar sig uttryck utreds i flera 
litteraturdidaktiska avhandlingar under 00-talet (Bergman, 2007; Olin-
Scheller, 2006; Årheim, 2005). Hur filmen som estetiskt objekt brukas i den 
svenska gymnasieskolan har undersökts av Olin-Scheller i avhandlingen 
Från Dante till Big Brother (2006). Enligt Olin-Schellers beskrivning 
används filmen för att illustrera en litterär epok, för att fördjupa ett tema 

																																																													
30 Se www.skolverket.se, ”Läroplaner, ämnen & kurser”. För varje ämne finns en kort 
kommentar.   
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eller för att studera skillnader mellan roman och filmatisering (s. 113). 
Filmen är det enda medium utöver den tryckta skönlitteraturen som ges 
utrymme i de klasser som undersöks, och således den enda praktiska 
tillämpningen av det vidgade textbegreppet som ses i materialet. Detta bruk 
blir föremål för kritik då filmen tycks syfta tillbaka till det skrivna ordet. 
Enligt Olin-Scheller är det sällsynt att filmen diskuteras kritiskt eller 
behandlas som en autonom konstform.  

Sedan avhandlingen skrevs har medielandskapet förändrats. Många 
klassrum har utrustats med projektorer och internetuppkoppling 
(Europakommissionen, 2013). Flera tjänster för att strömma media har 
tillkommit. Tillgängligheten gör frågan än mer aktuell kring hur 
svenskämnet ska hantera andra former av fiktion.  

Frågan om andra medier och deras roll i undervisningen är ett 
återkommande inslag inom litteraturdidaktiken och kan sägas höra till en 
medieorienterad position inom detta fält (Kaspersen, 2012, s. 67). Johan 
Elmfeldt och Per-Olof Erixon (2007) diskuterar exempelvis skrivande och 
genrer i förhållande till medieteknologiska förändringar utifrån empiriska 
studier, där film men också många andra populärkulturella uttryck 
behandlas. Ett annat exempel är Petra Magnussons avhandling (2014) som 
diskuterar multimodal teoribildning och dess implikationer för 
undervisningen, där meningsskapande utifrån flera källor, inte enbart de 
skriftspråkliga, undersöks. En annan avhandling som behandlar film i 
undervisningen och således har relevans för föreliggande studie är Maria 
Söderlings licentiatuppsats Att sätta erfarenheter i rörelse (2011). Uppsatsen 
undersöker högstadieelevers läsning av film och diskuterar hur 
svenskämnet på ett bättre sätt kan ta tillvara de erfarenheter som elever bär 
med sig från fritidens läsning. Gemensamt för flera av dessa 
medieorienterade ämnesdidaktiker är en syn att läsningen har fått nya 
villkor i ett medielandskap som är statt i förändring. Även om praktikerna 
som rör fiktionsläsning i skolan skulle vara tämligen konstanta, har miljön 
genom de tekniska förändringarna gett samma praktiker en delvis ny 
innebörd. Den litterära texten och den skönlitterära läsningen får en annan 
roll i en ny medieekologi.   

Ett teoretiskt verktyg för att begreppsliggöra och förstå förändringen av 
praktikerna är att använda sig av medieekologins metaforer. En av de mer 
namnkunniga på området är N. Katherine Hayles som definierar 
medieekologin som ett sätt att se medier som arter delaktiga i ett ekosystem, 
där mediernas komplexa relationer till varandra kan motsvaras av samma 
komplexa förhållanden som råder i den biologiska ekologin (Hayles, 2002, s. 
5). Denna komplexitet kan tyckas ha en särskild aktualitet idag, när medier 
och konsumtionsmönster förändras i hög takt. Men förändringen som 
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sådan eller de starka reaktioner som brukar följa på den, är inte särskilt nya 
fenomen i ett historiskt perspektiv. Mediala förändringar leder ofta till 
mediepanik (Martinsson, 2015; Thavenius, 1992; 1999). Walter Ong 
diskuterar i sitt klassiska verk Orality and literacy (1982) skiftet från 
muntlighet till skriftlighet och dess konsekvenser för tänkandet och 
mentaliteten i en kultur. För Ong är skiftet en del av en större process där 
elektroniska media utmanar denna struktur. Den oro som emellanåt kan 
avläsas rörande skriftlighetens och läsandets framtid visar sig i en intervju 
från 1971. På en fråga om det fortfarande kommer behövas undervisning 
om skrivande när film och ljud tar över böckernas plats svarar Ong: 
”Writing is here to stay. The media never destroy each other. They reinforce 
one another. But they also interact and remake each other.” (Ong, Farrell, & 
Soukup, 2002: 82). Ett snarlikt förhållningssätt kan urskiljas hos Henry 
Jenkins som med sitt konvergensbegrepp visar hur medier konvergerar, 
närmar sig varandra där ”alla viktiga historier [blir] berättade, varje 
varumärke sålt och varje konsument uppvaktad tvärsöver olika 
medieplattformar” (Jenkins, 2012: 15).  

Vilken ämnesdidaktisk relevans har de medieekologiska perspektiven? 
Som redan nämnts förefaller perspektivet utmana, historisera och 
relativisera för givet tagna förhållanden och ideologiska positioner gällande 
medier i svenskundervisningen. En historik över svenskämnet visar att olika 
former av fiktion, och olika slags läsning har förekommit i undervisningen 
och att detta bruk sakta men säkert förändras (Martinsson, 1989). En aktuell 
implikation kan också formuleras då svenskämnet för att bevara sin 
relevans bör ge verktyg för att behandla de fiktioner som idag möter 
eleverna – vilket är en implikation som ligger i linje med ovan refererad 
forskning (Bergman, 2007; Magnusson, 2014; Olin-Scheller, 2006). 

Ett centralt och återkommande begrepp med relevans för föreliggande 
studie är remediering. Bolter & Grusin (1999) avser med remediering 
beskriva en process ett medium inkorporerar ett annat, där det vanligaste 
exemplet är adaptionen av ett litterärt verk till en film. I det medielandskap 
som råder nu, enligt Bolter & Grusin, verkar inget medium självständigt, 
oberoende av andra, i sin produktion av mening (s. 55). Nya medier 
remedierar de gamla, men riktningen kan även gå i motsatt riktning då de 
gamla medierna påverkas av de nya uttryckssätten. Den remediering som är 
intressant i föreliggande studie är den som ofta brukas inom ramen för 
svenskämnet (Olin-Scheller, 2006), nämligen adaptionen av ett litterärt verk 
till film.  

Adaptionen som fenomen är föremålet för Arne Engelstads bok Fra bok 
til film (Engelstad, 2013) som ger en introduktion till adaptionsteori och 
analys. Modellen byggs upp med hjälp av Barthes begrepp kärnfunktioner 
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och satellitfunktioner i fiktioner, där de förra utgör ”gångjärn” i fiktionen, 
det vill säga viktiga passager för fiktionens fortsatta intrig, medan de senare 
ligger emellan dessa kärnfunktioner. Enligt Engelstads modell brukar dessa 
kärnfunktioner behållas i adaptioner, medan satellitfunktionerna kan 
variera i högre grad (s. 53). Dessa kärnfunktioner är en aspekt som 
undersöks i den empiriska undersökningen nedan. Arbete med adaptioner i 
klassrummet är också något som förekommer i tidigare forskning (Olin-
Scheller, 2006, s. 131) vilket visar på dess praktikrelevans. Men frågan är vad 
som sker när faktiska läsningar av en novell och en novellfilm ställs sida vid 
sida? Bruket av en novell och dess adaption i föreliggande studie har även 
en metodologisk aspekt då vi genom två fiktioner som uppvisar starkt 
släktskap (den ena är en remediering av den andra) kan undersöka den 
respons som gymnasieungdomar ger. 

Syfte och frågeställningar  

Genom att empiriskt undersöka hur gymnasieelever i en 
undervisningskontext arbetar med dessa två olika former av fiktion kan ett 
bidrag läggas till det kunskapsområde som handlar om ungdomars läsning i 
klassrummet. Inom det svenskämnesdidaktiska fält som Skar & Tengberg 
(2014: 360) undersökt utgör läsning det vanligast förekommande 
ämnesområdet att studera. Men det är fortfarande av vikt att undersöka 
läsningen av dessa två former som visat sig förekomma både i faktisk 
undervisning liksom i ungdomars vardagliga fiktionskonsumtion. Syftet 
med studien är att undersöka vad som händer när gymnasieelever skriver 
om fiktion från två medier, i detta fall Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” 
gestaltad som tryckt text och som film. Studien utgår från följande 
frågeställning:  

 
− Vad utmärker gymnasieelevers arbete med fiktion från två olika medier; den 

tryckta skönlitteraturen i form av en novell och filmen i form av en 
novellfilm?  

Metodologi 

Empiriinsamlingen utfördes under hösten 2015. Två undervisningsgrupper 
vid ett kommunalt gymnasium i en mellanstor svensk stad besöktes. 
Grupperna bestod av elever från naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps och 
vård- och omsorgsprogrammet. Vid det första tillfället med grupperna 
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genomförde undertecknad en lektion där några litteraturvetenskapliga 
begrepp presenterades och där eleverna fick öva på att tillämpa begreppen 
på en skönlitterär text. Begreppen valdes från Caroline Graeskes didaktiska 
design för fiktionsförståelse (Graeske, 2015: 140) av skälet att den är formad 
för att tillämpas på olika medier. Begreppen bedömdes även vara tämligen 
välbekanta och ekologiska i sammanhanget då de förekommer 
undervisningen.31 Vid det andra tillfället fick grupperna en skriftlig 
instruktion som var gemensam för alla:  

1.Tematik: Läs mellan raderna. Vad handlar denna fiktion om? Finns det 
något budskap? Ge exempel från fiktionen.  

2. Handling: Summera handlingen. Vad händer i fiktionen? Välj ut några 
viktiga händelser för resten av berättelsen.  

3. Karaktärer: Beskriv de viktigaste karaktärerna. Vilka är de? Hur 
skildras de? Vad representerar de?  

Därefter delades gruppen slumpmässigt, där den ena halvan fick se en kort 
film, medan den andra halvan fick läsa en novell. På detta sätt var 
intentionen att utföra en studie som inspirerats av experimentets form 
genom att konstanthålla flera faktorer för förtydliga den aspekt eller 
variabel som var relevant i sammanhanget – hur gymnasieelevers reception 
av fiktion från två medier visar sig i en klassrumsmiljö. 

Eleverna skrev sina svar på bärbara datorer som vardagligen användes i 
skolans undervisning. Genom en länk till ett formulär fick de skriva sina 
svar i tre fält med obegränsat utrymme. De tre fälten hade rubriken tematik, 
handling och karaktärer enligt uppställningen ovan. Totalt samlades 
elevsvar från 31 elever in, varav 18 från filmgruppen och 13 från 
novellgruppen. Obalansen i antal berodde på stor frånvaro i en av 
undervisningsgrupperna. Den slumpvisa indelningen av grupper baserades 
på elever som fanns på klasslistorna, vilka inte beskriver faktisk närvaro i 
klassrummet. Resultaten bedöms dock inte påverkats i stor omfattning av 
detta. 

Den insamlade empirin behandlades i en kvalitativ tematisk analys (Yin, 
2013: 181) för att undersöka mönster och framträdande drag i elevernas 
texter. Även kvantitativa aspekter av data kom att undersökas i studien. 

																																																													
31 Begreppen som nämns i Graeskes didaktiska design är handling, karaktärer, miljö, tid, 
motiv, tematik, struktur, tecken, kontexter, genus, egna erfarenheter och metaperspektiv 
(Graeske, 2015: 141). Flertalet av dessa återfinns i det läromedel som användes på den 
aktuella skolan (Sjöstedt & Jeppsson, 2011).  
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Den fiktion som eleverna fick ta del av var Hjalmar Söderbergs korta 
novell ”Pälsen” från samlingen Historietter (1898) samt filmatiseringen 
(eller adaptionen) av novellen som gjordes av Björne Larsson år 2008. 
Söderbergs författarskap och i synnerhet ”Pälsen” räknas till gymnasiets 
litterära kanon (Brink, 1992: 83) och används emellanåt som 
övningsmaterial när novellanalyser utförs (Markstedt & Eriksson, 2008: 37). 
Novellen har filmatiserats ett flertal gånger. Larssons version är den senaste 
och Björn Kjellman, Fares Fares och Moa Gammel innehar huvudrollerna 
(Svensk filmdatabas, SFI 2015). Filmen är 15 minuter lång och följer 
novellens grundläggande struktur med avseende på dess kärnfunktioner 
(Engelstad, 2013: 53), men där satellitfunktioner, det vill säga detaljer och 
retarderande inslag självklart skiljer sig från novellen. 

För att resultatgenomgången ska bli begriplig är det nödvändigt att ge en 
kortfattad resumé av de två fiktionerna. Detta bör inte ses som den enda 
läsningen eller rätta läsningen, utan som ett exempel på vad en erfaren tänkt 
läsare kan ta fram ur fiktionen. 

Fiktionerna i  studien 
Söderbergs novell utspelar sig en kylig julafton i slutet av 1800-talet i 
centrala Stockholm. Gustaf är på väg till sin vän John Richardt för att låna 
pengar. På vägen ditt snubblar han i snön och blir påkörd av en droska 
varpå hans överrock förstörs. Väl framme får han låna pengar av John 
Richardt men får även låna en päls för att inte behöva gå hem frusen. På 
vägen hem upplever Gustaf en förhöjd livskänsla. Efter att ha gått sina 
ärenden inför julaftonens middag har mörkret infallit vilket möjliggör en 
förväxlingsscen i tamburen när huvudpersonen kommer hem till sin hustru. 
Hustrun Ellen möter Gustaf med ömhet i tamburen, borrar in sitt ansikte i 
pälsen och avslöjar i sin enda replik att hon förväxlat sin make med John. 
Efter detta tillfälle möter vi karaktärerna framför brasan där den avslutande 
dialogen sker. Där tackar Gustaf sin vän John för att han lånat ut pälsen till 
honom, då den ”förskaffat mig de sista sekunder av lycka jag känt i livet.” 

Filmatiseringen, eller adaptionen, har Björne Larsson som upphovsman 
som stått för regi, manus och produktion. Filmen har i jämförelsen med den 
tryckta texten fler modaliteter till sitt förfogande för att gestalta berättelsen. 
Bildkomposition, kameravinklar, betoningar av ord, bruket av musik, 
skådespelarnas insatser är bara några faktorer som har stor betydelse för hur 
fiktionen uppfattas.  

Filmens handling utgörs av den fattige Doktor Henck som beger sig till 
vän John Richardt för att låna pengar. På vägen dit halkar han i snön, vilket 
leder till att han får låna vännens päls. Lånet av pälsen leder till att hustrun 
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förväxlar sin make med sin älskare, vilket gör protagonisten bedrövad. I 
slutet av filmen hinner han rikta ett tack till vännen John Richardt innan 
han sedermera avlider.  

Om fiktionerna på något sätt kan jämföras bör detta ske genom att ta 
hänsyn till det som Arne Engelstad, delvis med Barthes begreppsapparat, 
kallar textens kärnfunktioner. De utgör berättelsens skelett eller ett antal 
punkter, vilka konstituerar den grundläggande strukturen i berättelsen. Om 
någon av punkterna ändras, faller hela berättelsens inre logik (Engelstad, 
2013: 53). Ett exempel från de två fiktionerna är när Gustav halkar i snön. I 
filmen sker detta i enslighet på en tom gata i Gamla Stan, medan novellen 
återger samma händelse som en häpnadsväckande tilldragelse på den redan 
då trafikerade Regeringsgatan. Trots skillnaderna i gestaltning har inte 
kärnfunktionen förändrats och orsakskedjorna som leder fram till 
förväxlingen i tamburen är identiska.  

Resultat 

I det följande redovisas resultaten av analysen som genomfördes på de 
inlämnade svaren. Inledningsvis behandlas en kvantitativ aspekt av 
materialet för att därefter följas av några mönster av mer kvalitativ karaktär. 
Elevsvaren har kodats enligt formeln No eller Fi som betecknar om eleven 
läste novell eller film; SA, NA, VO för att beteckna programtillhörighet och 
Fl eller Po för kön. Att koda eleverna var en procedur för att initialt få 
överblick över olika bakgrundsfaktorer, men det som undersöks i denna 
artikel handlar främst om det första ledet i kodningen, huruvida eleverna 
skrev om film eller novell.  

Korta och långa svar 
En första genomläsning av elevernas svar visar att eleverna som sett filmen 
generellt skriver längre svar än de som läst novellen. Vid en beräkning av 
antal ord per elev i de tre skrivuppgifterna som efterfrågar aspekter kring 
tematik, handling och karaktärer skriver filmgruppen i genomsnitt 211 ord 
per elev, medan novellgruppen skriver 171 ord per elev. Medelvärden är 
vanskliga att förhålla sig till, då de är känsliga för extrema värden. En elev 
som inte skrivit något svar, det vill säga lämnat ett fält tomt, kan spela stor 
roll för medelvärdet, särskilt i en liten studie som detta. (Bland elevernas 
svar finns bara två tomma fält, ett från varje grupp.) Medianvärdet för 
novellgruppen är 167 ord, medan det är 210,5 för filmgruppen vilket är 
ungefär samma förhållande som medelvärdet. I detta fall kan medelvärdet 
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säga något intressant i studien och relateras till studiens frågeställning, då 
det speglar ett mönster, en genomgående tendens i merparten av elevernas 
svar. Om ett kort svar definieras som understigande 100 ord, vilket i 
praktiken innebär att varje fråga besvaras med en eller två meningar, kan 
skillnaden illustreras tydligare. Bland novelläsarna kan fem av de 13 svaren 
räknas som korta, medan endast två av de 18 hos filmläsarna räknas som 
korta svar.  
 

Tabell 1: Medelvärde och median över antal ord per elevsvar, antal korta svar samt antal 
informanter i grupperna. 

 Medel ord/svar Median ord/svar Korta svar  
< 100 

Antal informanter 

Novellgrupp 171 167 5 13 

Filmgrupp 211 210,5 2 18 

 

Det korta svaret kan vara svårt att behandla, då det ger lite av innehåll, eller 
ett vagt innehåll som är svårt att kategorisera. De mycket korta svaren finns 
fördelade bland novellgruppens svar. Det mest kortfattade svaret svarar 
enbart ”Rikedom och fattigdom.” (NoSAPo2) i fältet som berör novellens 
tematik. Detta och andra svar i samma stil kan tolkas som motvilja, 
ointresse eller känslan av att vara obekväm med ett medium, en 
fiktionsform, som bara möter eleven i ett skolsammanhang.  

Oavsett förklaringen till att eleverna skriver mer om filmen än om 
novellen, är det relevant att beakta den materialitet som betingar filmen 
respektive skönlitteraturen. Som medium betraktat lyder filmen under 
andra villkor än novellen, då de har olika utsträckning i tiden och rummet. 
Filmen är rörlig och omedelbar och visas under femton minuter, varpå 
eleverna får tid att skriva. De får inte se filmen igen, och de har ingen 
möjlighet att spola tillbaka i filmen för att kontrollera en uppgift. Detta 
perspektiv anlägger Christina Olin-Scheller (2006: 118) från sitt material 
som förklaring till varför elever i hennes studie väljer bort filmen i en 
skoluppgift, till förmån för en roman. Den uppkopierade novellen är statisk, 
tillgänglig och materiell. Eleverna i novellgruppen har tillgång till den 
tryckta texten under hela sitt skrivande, men deras återgivande av dess 
handling, tematik och karaktärer är emellanåt kortfattad och varierar stort. 
Filmgruppens svar, framför allt när det gäller handling är mer homogena 
och lyckas i flera fall återge förloppet, trots att tillgängligheten är tillfällig. 
Även om det kunde varit ett förväntat resultat att eleverna skulle skriva mer 
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om filmen, finns det argument för att även det motsatta förhållandet kunde 
varit gällande.  

Tematik 
Hjalmar Söderbergs novell Pälsen når klimax vid det tillfälle när det blir 
uppenbart för läsaren att hustrun Ellen förväxlar maken med älskaren John 
Richardt. Förväxlingen, som i litteraturhistorien är ett återkommande 
komiskt grepp, blir tragisk när Ellen yttrar sig i den mörka tamburen.  

I elevsvaren finns dock stora variationer när det gäller hur tamburscenen 
ska tolkas. Den största variationen finns inom novellgruppen, där en stor 
del av eleverna inte skriver något om förväxling. I filmgruppen tar de flesta 
upp denna aspekt någonstans i sina svar och redogör ofta för otroheten som 
ett element i handlingen.    

Den här fiktionen heter Pälsen. Den handlar om otrohet. Eftersom det är 
det som själva filmen trappas upp till, alltså då när man får reda på att 
frun i filmen är otrogen med hennes mans kompis. Fiktionen heter 
pälsen eftersom det är pälsen som gör att sanningen kommer fram, det är 
något som man först fattar i slutet av filmen. (FiSAFl3) 

Eleven konstaterar genom att läsa mellan raderna (vilket instruktionen 
uppmanar till) att filmen har otrohet som tema och hävdar att filmen 
narratologiskt bygger upp historien i riktning mot avslöjandet. Flera av 
eleverna har likt citatet ovan kopplat pälsen till att vara ett slags 
sanningsbärare. På grund av att Gustav får låna pälsen uppenbaras 
sanningen om affären mellan John och Ellen. I flera versioner förekommer 
ett dylikt innehåll bland filmgruppens svar. Otroheten är det centrala tema 
som filmgruppen rekonstruerar handlingen kring. Bortsett från två svar 
som är något svävande kring vad som sker i tamburen, är de övriga svaren 
från filmgruppen eniga kring vad förväxlingen innebär. De skriver 
tillsammans fram förväxlingen eller otroheten som en kärnfunktion i 
fiktionen.  

Förväxlingen är dock inte självklar hos novelläsarna. Att novellen skulle 
inbegripa ett triangeldrama återfinns inte så frekvent i det som eleverna 
skrivit. Tre av de 13 elevsvaren skriver explicit fram förväxlingen i novellen. 
De flesta av eleverna i novellgruppen nämner alltså ingenting om otrohet, 
triangeldrama, att ha en affär eller dylikt ordval som kunde antyda att något 
otrevligt skulle hända doktor Henck i tamburen. För vana läsare av novellen 
eller för lärare som ofta använt den i sin undervisning kan det framstå som 
ett förvånande resultat. Hur kan det undgå läsarna att Gustav är med om 
något omvälvande i tamburen? Dessa läsningar där otroheten utelämnas 
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kan tyckas utgöra argument för uppfattningen att tolkningsarbete är helt 
underkastat det subjektiva och att novellen har lika många möjliga 
betydelser som det finns läsare. Konsekvenserna av att se eller inte se 
förväxlingen i tamburen, ger dock upphov till vitt skilda läsningar av 
helheten. Den elev som ser otroheten sätter in det övriga skeendet i ett 
annat ljus, vilket skapar den kontrastverkan i vilken Söderbergs ironier blir 
urskiljbara. Den elev som inte ser detta tolkar utsagor och karaktärer på ett 
helt annat sätt. Lånet av pälsen blir en positiv händelse för huvudpersonen, 
hans vän häradshövdingen är en god och framgångsrik karaktär och hans 
tack i slutet bör uppfattas som genuint menat. Det syns tydligt hos de elever 
som utifrån den skrivna texten konstruerar positiva budskap. 

Budskapet tror jag i denna påhittade historia är att man ska ta vara på 
livet innan det är försent. Man ska umgås med sina nära och kära för 
man vet aldrig när den sista dagen kommer. Ett annat budskap kan också 
vara att gamla vänner ställer alltid upp oavsett vad som händer. 
(NoVoFl2) 

Positiva eller konstruktiva budskapsläsningar som denna förekommer 
åtskilliga gånger hos novelläsarna men bara undantagsvis i filmgruppen. En 
sådan läsning möjliggörs av att eleven inte tolkar tamburscenen som något 
negativt. Den enklaste förklaringen till varför förväxlingen inte tas upp i 
elevernas reception av texten är att den inte nämns. Det finns inget explicit 
klargörande i novellen att otrohet har ägt rum. Otroheten finns i det 
tomrum, för att tala med Iser, som läsaren får fylla i själv (Iser, 1981: 83). 
Ingen av karaktärerna i berättelsen (varken i novellen eller filmen) nämner 
det som hänt. Vad som sas vid julaftonsmiddagen, vilka tankar som tänktes 
eller vilken stämning som rådde beskrivs inte. Det finns således flera 
tomrum att fylla i.  

Inget svar från novellgruppen yttrar däremot något som skulle antyda att 
det var svårt att förstå novellen. Det skulle vara möjligt att säga att eleverna 
förstår texten de läst, men att de helt enkelt tolkar den på ett sätt som inte 
stämmer överens med den ovan anförda analysen eller med en erfaren 
läsares tolkningsmöjligheter. Det är lätt att dra slutsatsen att eleverna läst 
”slarvigt”. Men även de som konstruerar en läsning som går på tvärs med 
tidigare traditionella läsningar visar på stöd i texten för sina uttalanden 
genom att anföra exempel.  

För en erfaren läsare, eller modelläsare (Eco, 1994), är förväxlingen tydlig 
för att inte säga ett dominerande inslag i fiktionen och en kärnfunktion i 
berättelsens struktur. Så är fallet även i filmen, men händelsen ges däremot 
en mer explicit gestaltning där, vilket delvis förklarar den variation i 
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respons som förekommer från eleverna. För en erfaren läsare, vilket visas i 
åtskilliga analyser av novellen (Holmberg & Ohlsson, 1999), kan händelsen 
formuleras på detta sätt: När doktor Henck kommer in i tamburen, iklädd 
pälsen, misstar Ellen honom för häradshövding Richardt, vilket gör det 
uppenbart för läsaren att Ellen och Richardt haft en affär. 

I sammanhanget är det intressant att lyfta fram de tre elever i 
novellgruppen vars läsning harmonierar i högre grad med en erfaren 
läsning. En representativ formulering är denna:  

Fiktionen handlar om en doktor som heter Henck. Som på julafton ska 
låna pengar av sin gamla vän John, men på vägen dit blir han påkörd och 
hans rock går sönder. På vägen hem får han låna en päls av sin vän John 
Richard och med hjälp av pälsen får han reda på hur mycket 
statussymboler gör och att hans fru är otrogen med John. (NoVOPo1) 

Svaret påminner i hög grad om de elevsvar som behandlar filmen, då det på 
ett effektivt sätt redogör för de orsakssamband som finns i novellen. Pälsen 
får funktionen som sanningsbärare som avslöjar otroheten, men den 
avslöjar även vikten av statussymboler. Svaret ovan är representativt för de 
tre i novellgruppen som uppmärksammat triangeldramat i berättelsen. 
Deras svar liknar i hög grad filmgruppens svar. De återger 
händelseförloppet på liknande sätt och visar på liknande förhållningssätt till 
novellens möjliga budskap.   

När förväxlingen eller triangeldramat i fiktionen undersöks i materialet 
uppvisar filmgruppen liten variation i sina tolkningar. Novellgruppen 
uppvisar däremot stora skillnader i förhållande till filmgruppen, men även 
internt inom novellgruppen. Novellgruppens tolkningar bjuder på kraftfulla 
variationer, vilket troligen beror på hur de tolkar det tomrum som texten 
erbjuder ifråga om vad som sker i tamburen. Den tryckta skönlitteraturen 
tycks vara mindre stabil och förutsägbar än filmen, när elevernas arbete 
med fiktionen studeras.  

Handling 
En av frågorna som eleverna ställs inför berör fiktionens handling. Det är 
ett begrepp som kan betyda många saker. I vardaglig betydelse används 
handling för att förstå ett händelseförlopp i en fiktion, medan 
litteraturvetenskapen brukar använda begreppet intrig som benämning för 
att ordna händelser i en fiktion kronologiskt. Elevernas svar utgörs 
huvudsakligen av en redovisning av händelser, i vilken ordning de sker och i 
vissa fall hur de kausalt hänger samman. Att lyfta fram händelser ur en 
fiktion är en fråga om tolkning. Det som framträder starkt för en läsare, ses 
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förbi av en annan, vilket materialet ger många exempel på. För att 
åskådliggöra variationen i svaren är det nödvändigt att skapa en ideal 
handlingslinje bestående av fiktionens kärnfunktioner. Ett sätt att 
konstruera denna är att lyfta fram ett antal kärnfunktioner i fiktionerna, det 
vill säga det skelett eller den struktur som bär upp fiktionen (Engelstad, 
2013). Denna handlingslinje är givetvis också resultatet av en tolkning, men 
innefattar ändå relativt okontroversiella element från fiktionen. 
Kärnfunktionerna i Söderbergs novell och Larssons filmatisering kan ställas 
upp på följande sätt: 

 
 
Syftet med dessa funktioner är stipulativt för att underlätta förståelsen av 
elevernas svar, och är således inte någon slutgiltig bestämning av fiktionens 
struktur. De fem kärnfunktionerna skildras på olika sätt i fiktionerna och 
ges olika laddning, men har ändå liknande funktioner. Kärnfunktionerna 
har getts fem rubriker: 1) Pengar 2) Olycka 3) Päls 4) Förväxling 5) 
Tack/död. Den sista funktionen har getts en dubbel rubrik då filmen slutar 
med att Doktor Hencks blick stillnar efter hans sista tack till vännen vilket 
kan tolkas som huvudpersonens död. 

Eleverna anknyter i olika grad till dessa kärnfunktioner i sina svar. Vissa 
tar upp alla fem, medan andra knappt redovisar någon anknytning. I figur 1 

Novell Film 

1. Eftersom Doktor Henck är fattig, 
går han till sin vän John Richardt för 
att låna pengar. 

1. Eftersom Doktor Henck är fattig, går 
han till sin vän John Richardt för att låna 
pengar.  

2. På vägen dit halkar Doktor Henck i 
snön och blir påkörd. Hans överrock 
rivs sönder. 

2. Doktor Henck halkar i snön och blir 
liggande en stund innan han tar sig till 
Richardt.  

3. Doktor Henck får låna pengar av 
Richardt, som också lånar ut sin päls 
till honom.  

3. Doktor Henck får låna pengar av 
Richardt, som också lånar ut sin päls till 
honom. 

4. När Doktor Henck kommer hem 
förväxlar hustrun Ellen honom med 
Richardt. 

4. När Doktor Henck kommer hem 
förväxlar hustrun Ellen honom med 
Richardt.  

5. Doktor Henck tackar sin vän 
Richardt för lånet av pälsen. 

5. Doktor Henck tackar sin vän Richardt 
för lånet av pälsen och avlider sedan.  
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redovisas de tydliga skriftliga anknytningar som eleverna i sina svar gör till 
de olika kärnfunktionerna. Om eleven konstaterar att Doktor Henck är 
fattig räknas inte detta som en anknytning, vilket det däremot gör om 
eleven säger att huvudpersonen är på väg till sin vän för att låna pengar. 
Varje elev kan enligt denna handlingslinje göra en anknytning per 
kärnfunktion. Varje kärnfunktion kan nå ett värde av max 18 (filmgrupp) 
eller 13 (novellgrupp).  För att åskådliggöra och jämföra mönstren i 
elevernas svar har dessa värden räknats om i procent vilket visas i 
diagrammet nedan. 
 

 

Figur 1: Kärnfunktioner i elevsvaren. Andel i procent av antal anknytningar till kärnfunktioner 
inom novellgrupp respektive filmgrupp. 
 
Diagrammet visar således inte samtliga elevsvar utan enbart explicita 
referenser till kärnfunktionerna. Den största likheten föreligger i fråga om 
pälsen (Stapel 3. Päls) där flertalet elever beskriver den som viktig för 
handlingen. Pälsen uppenbarar sanningen för protagonisten. Pälsen är 
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också namnet på fiktionen. Därför är det väntat att de högsta staplarna 
återfinns kring denna funktion. Svaren är däremot oeniga kring vilken 
funktion den har i berättelsen (Stapel 4. Förväxling). Som redovisats i 
föregående stycke var det bara tre elever från novellgruppen som explicit 
beskrev en förväxling i tamburen, vilket ger det låga värdet för 
novellgruppen vad gäller denna funktion. 

En slutsats som kan dras utifrån dessa staplar är att även om snarlika 
kärnfunktioner finns i två fiktioner från olika medier spelar det stor roll hur 
de förmedlas. Olyckan (Stapel 2. Olycka) är en anmärkningsvärd händelse 
för hälften av novelläsarna då den ges betydande utrymme i novellen, 
medan bara två elever från filmgruppen nämner filmens halkande i snön i 
sina redogörelser över handlingen. På motsvarande sätt är tamburscenen 
där förväxlingen (Stapel 4. Förväxling) sker utförligt skildrad i filmen, 
medan samma scen i novellen skildras med få ord och antydningar. Det är 
den uppenbara förklaringen till skillnaderna i staplarnas värden. Även om 
fiktionerna bygger på samma berättelse och har samma kärnfunktioner, kan 
små skillnader få konsekvenser för receptionen.  

Om helheten studeras ges en bild som visar att filmgruppen generellt 
skriver mer om kärnfunktionerna än novellgrupperna. Det är en bild som 
förstärks när en kvalitativ läsning av elevsvaren görs. Där novellgruppen ger 
en fragmentarisk bild av händelserna i fiktionen, gör filmgruppen en mer 
enhetlig och emellanåt kausal genomgång av händelserna.   

Fiktionen börjar med att huvudpersonen, Gustav, förklarar att han haft 
ett dåligt år och att han snart kommer att dö. Det är juletid och han 
behöver pengar till julmat och en julklapp till sin hustru. Han går till sin 
bästa vän Richard för att be om ett lån på 100 kronor. Det är kallt ute och 
på vägen halkar Gustav och har sönder sin jacka som även blir väldigt 
snöig. Richard lånar honom pengarna och lånar även ut sin päls. När 
Gustav kommer hem möts han av sin fru som för första gången på länge 
omfamnar honom. Gustav undrar om det är å grund av pälsen hon ger 
honom denna kärlek, han tror att med en extra inkomst skulle hon kunna 
börja älska honom på nytt. De lägger sig på golvet och ska börja inleda 
sex när hustrun utbrister att de måste skynda sig eftersom att hennes 
man snart kommer hem. Hon kallar även honom för Richard. Gustav 
inser vilken affär de båda har för sig och blir mycket besviken. (FiVOFl5) 

Detta är ett relativt långt svar som tar upp flera händelser från filmen och 
kan sägas rekonstruera förloppet till en sammanhängande enhet; filmens 
fabel skrivs fram. Flera kausala samband belyses och knyter ihop de olika 
meningarna: ett dåligt år och juletider gör att han behöver låna pengar, 
halkan i snön leder till att han får låna en päls, pälsen gör att han får reda på 
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affären mellan hustrun och John. Elevsvaret ovan kan således beskrivas som 
kausalt och sammanhängande. Flera av svaren från filmgruppen är 
strukturerade på liknande sätt. De skapar en egen berättelse från minnet av 
fiktionen, vilket ofta resulterar i fylliga svar. Bilden är dock inte entydig då 
flera undantag finns. 

I novellgruppen finns liknande relativt utförliga svar som framför allt 
fokuserar sammanhang och kausalitet. De förekommer dock i mindre 
frekvens än i filmgruppen, och de särskiljer sig också i kvalitet då de kan 
bedömas vara mindre sammanhängande i sin struktur än filmgruppens 
svar. Novellgruppens svar är som tidigare nämnts överlag mer heterogena 
och framstår i jämförelse med filmgruppens svar som mer fragmentariska i 
sin beskrivning av förloppet. Ett sätt att åskådliggöra mönstret är att studera 
hur stor andel från respektive grupp som tagit upp tre eller fler 
kärnfunktioner i sina svar. I novellgruppen tar 38 % av eleverna upp tre eller 
fler av kärnfunktionerna, att jämföra med 72 % av filmgruppens elever.  

Detta innebär inte nödvändigtvis att filmgruppens reception är ”bättre” 
eller att novellgruppen uppvisar oförmåga ifråga om denna aspekt. Däremot 
står det klart att de olika medierna ger upphov till olika slags skriftlig 
respons från eleverna.    

Karaktärerna i  f iktionen 
Karaktärerna i fiktionerna reduceras oftast till huvudpersonen Gustav, hans 
hustru Ellen och familjens vän John i elevernas texter. Några nämner även 
familjemedlemmarna bland karaktärer, medan andra helt utelämnar 
hustrun i svaren och bara låter Gustav och John nämnas. Flera av svaren 
från novellgruppen har karaktären av en lista där karaktärerna räknas upp 
och förses med vissa attribut. Karaktärernas civilstatus beskrivs av flera där 
Gustav jobbar som doktor och har en familj, medan John är ogift och jobbar 
som VD. Men de vanligaste attributen som eleverna anför handlar om att 
beskriva karaktärerna som rik och fattig, där den rika karaktären John 
Richardt ställs mot den fattiga Gustav Henck. Den ekonomiska orättvisan 
mellan karaktärerna, som manifesteras med pälsen och dess värmande 
sociala effekter, är något som många elever lyfter fram, från filmgrupp såväl 
som novellgrupp. Eftersom en stor del av novellgruppen inte berört 
triangeldramat i sina svar, kan en stor del av novellens budskap och 
laddning tänkas hamna i ekonomi, då receptionen så tydligt visar att detta 
är en berättelse om fattiga och rika. Den konflikt som läsaren kan söka efter 
i fiktionen finns i den ekonomiska orättvisan, eftersom triangeldramat inte 
är uppenbart. De ekonomiska aspekterna återkommer även i filmgruppens 
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svar. Att eleverna lyfter fram dem är inte märkligt då Gustavs fattigdom 
tydligt och explicit uttrycks i både film och novell.  

Ett fenomen som framträder i betydligt högre grad hos filmgruppen är 
hur karaktärerna positioneras i förhållande till varandra. I flera av elevernas 
svar framställs Gustav som den goda karaktären, medan John får 
representera hans motsats.  

Gustav är huvudpersonen i berättelsen, han verkar vara en snäll person 
som har det väldigt jobbigt, han vill väldigt gärna bli rik så hans hustru 
ska börja visa mer kärlek igen.  

En annan viktig karaktär är den rika vännen, han verkar vara snäll när 
han lånar ut pengar, men skenet kan bedra då han är otrogen med 
Gustavs fru. (FiVOFl3) 

Strukturen som flera från filmgruppen, men få från novellgruppen, 
anknyter till verkar vara förankrad i de förväntade mönstren i film där 
huvudpersonen är berättelsens hjälte (eller möjligen anti-hjälte i denna 
fiktion), medan motståndaren är en skurk. Att bygga upp berättelser kring 
hjältar i filmer är ett mycket klassiskt tema som eleverna är bekanta med, 
vilket gör det förväntat att de tar upp denna aspekt kring karaktärerna 
(Penne, 2010). Att denna genreförväntan på hjältar och skurkar, goda och 
onda karaktärer, inte finns från novellgruppen är inte heller förvånande. 
Särskilt inte när det beaktas att flertalet av novelläsarna inte omnämner 
någon händelse i fiktionen där någon karaktär har gjort en annan en orätt. 
Om karaktären John inte har gjort något klandervärt i novellen, måste 
läsaren förstå honom på ett annat sätt.  

Doktor Henck, som är "huvudrollen". Han har inte så bra självförtroende 
och mår inte jätte bra. Han är fattig och har fru och barn. Häradshövding 
Richardt som har pengar och en päls som antagligen är dyr. Han har 
ingen familj så. Han brukar fira jul med Henck och hans fru och barn. 
Han verkar vara väldig snäll , eftersom han t.ex. lånar ut pengar och lånar 
Henck sin päls. Jag tror att dessa två representerar en vänskap då de båda 
finns för varann, den ena får fira jul t.ex. med den andras familj och den 
andra kan få hjälp av den andra med det ekonomiska om det behövs. Bra 
vänskap och ingen, vare sig rik eller fattig är värd mindre eller mer. 
(NoVOFl5) 

I detta fall uttrycker eleven väldigt tydligt hur karaktären John kan förstås 
positivt, och hur deras vänskap kan förstås på samma sätt. Den enda 
konflikt som kan antydas i citatet ovan har med ekonomi att göra då Gustav 
är fattig familjefar, medan den andre har pengar och möjligheten att hjälpa 
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till ekonomiskt. De flesta elever beskriver inte John som en snäll person, 
däremot nämner flera att han är hjälpsam. Bilden av John i novellgruppens 
svar kontrasteras även mot den negativa Gustav, vilket syns i flera av de 
listor som eleverna utarbetar: 

Dr. Henck- Less på livet, ser döden komma.. fattig, negativ..  

Familj John Richardt- Rik, äger en päls. Direktör i ett nytt bolag. 
(NoSAPo2)   

På flera ställen beskrivs Gustav som en karaktär som råkat ut för mycket 
elände: han är fattig och sjuk och tänker dystra tankar. Några elever 
beskriver också att han är bedragen. Men flera elever beskriver honom, som 
i citatet ovan, som negativ. Nyansskillnaden i läsningen resulterar i att 
Gustav blir en gnällspik som borde tänka mer positivt. Istället för att 
betrakta honom som en antihjälte som är offer för omständigheter, som kan 
väcka läsarens sympati, kan vissa elevsvar beskriva honom som en person 
som är ”rätt negativ och gror ned sig i små saker” (NoVOFl4). 

Diskussion 

Utifrån den frågeställning och diskussion som inledde artikeln kan några 
sammanfattande iakttagelser göras om hur eleverna arbetar med fiktion 
genom två medier.   

De elever som ska skriva om den tryckta skönlitteraturen tenderar att 
skriva kortare, än de som ska skriva om en film. Med tanke på mediernas 
materialitet borde det vara tacksamt att skriva om en kort novell som eleven 
har framför sig, istället för en kort film som eleverna endast får se en gång. 
För att förklara förekomsten och betydelsen av korta eller långa svar krävs 
fler studier, men vissa resultat antyder att ett längre yttrande om en fiktion 
kan tolkas som att eleven visar ett större intresse för fiktionen, än om svaret 
varit väldigt kortfattat (Eva-Wood, 2004: 186). 

En andra iakttagelse är att eleverna ser olika saker i fiktionerna. Det 
tydligaste exemplet är förväxlingen i fiktionen, som är tydlig för de flesta i 
filmgruppen, medan händelsen verkar gå många läsare i novellgruppen 
förbi. Att se eller inte se förväxlingen medför två radikalt olika läsningar av 
novellen, vilket novellgruppens svar visar.  

En tredje iakttagelse är att eleverna lägger märke till fler kärnfunktioner 
när de skriver om film, än när de skriver om novell. En förklaring till 
variationen finns i korrelation till hur olika händelser gestaltas i de olika 
medierna. Oaktat de enskilda händelserna finns på en generell nivå en högre 
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andel kärnfunktioner redovisade i filmgruppen än i novellgruppen, vilket 
kvalitativt visar sig genom mer utförliga och sammanhängande svar.    

De litterära analysbegrepp som användes i studien valdes med ekologiska 
hänsyn, då avsikten var att de skulle vara relativt bekanta för eleverna. 
Tematik, handling och karaktärer förekommer i läromedel och fungerar 
som begreppsliga verktyg för eleverna att ta sig an en fiktion. Även om de 
konstruerats för den tryckta skönlitteraturen, visade undersökningen att de 
även genererar fylliga svar när fiktionen förmedlas genom ett annat 
medium. Begreppen i sig verkar inte vara ett bekymmer för eleverna, vilket 
däremot den tryckta novellen tenderar att vara.  

En möjlig förklaring till svårigheterna, eller skillnader i läsningen, kan 
vara att den språkliga formen från slutet av 1800-talet utgör en utmaning 
för eleverna. Förvisso är språket och replikerna i adaptionen i hög grad 
trogen novellen, men däremot finns i filmen mer potential (eller affordanser 
(Kress & Van Leeuwen, 2006)), där bilden, ljudet och musiken bidrar till ett 
språk som eleven kan förstå. 

Artikeln inleddes med referens till synen på nya medier som ett hot. 
Filmen är inget nytt medium. Däremot kan den sägas ingå i de mediebruk 
som svenska 17–18-åringar dagligen deltar i (Statens medieråd, 2015: 23). 
Hotet kunde formuleras på olika sätt: Eleverna blir så vana vid 
lättillgängliga medier att de förlorar förmåga att ta sig an den tryckta 
skönlitteraturen. Eleverna blir naiva konsumenter av medier, istället för 
kritiska läsare av skönlitteratur. I båda dessa formuleringar finns 
dikotomier och förhållanden som bör problematiseras. I studien framkom 
att eleverna inte tycks ha några problem att omsätta traditionellt 
kunskapsstoff i svenskämnet, i detta fall fokus på narratologiska och 
tematiska aspekter i en fiktion, när detta tillämpas på en film. Problemen 
blev desto tydligare hos eleverna som läste novellen, där läsningarna 
varierade kraftigt. En möjlig implikation av detta är att läsningen av en 
skönlitterär text kräver tid och en lärares omsorgsfulla handledning. Detta 
är giltigt främst för den kontext som undersöks, men är sannolikt inte ett 
unikt förhållande. Huruvida filmen eller de nya medierna är att beskylla är 
svårt att leda i bevis. Eftersom de nya medierna och filmen är inskrivna i 
kunskapsstoffet är diskussionen i någon mening onödig. Frågan gäller 
istället hur filmen kan behandlas och utnyttjas på bästa sätt, och om 
läsningen av de två olika formerna av fiktion på något sätt kan berika 
varandra.  

För vidare forskning vore det intressant och relevant att empiriskt 
studera vad som sker med läsningen när elever har läst texten och därefter 
ser filmen. Även det omvända scenariot är intressant, där filmen inleder och 
följs upp den tryckta skönlitteraturen. På vilka sätt påverkas vår läsning av 
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Sagan om ringen i en medieekologi där verket filmatiserats och blivit en 
miljardindustri? Problemet har didaktisk relevans då de flesta som ägnat sig 
åt litteraturundervisning någon gång frågar sig huruvida eleven eller 
studenten faktiskt läst verket som behandlas, och hur denna läsning gick till.  
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När delarna inte blir en helhet 
Om behovet av en komplex ämnesuppfattning  

i svenskämnets skrivundervisning 

Helen Winzell 

Inledning och bakgrund 

I gymnasieskolans svenskämne utgör skrivande ett dominerande inslag. 
Detta är relevant i ett samhälle som till stor del bygger på skriftlig 
kommunikation och där en god skrivförmåga är en påtaglig framgångs-
faktor. Förmågan att skriva funktionellt är emellertid en konst som fordrar 
en mångfacetterad kunskap om språk, text, skrivande och kommunikation. 
För att svensklärare ska kunna leda eleverna till en sådan skrivförmåga, 
krävs det därför att de själva är rustade med en sammansatt kunskap om 
dessa områden. Svensklärarens metakunskaper i och om skrivande och 
skrivundervisning kan betraktas som avgörande för elevernas 
skrivutveckling (Bergman 2007; Bommarco & Parmenius Swärd 2012; 
Dysthe 1996).  

Lärares ämneskunskap är viktig för undervisningens kvalitet (Grossman 
1990; Grossman et al. 1989; Henze, van Driel & Verloop 2008; Shulman 
1986; Zetterqvist 2003). Detta gäller inte enbart svenskämnet. Exempelvis 
visar kvalitativa studier av matematikundervisning att matematiklärares 
repertoar av undervisningsstrategier och alternativa presentations- och 
förklaringsmodeller till största del är beroende av deras förståelse av ämnet 
(Baumert et al, 2010: 138). Utvecklingen av ämnesdidaktisk kunskap är 
nämligen beroende av ämneskunskapens karaktär (Baumert et al, 2010). En 
begränsad ämneskunskap har därmed negativ effekt på ämnesdidaktisk 
kunskap och – som en följd därav – negativ effekt på undervisnings-
kvaliteten (Baumert et al., 2010: 167; Grossman et al., 1989: 32). Den 
skolning i ämnet som lärarutbildningen ger kan således vara avgörande för 
lärarens kunskapsbildning – och i förlängningen för lärarens undervisning. 
Med andra ord behöver blivande svensklärare få möjlighet att utveckla en 
helhetssyn på skrivande innan de blir yrkesverksamma.  
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En del av en sådan helhetssyn handlar om att förstå hur skilda 
textaspekter av olika konkretionsnivå samverkar i skrivandet. Dels finns en 
lokal nivå med mycket konkreta aspekter som stavning och 
meningsbyggnad, dels finns en övergripande, global nivå som omfattar 
mycket abstrakta aspekter som textens syfte, mottagaranpassning och 
formalitetsnivå. Däremellan finns en mellanliggande nivå som handlar om 
hur innehållet organiseras (Evensen 1997; Hillocks 1987; Hoel 2001). Det är 
viktigt att förstå betydelsen av samtliga textnivåer i funktionellt skrivande, 
eftersom kommunikationen störs oavsett vilken nivå som brister. Väl 
kontextanpassade texter (på global nivå) ger inte ett önskvärt intryck på 
läsaren om det förekommer särskrivningar, stavfel och grammatiska 
normbrott (på lokal nivå). Texter som är korrekta på lokal nivå och som 
också är anpassade till kontexten vad gäller exempelvis stil och formalitet, 
fungerar endast om innehållet också har organiserats på ett begripligt sätt 
(på mellanliggande nivå). På samma sätt får välstrukturerade texter som 
också är korrekta på det lokala planet endast önskvärd effekt på läsaren om 
den anpassas efter sitt sammanhang. Samtliga textnivåer samverkar alltså 
till en text som i sin helhet ger avsedd effekt på läsaren. 

Med tanke på skrivandets mångfacetterade natur och det som föreskrivs i 
styrdokumenten vad gäller exempelvis språkriktighet, tydlig disposition och 
kontextanpassning (se Skolverket, 2011b), måste skrivundervisning 
inbegripa arbete med samtliga textnivåer för att eleverna ska uppnå de 
kunskapskrav som är fastställda. Det är emellertid svårt att hantera samtliga 
nivåer samtidigt, och då globala textnivåer är mer krävande finns det risk 
för att koncentrationen hamnar på mycket konkreta aspekter på lokal nivå 
(Hoel, 2001). Exempelvis i responssammanhang kan lärare därför ”glida 
ner” till lokal nivå (ibid; Olsson Jers, 2010: 63). Detta beror bland annat på 
att lärare, till skillnad från förlagsredaktörer, är ovana att överblicka större 
textmängder (Olsson Jers 2010:64). Precis som orutinerade skribenter, som 
är osäkra på exempelvis stavning och syntaktiska strukturer, behöver lägga 
mycket kraft på lokal nivå, tenderar mindre erfarna läsare och responsgivare 
att fästa uppmärksamheten på sådana konkreta aspekter. Den utveckling 
som både skribenter och responsgivare genomgår börjar därför med ett 
detaljfokus som så småningom övergår till ett mer övergripande textarbete 
där alla delaspekter kan hanteras parallellt (Hoel, 2001). 

Att endast rikta skrivundervisningen mot en av dessa nivåer ger troligtvis 
föga framgång i utvecklingen av ett funktionellt skrivande. Exempelvis leder 
ett alltför strikt fokus på språklig struktur och korrigering av grammatiska 
felaktigheter på lokal nivå till sämre texter på sikt (Hillocks, 1986: 248). 
Detta har troligen till viss del att göra med ett korrigerande förhållningssätt 
i skrivundervisning och textrespons får negativa konsekvenser för elevens 
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skrivande i form av sänkt självförtroende och minskad skrivlust 
(Parmenius-Swärd, 2008). Om svenskläraren likt en ”korrigerande 
normväktare” (Bergman-Claeson, 2003: 23) enbart pekar på språkliga 
detaljer finns det alltså risk för att eleverna utveckling på skrivandets 
samtliga nivåer går förlorad. Därför bör inte språket i sig bli målet med 
undervisningen utan snarare användas som ett medel för att kommunicera 
– precis som simrörelserna gör det möjligt att simma (Anward, 1983). Det 
är nämligen en fungerande kommunikation som är det övergripande målet i 
svenskämnets skrivundervisning, och för att få till stånd en sådan krävs 
alltså ett medvetet textarbete på ett flertal textnivåer (Hoel, 2001; 
Skolverket, 2011b). 

Mot ovanstående bakgrundsskiss finns det skäl att rikta blicken mot den 
ämnesuppfattning som framträder när blivande och tidigt verksamma gym-
nasielärare i svenska talar om skrivande och skrivundervisning. Genom att 
likt Roz Ivaničs (2004) analysera vilka aspekter som blir särskilt 
framträdande när text, skrivande och skrivundervisning fokuseras, visar jag 
i min licentiatavhandling, Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning 
(Winzell, 2016), att olika sätt att tala om skrivande och skrivundervisning 
kan avspegla olika steg i en kunskapsbildning. Syftet med denna artikel är 
därför att med utgångspunkt i de mönster som där framträdde diskutera 
och problematisera de möjligheter som finns att utveckla en helhetsbild av 
skrivande och skrivdidaktik inom svensklärarutbildningen.  

I det närmast följande beskrivs det material som undersökningen 
grundar sig på. Detta följs av en kort metodbeskrivning. Därefter 
presenteras hur studenter och lärare talar inom tre olika skrivdidaktiska 
diskurser samt hur de i sina utsagor manifesterar ämneskunskap om 
skrivande, varpå möjligheten att inom lärarutbildningen utveckla en 
komplex helhetsbild av skrivande problematiseras.  

Material  och metod 

Det material som ligger till grund för undersökningen är femton 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med olika individer. För att skapa 
en bild av lärarstudenters och lärares skrivdidaktiska utveckling gjordes 
nedslag vid tre olika tidpunkter, nämligen i början respektive slutet av 
ämneslärarutbildningen med inriktning svenska mot gymnasiet samt i den 
första tiden som verksam svensklärare på gymnasiet. Fem olika individer 
intervjuades alltså som representanter för respektive tidpunkt. De som 
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befann sig vid den första tidpunkten kallas nya studenter32, de som befann 
sig vid den andra kallas erfarna studenter, och de som befann sig vid den 
sista kallas lärare. För att samtliga intervjupersoner skulle kunna föra 
resonemang om skrivundervisningens praktiska sida, valdes i 
lärarutbildningen tidpunkter i direkt anslutning till en period av 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Samtliga har genomgått sin 
lärarutbildning vid samma lärosäte. 

Intervjuerna genomfördes mellan juni 2012 och april 2013 och handlade 
om tre områden33: 1) Vilka kunskaper om och i skrivande behöver eleverna? 
2) Vilken skrivdidaktisk kunskap är nödvändig för svenskläraren? 3) Hur 
och var har denna kunskap utvecklats? Dessa teman har utgjort stommen i 
samtliga intervjuer men har berörts i olika omfattning och utifrån olika 
ingångar beroende på hur intervjun har utvecklats. När samtliga teman 
hade behandlats ombads intervjupersonerna att utifrån kunskapskravet för 
betyget A34 i kursen Svenska 1 resonera om vilka kunskaper svensklärare 
behöver för att kunna hjälpa eleven att nå dessa mål. Utdraget omfattar de 
delar som rör skriftlig kommunikation i kursen: 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 
sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till 
syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den 
skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak 
följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och 
innehåller goda formuleringar. (Skolverket, 2011b:164) 

Intervjuerna spelades in efter intervjupersonens medgivande och 
transkriberades därefter på en för syftet relevant nivå (se Linell, 1994: 2). 
Element som saknar värde för studiens syfte (hummanden, upprepningar 
och omtagningar i intervjupersonernas utsagor) har tagits bort. Om 
intervjupersonen frekvent använder ord som ”alltså” eller ”liksom” har 
dessa i vissa fall reducerats, eftersom läsningen kan försvåras om dessa 
förekommer i alltför ymnig omfattning. Kortare pauser markeras med tre 
punkter, passager som är av särskilt intresse för analysen har kursiverats, 
och uteslutna ord och passager markeras med […]. 

Analysen av intervjuerna har gjorts kontinuerligt och i flera steg med 
början i intervjutillfällena och transkriptionsarbetet. Intervjuerna har sedan 
																																																													
32 Studentgrupperna har fått sina beteckningar efter inspiration av Sofia Asks avhandling 
Vägar till ett akademiskt skriftspråk (2007). Nya respektive erfarna studenter säger något om 
i vilket skede de olika intervjupersonerna befinner sig i sin utbildning. 
33 Syftet var ursprungligen att studera lärarstudenters och lärares skrivdidaktiska kunskaps-
bildning utifrån deras sätt att tala om nödvändig skrivdidaktisk kunskap och dess utveckling. 
34 Det högsta betyget i en skala från A-F, där A-E är godkända betyg (se Skolverket, 2011a). 
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genomlyssnats och transkriptionerna lästs öppet och förutsättningslöst ett 
flertal gånger med avsikt att få en helhetsbild. Vid genomläsningarna har 
passager av relevans för frågeställningen markerats och kodats, och utifrån 
dessa koder har diskursiva mönster framträtt. Dessa mönster har utgjort ut-
gångspunkt för en kvalitativ kategorisering av deltagarnas yttranden. Forsk-
ningsansatsen är kvalitativ, men för att illustrera skillnader mellan de olika 
gruppernas sätt att tala om skrivdidaktik har en kvantifiering av delar av 
materialet gjorts i form av frekvensberäkningar av yttranden (se Winzell, 
2016).  

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik35 har beaktats vad gäller 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckes-
kravet med möjlighet för intervjupersonerna att när som helst avbryta med-
verkan i studien. Respondenterna ingår anonymt i undersökningen och har 
erhållit en personlig kod som används vid citat. Koderna är uppbyggda 
enligt följande princip: NS1 betyder att det är en ny student (NS) och att det 
är individ 1 (av fem). Erfarna studenter betecknas ES. Koden L3 visar att det 
är lärare 3.  

Tre skrivdidaktiska diskurser 

Som jag visar i min licentiatavhandling (Winzell, 2016) skiljer sig de tre 
gruppernas sätt att yttra sig när de talar om skrivande och 
skrivundervisning. En påfallande skillnad handlar om hur de fokuserar på 
olika textnivåer i sina yttranden. Deras utsagor kunde kategoriseras i 
huvudsakligen tre olika yttrandetyper, som var och en berörde olika 
textnivåer – lokal, mellanliggande och global nivå. Dessa tre textnivåer 
illustreras med hjälp av en modell som har skapats med inspiration av 
Hillocks (1987), Evensen (1997) och Hoel (2001). Textnivåerna i denna 
modell är valda utifrån intervjupersonernas sätt att tala om skrivdidaktik (se 
figur 1). 

  

																																																													
35 Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik kan läsas på deras hemsida 
(http://codex.vr.se). 
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Figur 1. Översikt över lokal, mellanliggande och global textnivå 
 
Som figur 1 visar, gäller följande gränsdragningar mellan dessa nivåer: 
Lokal nivå omfattar detaljer på ord- och meningsnivå i texten såsom 
meningsbyggnad, språkriktighet och ortografi (stavning, särskrivning, 
interpunktion samt versaler och gemener). Förutom meningsbyggnad 
omfattas andra delar av grammatiken (exempelvis objekts- respektive 
subjektsformer och tempus). Mellanliggande nivå handlar om hur innehåll 
och budskap organiseras och omfattar struktur på såväl text- som 
styckeplanet: textmönster, disposition, koherens – det vill säga 
sammanhang och röd tråd – samt kohesion, vilket handlar om sambands-
markörer i texten. Den mellanliggande textnivån är därför relativt konkret, 
eftersom den rör textens form. Global nivå handlar om syfte, mottagare och 
kontext, det vill säga textens funktion. Hit hör därför formalitetsnivå och 
andra val som berör skribentens möjlighet att kommunicera med 
mottagaren på det sätt som avses i en viss kontext. 

Dessa tre textnivåer har utgjort en grund för tre analyskategorier – 
skrivdidaktiska diskurser – som har skapats induktivt utifrån materialet 
men med inspiration av Ivaničs (2004) sätt att indela vårt sätt att tala om 
skrivande och skrivundervisning i olika diskurser. Diskurserna har 
namngetts utifrån utsagornas karaktär. Eftersom lärarstudenterna och 
lärarna till stor del talar om och uppmärksammar brister och fel på lokal 
textnivå kan detta sätt att uttala sig om skrivande och skrivundervisning 
beskrivas som en korrektionsdiskurs. Sättet att tala om skrivande och skriv-
undervisning som knutna till textens uppbyggnad och struktur kan 
beskrivas som en konstruktionsdiskurs. Yttranden om skrivande och 
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skrivundervisning som fokuserar samspelet mellan skribent och mottagare 
på global textnivå kan sägas ingå i en kommunikationsdiskurs. Dessa tre 
beskrivs översiktligt i det närmast följande. 

Korrektionsdiskursen är relaterad till textens lokala nivå. Den största 
enhet som beaktas i detta sätt att tala om skrivande och skrivundervisning 
är meningen, vilket innebär att enskilda tecken, ord, ordformer och 
meningsbyggnad får uppmärksamhet. I denna diskurs uttrycks ett fokus på 
den skrivna textens språkliga mönster och regler. Det som får stort 
utrymme och dominerar utsagorna i denna kategori är alltså korrekt 
stavning, korrekt interpunktion och korrekt meningsbyggnad. Det betyder 
att koncentrationen i yttranden som tillhör korrektionsdiskursen ligger på 
den skrivna textens konkreta form. Utsagorna inom korrektionsdiskursen 
kommunicerar alltså att textens lokala nivå är viktig för att texten som 
helhet ska fungera, att elever har problem med att följa regler för språkliga 
mönster och att arbete med den lokala textnivån är viktigt för att elevernas 
skrivande ska utvecklas. Därmed ligger fokus på mycket konkreta aspekter. 

Inom konstruktionsdiskursen ligger fokus på textens uppbyggnad och 
struktur. Det betyder att disposition och genrespecifika textmönster får 
uppmärksamhet. Andra aspekter som uppmärksammas är textens logiska 
uppbyggnad vad gäller styckestruktur och explicita sambandsmarkörer. 
Detta sätt att tala om skrivande och skrivundervisning uppmärksammar 
alltså textens strukturella komposition. Med andra ord handlar utsagorna 
om att organisera textinnehållet. Fokus ligger således på mellanliggande 
textnivå, och den största enhet som beaktas är den skrivna texten. 
Utsagorna handlar om större enheter som är svårare att överblicka än de 
mycket påtagliga aspekterna på lokal nivå, så trots att textens påtagliga 
utformning fokuseras representerar konstruktionsdiskursen en högre 
abstraktionsnivå än korrektionsdiskursen. 

I kommunikationsdiskursen ligger fokus på skrivkontexten – alltså den 
kontext för vilken texten skrivs. Främst uppmärksammas de krav och möj-
ligheter som en viss skrivkontext för med sig. En central utgångspunkt är att 
skribenten beroende på syfte och sammanhang måste göra val i texten som 
leder till en avsedd tolkning och förståelse. Yttranden som är karaktäristiska 
för denna diskurs handlar av den anledningen om skrivande i relation till 
textens syfte. De handlar också om mottagarperspektiv och skribentens val 
av språkregister i förhållande till kontext och mottagare – aspekter som 
handlar om såväl ordval som retorik och talspråk i skrivna texter. Kort sagt 
handlar yttrandena om hur skribenten säkerställer en fungerande 
kommunikation med en läsare. Den största enhet som beaktas är därmed 
kontexten, alltså en enhet som ligger utanför den skrivna texten och som i 
och med detta är mer abstrakt.  
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Yttranden som handlar om textnära aspekter men som är svåra att 
relatera till en specifik textnivå har förts till kategorin övrigt. På det sättet 
hanteras också textnära yttranden som handlar om annat än de tre 
textnivåerna, exempelvis handstil eller textomfång. Detsamma gäller 
yttranden där intervjupersonen talar om en viss textnivå men ger uttryck 
för att den inte är viktig. 

En kvantitativ jämförelse av grupperna 
De tre skrivdidaktiska diskurserna som beskrivs ovan återfinns i högre eller 
lägre utsträckning både hos nya och erfarna studenter och lärare. De flesta 
intervjupersoner rör sig alltså i någon mån inom samtliga diskurser.  

För att jämföra de tre grupperna undersöktes den kvantitativa 
fördelningen av de skrivdidaktiska diskurserna i respektive grupp. Detta 
gjordes genom att för varje grupp göra en frekvensberäkning av alla 
yttranden inom respektive diskurs. Ett tydligt mönster framträdde. Som 
tabell 1 visar, finns påtagliga skillnader mellan grupperna vad gäller deras 
sätt att tala om text, skrivande, skrivinlärning, skrivundervisning och 
skrivbedömning. Tyngdpunkten ligger på olika diskurser vid de olika 
tidpunkter som studeras. Nya studenter talar i mycket högre grad än övriga 
inom korrektionsdiskursen (41 %). I denna grupp får även konstruktions-
diskursen stort utrymme (38 %). Däremot talar de i mycket liten 
utsträckning inom kommunikationsdiskursen (7 %). Det mönster som 
framträder inom gruppen visar alltså en mycket tydlig inriktning mot 
textens konkreta form – särskilt på lokal nivå. 
 

Tabell 1. Gruppernas procentuella fördelning av yttranden inom de olika skrivdidaktiska 
diskurserna 

	 Nya	
studenter	

Erfarna	
studenter	

	
Lärare	

	
n	

Korrektionsdiskursen	 41	 23	 25	 103	

Konstruktionsdiskursen	 38	 52	 30	 137	

Kommunikationsdiskursen	 7	 14	 28	 62	

Övrigt	 14	 12	 18	 52	

	 	 	 	 	

n	 110	 102	 142	 354	
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Bland erfarna studenter dominerar konstruktionsdiskussionen. Över hälften 
(52 %) av yttrandena handlar om mellanliggande textaspekter. I denna 
grupp får korrektionsdiskursen betydligt mindre utrymme i jämförelse med 
gruppen nya studenter (23 %) samtidigt som erfarna studenter i större 
utsträckning talar inom kommunikationsdiskursen (14 %). De erfarna 
studenterna talar alltså sammantaget på ett sätt som är mycket inriktat mot 
textens form på strukturplanet. 

För lärarna är fördelningen mellan de olika diskurserna jämnare. En 
fjärdedel av yttrandena kan relateras till korrektionsdiskursen (25 %). Kon-
struktionsdiskursen får mindre utrymme än i de två andra grupperna (30 
%), men kommunikationsdiskursen representeras i betydligt högre grad (28 
%) än i de tidigare grupperna. Detta kan tolkas som ett mer balanserat 
förhållningssätt där samtliga nivåer betraktas som viktiga. Båda student-
grupperna talar således huvudsakligen inom en eller två diskurser (som 
båda kan relateras till textens form), medan lärarna uppvisar en mer jämn 
fördelning mellan alla tre diskurserna och således talar om såväl form som 
funktion.  

Resultatet visar att det efter lärarutbildningen sker en förändring i sättet 
att tala om text, skrivande och skrivundervisning som innebär en tydligare 
inriktning mot textens globala nivå. De lokala och mellanliggande nivåerna 
i korrektions- och konstruktionsdiskursen får nämligen inte lika mycket 
uppmärksamhet bland lärarna som bland studenterna. Gruppernas diskurs-
fördelning visualiseras i diagram 1. 

 



	

	
216 

 

Diagram 1. Gruppernas procentuella fördelning av yttranden inom de olika skrivdidaktiska 
diskurserna 
	
Det framgår av diagram 1 att andelen yttranden inom kommunikations-
diskursen blir allt större i ju senare skede en grupp befinner sig. Andelen 
yttranden inom denna diskurs dubbleras från en tidpunkt till en annan. 
Detta är en markant skillnad, och resultatet visar att lärarna uttrycker ett 
tydligare fokus på skrivandets funktion och förutsättningar än studenterna. 
Sammantaget kan ett generellt mönster skönjas där studentens 
uppmärksamhet på det konkreta övergår till ett mer jämnt fördelat fokus på 
samtliga nivåer.   

En kvalitativ jämförelse av grupperna 
Grupperna skiljer sig inte enbart åt kvantitativt utan också kvalitativt. 
Förutom att tala i högre eller mindre grad inom de olika diskurserna lägger 
de också tyngdpunkten på olika aspekter när de talar om text, skrivande och 
skrivundervisning. Nya studenter talar inte bara mest inom korrektions-
diskursen. Det är också främst grammatik och andra lokala aspekter som de 
framhäver som bärande i skrivande och skrivundervisning, vilket följande 
exempel illustrerar: 

Om du inte kan uttrycka dig i skrift och de [inte] förstår dig för att du 
stavar fel och du har fel grammatik eller meningsbyggnadsfel […] då blir 
det ingen bra text. (NS2) 
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Här uttrycker studenten NS2 att textens lokala nivå har stor betydelse för 
textkvaliteten. En annan student (NS4) talar om grammatik som ett 
lämpligt undervisningsinnehåll som kan leda till ett utvecklat skrivande: 

Sen tror jag även att grammatikundervisning kan va jättebra för att lära 
sig bygga texter också. Att man märker mycket lättare ifall man håller sig 
till samma tempus, till exempel. För att byta tempus, det är nånting som 
eleverna gör ofta. (NS4) 

Erfarna studenter lyfter istället textstrukturella aspekter på mellanliggande 
textnivå som särskilt viktiga i skrivande och skrivundervisning. Det kan 
bland annat handla om genretypiska mönster, som i följande exempel, där 
studenten ES1 utifrån kunskapskravet för betyget A i Svenska 1 talar om 
vikten av att medvetandegöra elever på de olika strukturer som 
karaktäriserar olika typer av texter: 

Just argumenterande texter och andra texter. Ja, då måste man ju kunna 
visa vad som skiljer olika texter åt och vad som är… Ja hur brukar en 
novell se ut? Hur brukar en argumenterande text se ut? (ES1) 

Att texters olika karaktär är en grundläggande förutsättning för skrivande 
berörs bland annat också av studenten ES4, som i följande exempel 
resonerar om hur texttypiska mönster kan hanteras praktiskt i 
undervisningen: 

Det är ju inte lika optimalt, kanske, att stå och hålla en timmes 
föreläsning om argumenterande texter eller så, utan det kommer få bli 
mer exempeltexter och kanske gemensamma genomgångar där vi faktiskt 
går igenom samma text tillsammans och försöker leta efter de liksom 
urskiljande dragen så i just den texten. […] Mycket exempel måste det ju 
vara där. Man kan ju inte prata om en argumenterande text utan att visa 
en argumenterande text. (ES4) 

Utsagorna kan också handla om mer allmänna textmönster, som exempelvis 
konsten att bygga ett stycke: 

för jag tror att strukturen ger en röd tråd. […] Så länge du knyter ihop 
styckena lite med ditt lilla limstift som jag har pratat om då. Att finns det 
en logik alltså? Introduktionen har en logik, avslutningen har en logik 
och det finns en logik mellan de olika styckena. (ES5)  
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Uttalandet handlar om att skapa en tankegång både inom och mellan olika 
stycken, vilket studenten ES5 framhåller som ett huvudsakligt undervis-
ningsinnehåll.  

Lärarna, å andra sidan, framhäver de globala aspekterna som det primära 
målet med skrivundervisningen. Det är en fungerande kommunikation som 
är kärnan, och detta framgår exempelvis när läraren L1 beskriver vad som 
är målet med skrivundervisningen – nämligen ”[k]ommunikativa 
färdigheter. Att kunna anpassa sig till sammanhanget”. En sådan 
kontextsanpassning är vad läraren L4 talar om i ett resonemang om vad 
eleven ska utveckla i sitt skrivande: 

 [Eleverna] ska kunna tydliggöra och sätta fingret på hur man ska kunna 
förändra saker och vad som är effekten av att använda fel språk i fel 
sammanhang (L4) 

Läraren L4 berör här hur skribentens val avgör hur väl textens budskap tas 
emot i en viss kontext. På liknande sätt handlar nästa exempel om kontext-
anpassning, men detta uttalande är mer inriktad mot hur skribenten vill 
uppfattas i en viss situation: 

På nåt sätt får jag försöka kommunicera de normerna till dem, att det ser 
inte bra ut att skriva fel i ditt CV på det där ordet eller så. Att man får 
bidra med normer, helt enkelt, eller värderingar och säga att det här 
uppfattas såhär eller känns inte bra om du formulerar dig såhär i din 
uppgift. (L5) 

Lärarcitaten berör alltså kontext- och mottagaranpassning samt det känsliga 
förhållandet mellan textens utformning och den värdering av skribenten 
som medföljer. Detta är på en mer övergripande kommunikativ nivå som i 
själva verket innefattar allt i texten.  

Det finns ytterligare kvalitativa skillnader mellan grupperna. Studenter 
och lärare talar nämligen även på olika sätt även inom en och samma 
diskurs. Inom exempelvis konstruktionsdiskursen är det alltså inte enbart 
andelen yttranden som skiljer grupperna åt. Även innehållet skiljer sig, då 
det förekommer skillnader i abstraktionsnivå mellan grupperna. Detta tar 
sig följande uttryck: När nya studenter talar om de mellanliggande aspekter 
som karaktäriserar denna kategori, rör de sig i större utsträckning än övriga 
mot det mycket konkreta. Nya studenter talar alltså även här till stor del om 
ordnivå när de uttalar sig om textstruktur och textorganisation. Ett exempel 
är när studenten NS4 talar om att läraren måste kunna lokalisera problem i 
en text: ”Glömmer [eleven] att sätta ut bindeord?”. Ett annat exempel är när 
studenten NS5 i sin instruktion inför recensionsskrivande i en klass anger 
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att eleverna ”ska ha med… vad kallade de det nu? Sammanhangsord, alltså 
att man sätter ihop leden på ett bra sätt”. Ett tredje exempel är när 
studenten NS1 talar om hur olika ord och uttryck kan skapa ordning i text: 
”För det första och för det andra och avslutningsvis och sammanfattningsvis 
och lite såna”. Samtliga av dessa betecknar enstaka ord och uttryck som 
relaterar till textens uppbyggnad. Nya studenter talar alltså inte om de 
större strukturerna i sig utan om ord som skapar sammanhang i större 
strukturer.  

Detta kan ställas i kontrast mot de aspekter på textorganisation som 
erfarna studenter talar om och som griper över större och mer abstrakta 
strukturer. Vissa uttryck förekommer endast bland erfarna studenter. 
Exempelvis talar studenten ES5 om textens ”logik” och om att svensklärare 
behöver ha ”väldigt god förståelse för textkomposition”. Därutöver talar 
studenten ES2 om argumenterande texters speciella ”mönster”. Samtliga 
dessa aspekter kräver uppmärksamhet på större enheter än enstaka ord och 
är därmed mer abstrakta, samtidigt som de relaterar till textens 
uppbyggnad.   

Endast inom gruppen lärare nämns sådant som att vissa text-
konstruktioner kan användas för att ”vägleda [läsaren]” (L4). Denna utsaga 
rör sig mer i riktning mot mottagaranpassning, som är en abstrakt aspekt.  

Det finns alltså ett tydligt mönster på flera nivåer i materialet som visar 
hur fokus förändras mot allt större enheter och därmed en allt högre 
abstraktionsnivå. Här kan koncentrationen på detalj påvisa att fokus ligger 
på vissa delar, medan det mer abstrakta påvisar ett vidare grepp. 

Ett  partiel lt  el ler helt  ämne?  

Ytterligare en delanalys (Winzell 2016), som fokuserar den ämnesmässiga 
kunskapsutvecklingen, fördjupar bilden av de skrivdidaktiska 
förhållningssätt som skildras ovan. Där undersöks den ämneskunskap som 
manifesteras när intervjupersonerna talar om skrivande och 
skrivundervisning. Ämneskunskaper handlar om kunskap om och förståelse 
av ämnet – i detta fall skrivande – och omspänner kunskaper om skrivande i 
sig och områden som är tätt knutna till skrivande, det vill säga kunskap om 
text, språk och kommunikation. I ämneskunskapen ligger också en 
övergripande förståelse för ämnets organisation och struktur samt olika 
perspektiv på ämnet och dess olika delområden, det vill säga ämnes-



	

	
220 

strukturell36 kunskap. Den som har utvecklade ämneskunskaper har därmed 
en mer komplex syn på ämnets uppbyggnad och ger uttryck för att ämnet är 
uppbyggt av flera dimensioner med en inbördes hierarki, där vissa delar 
ligger i ämnets förgrund och andra i dess bakgrund.  

Analysen visar att grupperna i sina utsagor ger uttryck för kvalitativt 
olika ämneskunskaper när de talar om skrivande och skrivdidaktik. Den 
ämneskunskap som nya studenter kommunicerar är begränsad och 
innefattar framför allt grammatiska aspekter på lokal nivå men också 
textrelaterad kunskap på mellanliggande nivå. Ett exempel på ett utpräglat 
lokalt fokus finns hos studenten NS5.  När han får frågan om huruvida han 
fick ta del av någon skrivundervisning under sin VFU, svarar han: ”inte 
skrivundervisning på det sättet att… inte grammatik och såna saker […] 
Det har mer varit former för olika texter”. Med andra ord ligger textens 
lokala aspekter som interpunktion och meningsbyggnad i ämneskunskapens 
förgrund för denne student när han talar om skrivundervisning.  

I jämförelse med nya studenter uppvisar erfarna studenter en vidgad 
ämneskunskap då de även talar om text på ett vidare plan. Likväl är det vissa 
delar som kommer till uttryck. Exempelvis är grammatikens betydelse för 
skrivande och skrivundervisning fortfarande påtagligt uttalad, vilket 
framgår när studenten ES4 för ett resonemang om vad elever behöver för 
skrivundervisning för att utveckla sitt skrivande: 

Rent grammatiskt så finns det ju en hel del som eleverna måste […] 
faktiskt jobba med och då kanske det inte är ordklasser som substantiv 
och verb och så utan faktiskt hur språket faktiskt är uppbyggt. Och det 
tror jag inte att man går igenom alldeles för mycket. Det läggs nog inte så 
mycket fokus på det. Jag vet att jag inte gjorde det i alla fall när jag hade 
mitt grammatikrace nu, liksom. Det tror jag framförallt är viktigt. ’De’ 
och ’dem’, särskrivningar, syftningsfel och så att man faktiskt undervisar 
om hur det ser ut. Och sen så är det väl självklart viktigt att träna på att 
skriva olika… genrer också. Kanske lägga mer fokus på vissa genrer än 
andra. Som argumenterande text, till exempel, för det är ju både 
retoriken i tal och skrift som man övar på och det är nånting som är 
väldigt viktigt att ha till framtiden i alla fall om man nu, ja det ger i alla 
fall möjligheter om man har den, en välutvecklad kunskap i att kunna 
skriva. Så undervisa om texttyper och även alltså, som jag sa då, vissa 
grammatiska delar för att göra språket bättre. (ES4) 

I uttalandet finns visserligen en uttalad koncentration på ords och 
meningars uppbyggnad; kunskap om morfologi och syntax lyfts som viktiga 
																																																													
36 Wedin (2007: 240) ser ämnesstrukturell kunskap som en del av en ämnesdidaktisk 
kunskap. Här betraktas den som en del av den ämneskunskap som läraren behöver. 
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instrument i skrivundervisningen. Men studenten talar även om texters 
uppbyggnad och berör i någon mån de sociala möjligheter som 
skrivförmåga för med sig. Citatet illustrerar därför erfarna studenters sätt 
att tala om ämnesområdet skrivande och skrivundervisning. De har 
nämligen inte samma orientering mot de små detaljerna som nya 
studenterna har i sina uttalanden utan talar även om text på ett vidare plan. 

Lärarna kommunicerar emellertid en mer komplex ämneskunskap då de 
talar om ämnesområdet skrivande som brett och uppbyggd av många delar 
som relaterar till varandra och har en inbördes hierarki.  

Alltså jag tror att [eleverna] behöver hjälp på många plan, så, alltså… Jag 
försöker att liksom blanda. Om de ska skriva bättre så behöver de liksom 
dels då bara liksom grammatik, de behöver språkriktighet, de behöver 
läsa mera, och de behöver skriva mera. Och jag tror faktiskt på att varva 
de här uppgifterna ganska mycket. Jag tror det är svårt att göra liksom en 
riktad insats att ”Nu ska vi bli bättre på att skriva under fem veckor här” 
alltså, utan det är så många komponenter i skrivande som gör att… Och 
det gör också att det är ganska svårt att se progression, i alla fall inom en 
kurs. (L2) 

Som framgår av citatet ovan, urskiljer inte lärarna likt nya studenter 
enskilda, isolerade ämnesdelar som särskilt betydande för 
skrivutvecklingen. Snarare får sådana ämnesdelar som fokuseras av 
studenterna en mindre framskjuten position bland lärarna; de blir en del av 
en större helhet. Grammatiken anges som en av flera komponenter. På 
grund av skrivandets komplexitet ser de i stället värdet av att under lång tid 
och på olika sätt arbeta med olika undervisningsinnehåll för att elevernas 
skrivande ska utvecklas. Lärarna ger uttryck för att skrivande är en 
sammanhängande helhet som inte med självklarhet kan delas in i mindre, 
isolerade delar.  

Det framgår alltså av samtliga analyser att det endast är efter lärarutbild-
ningen som en helhetlig syn på skrivande och skrivundervisning kommer 
till uttryck. Hur kan det komma sig? Vad är det som gör att det breda 
innehåll som erbjuds i svensklärarutbildningen inte ger en sådan 
helhetsbild? Kanske finns svaret i den reflektion som en ny student (NS1) 
när hon resonerar om vad hon har lärt sig om skrivundervisning i 
lärarutbildningen: 

Alltså, jag känner väl kanske inte att jag såhär konkret just om 
skrivundervisning har lärt mig såhär… jättemycket. För att jag tycker att 
allt blandas samman på nåt sätt. Och att man får göra sina egna 
avvägningar i slutet av dagen. Men självklart, liksom, de här texterna som 
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vi har skrivit inom olika genrer, det är klart att de har varit för att 
utveckla vårt eget skrivande. Det är ju väldigt konkret. Man kan peka på 
sen: såhär är det. Och sen såklart så har vi läst Dysthe, flerstämmiga 
klassrummet, och det är ju väldigt inriktat på skrivande. Man följer ju tre 
lärare där som jobbar på olika sätt som med skrivande. Och sen såklart 
olika texter om processorienterad skrivundervisning och så. Så det är 
klart att man har läst om det och kanske portföljmetodik och såna saker. 
Men jag tycker att allt går liksom lite in i varandra. Och jag kan liksom se 
det lite som att om vi gör textanalysen, till exempel, så läser vi olika 
litteratur och analyserar den. Man själv måste koppla det kanske till 
skrivandet. Alltså det blir ändå på nåt sätt att du utvecklar din 
genrekompetens och din du vidgar din syn på text och det då får du en 
hjälp i din skrivundervisning på nåt sätt av det arbetet och av de 
reflektionerna, även om man inte konkret, liksom, kopplar det på det 
sättet. Men jag tror att man lär sig väldigt mycket hela tiden som man 
kan koppla till skrivundervisning. (NS1) 

I citatet ovan beskriver studenten (NS1) ett flertal kursdelar och kompetens-
områden som har direkt koppling till skrivande och skrivundervisning. 
Samtidigt pekar hon ut en problematik: att det är upp till studenten att sam-
manföra dessa delar till en helhet. Måhända erbjuder svensklärarutbild-
ningen de delar som behövs för att utveckla en helhetssyn på skrivande och 
skrivundervisning, men själva paketeringen av innehållet blir otydlig. 
Denna tes stärks av ett annat uttalande, där studenten ES5 beskriver 
innehållet i lärarutbildningen som ”en stor kittel med allting”. 

Å andra sidan är det knappast möjligt att inom ramarna för lärarutbild-
ningen beröra allt som en svensklärare kommer att behöva hantera i sin 
undervisning (Grossman et al. 1989:28; SOU 2008:109 s. 56; Brynolf et al. 
2012:298). Detta kommer läraren L3 in på när han reflekterar över varifrån 
hans skrivdidaktiska kunskaper kommer: 

Ja, en del har jag väl förhoppningsvis lärt mig på universitetet. Sen är det 
fortfarande så att man lär sig under resans gång nu. Om jag ska undervisa 
om olika dispositionsmodeller så kanske det fortfarande är så att jag 
måste titta på det innan att, ja men hur ser det här ut nu? Vad är en 
kontrastiv disposition, exempelvis, och så? Svenskan är ju ganska 
komplex och det är rätt mycket innehåll som man ska kunna, och det 
känner man ju nu att på två år på universitetet så fick man ju inte med sig 
allt som man behöver undervisa i. Så är det ju verkligen. (L3) 

Med andra ord kan inte den som har tagit lärarexamen betraktas som färdig 
med den kunskapsbildning som behövs för att kunna undervisa i skrivande.  
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Diskussion 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att studenterna och lärarna 
kommunicerar olika ämnesuppfattningar när de talar om skrivande och 
skrivdidaktik. För det första skiljer de sig åt vad gäller vilka textaspekter 
som fokuseras när de talar om skrivande och skrivundervisning. För det 
andra manifesterar de ämneskunskap av olika komplexitet. För nya 
studenter ligger ett mycket tydligt fokus på lokal textnivå, och de kom-
municerar också en begränsad ämneskunskap. Erfarna studenter fokuserar 
aspekter på mellanliggande textnivå och manifesterar en ämneskunskap 
som i jämförelse med nya studenter visserligen är bredare men alltjämt 
partiell. Till skillnad från studenterna uppvisar lärarna en mer utjämnad 
fördelning mellan de olika textnivåerna, samtidigt som de särskilt lyfter 
aspekter på global textnivå som mål i skrivundervisningen. Dessutom 
manifesterar de en komplex ämneskunskap när de talar om skrivande och 
skrivundervisning (se Winzell 2016). Hur kan detta förstås, och vad får det 
för implikationer? 

I viss mån kan diskursfördelningen relateras till sociokulturell teori och 
lärandets situerade natur, eftersom vi utvecklar det språk som behövs för 
den sociala praktik som vi är verksamma i (se Säljö 2000:34). Att nya 
studenter lägger tyngdpunkten på lokala – och i viss mån även 
mellanliggande – textnivåer kan alltså delvis ha att göra med de kurser som 
de har läst i grammatik, språkriktighet och textanalys. I dessa kurser har det 
varit avgörande att betrakta språket på en konkret nivå. Erfarna studenter 
har större distans till de tidiga kurserna som fokuserar språkets lokala nivå. 
De har också skrivit fler längre texter med krav på logisk uppbyggnad – 
bland annat ett examensarbete. Detta bidrar troligtvis till att de i hög grad 
talar om texters struktur, delar och logik. Att lärarnas utsagor har en 
jämnare fördelning mellan de olika textnivåerna kan kopplas till att de 
befinner sig i en undervisningspraktik där de utifrån styrdokumenten och 
autentiska elevtexter återkommande arbetar med ett skrivutvecklande 
arbete. Det som fokuseras i respektive grupp rör alltså det som är aktuellt 
för dem. 

Men en sådan förklaring räcker inte för att förstå vad skillnaderna mellan 
grupperna kan innebära. Olika sätt att tala om skrivande och skrivundervis-
ning kan nämligen också avspegla olika ämnesuppfattningar (se Ivaničs, 
2004; Winzell, 2016). Studenternas smalare fokus på vissa specifika 
textnivåer beror troligen på att de ännu inte har fått det helhetsgrepp om 
ämnet som krävs för att kunna hjälpa elever till ett utvecklat, funktionellt 
skrivande (Baumert et al., 2010; Grossman, 1990; Grossman et al., 1989; 
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Shulman, 1986). Då också erfarna studenter, som inom kort ska bli 
yrkesverksamma lärare, ger uttryck för en partiell ämnesuppfattning, finns 
det alltså problem att lösa. Eftersom en fragmentarisk ämneskunskap ger 
sämre förutsättningar för den ämnesdidaktiska utvecklingen (Baumert et 
al., 2010: 167; Grossman et al., 1989: 32; Henze et al., 2008), och därmed 
leder till sämre kvalitet i undervisningen, är det av högsta prioritet att inom 
lärarutbildningen säkerställa en holistisk förståelse av ämnet.  

Kanske är det så att skrivdidaktik, som spelar en central roll i svens-
kämnet, är svårare att presentera holistiskt än exempelvis litteraturdidaktik. 
Vad gäller skrivande och skrivdidaktik behövs många delar, som oftast 
ingår i olika kurser: fonetik, skrivregler, grammatik, textanalys, skriftlig 
framställning, retorik, språksociologi, genrekunskap och textdidaktik. Vart 
och ett av dessa områden kan ges som enskilda kurser eller kursmoment 
och riskerar att aldrig sammanföras till en helhet. Det skulle betyda att 
blivande svensklärare kan examineras utan att ha fått den komplexa, 
ämnesstrukturell förståelse av skrivande som de behöver i sin 
skrivundervisning. Därmed saknar de också möjlighet att förstå hur de olika 
delarna relaterar till varandra och samverkar till sådana fungerande 
heltexter som eleverna förväntas skriva.  

För att en komplex ämnesuppfattning ska kunna komma till stånd före 
lärarexamen behöver alltså lärarstudenter hjälp att skapa meningsfulla hel-
heter av de olika kurser som ges (Hauslein et al., 1992: 961). Utan sådan 
kunskap finns det risk för att svensklärare – åtminstone i början av sin 
yrkesbana – fortsätter att ”glida ner” till lokal textnivå och förvalta rollen 
som ”korrigerande normväktare” med följden att elever stagnerar i sin 
skrivutveckling och tappar lusten att skriva (se Bergman-Claeson, 2003; 
Hoel, 2001; Parmenius Swärd, 2008). En utmaning för ämnes-
lärarutbildningen i svenska är därför att tillgodose en tydlig förmedling av 
skrivundervisning som helhet. 
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Epilogue: Life in Mixed Reality 
Interactive Storyworlds in Game Cultures 

Frans Mäyrä 

Particularly within fantasy and science fiction genres there appears a strong 
link between the ‘worldliness’ and the narrative fiction (cf. McHale, 1987). 
Rather than “reading for the plot” (Brooks, 1985), some of us are primarily 
“reading for the world”. This is certainly true to my personal history: at one 
point I was reading “everything Tolkien” in just in order to spend more 
time in the Middle Earth. This was also true when the excellent Lord of the 
Rings movies, directed by Peter Jackson, were followed by his rather 
mediocre The Hobbit movie trilogy – those were, after all, an opportunity to 
spend more time in the world that I knew and had learned to love, and that 
carried me through and helped to (mostly) forgive the curiosities of that 
latter movie trilogy. 

Later, when I was already a university student, I was playing and reading 
“everything Forgotten Realms”. The Realms are a franchise, Dungeons & 
Dragons role-playing game campaign setting – a fictional world, originally 
created by Ed Greenwood. In contrast to mainstream narrative fiction, 
where one is often deeply focused and concerned with the lives, thoughts 
and actions of main characters, the destinies of role-playing game characters 
are in many cases most important as tools for solving game challenges, and 
for exploring the vast fantasy worlds, e.g. in the case of Realms for me, the 
fictional continent of “Faerûn”. 

The links between books, movies and games are no random occurrences 
these days. The transfer of characters, plot lines, and other fictional worlds’ 
elements between for example movies, games, television series, comics, and 
web content has constantly accelerated over the years. In one sense, this 
border-crossing is fundamental for all our culture. One can even say that by 
essence, all media is transmedial. This is based on the intertextuality in the 
levels of content and substance of cultural materials, as well as on the styles 
and structures of human expression. This polyphony of cultural materials is 
also accompanied by contextual character of our sense-making processes: 
we easily read stories, characters or settings through the eyeglasses provided 
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by our experiences with other cultural frames – be them related to the Bible, 
or to Marvel comics, for example. 

Technologically, the mixing and augmentation of multiple media forms 
with each other, and embedding them into our perceived daily reality is an 
increasing trend. In addition to printed and digital books, cinema and 
movie theatres, screen based electronic media, also virtual reality, 
holographic illusions and mixing of fictional with physical are currently 
being designed and manufactured for our future storytelling, social, and 
information related needs. It is nevertheless important to remember that we 
all live in mixed reality by definition. In our thought and perceptions of 
reality the material, semiotic and ludic realities overlap and interplay in 
many ways. Concepts, rules and norms inform what we perceive, and how 
we relate to the reality. 

Regarding these underlying and fundamental developments, one 
influential view is that we are entering the Ludic Society or the Era of 
Games. Rather than living in a culture dominated by static texts or linear 
narratives, the future culture and society will be increasingly dominated by 
data, interactive media and ability to engage purposefully with games and 
simulations of dynamic systems will be one of the core skills. (Zimmerman, 
2015.) The research into whether such cultural change is taking place, and 
to which degree, is currently ongoing. We can nevertheless say that at least 
in public discussion the active audiences, participation economy, games and 
the expectations of playful engagement with applications and services has 
become increasingly typical. Whereas ‘gamification’ is a concept that is 
focused on application of game mechanics and features to multiple, non-
entertainment purposes, it is the concept of ‘ludification’ that is most useful 
in describing what is taking place in a wider perspective – the increasing 
acceptance, adoption and pervasive spread of play, playfulness and game-
like elements in many areas of culture and society. (Montola et al., 2009; 
Stenros et al., 2007.) 

Pioneer of the field, Marie-Laure Ryan in her book Narrative as Virtual 
Reality (2001) addressed some key questions: “Is there a significant 
difference in attitude between immersion in a game and immersion in a 
movie or novel? What are the new possibilities for representation offered by 
the emerging technology of virtual reality?” Our gameplay experience 
studies do suggest that such significant differences do exist. The immersion 
or engagement in games includes active agency, immersion to action, 
problem-solving and sensory immersion in different forms and degrees as 
compared to either textual fictions, or movies, for example. But there are 
also significant continuities and overlaps between the experiences of 
enjoying a novel, a movie and a virtual-world computer game: if some of the 
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characters, fictional setting or themes are shared, then a significant part of 
imaginative engagement by the audiences (readers, watchers, players) are 
also likely to be closely similar, or closely related to each other. 

Differences are nevertheless important to recognise, and when study of 
games entered the modern academic agenda, there was a much publicised 
debate that tool place scholars who were associated with “ludology” and 
“narratology” (or: who were perceived as “ludologists” or “narrativists” by 
others). In practice, this boiled down that different researchers were 
interested in different kinds of games, different experiences, and in different 
dimensions of game design. Games are, after all, a highly variable field, and 
there are not necessary any single feature that would link together a free-
form live action role-playing game, a Sudoku, or a digital first-person 
shooter game, for example – yet all of them are discussed under the heading 
of game cultural phenomena, and are linked by family resemblances (cf. 
Wittgenstein, 1968). The ludologist position can be found e.g. in Gonzalo 
Frasca (1999), who wrote that even while video games may share e.g. 
characters and settings with narratives, it is important to study them “as 
games” (i.e. as ludic activities based on e.g. rules and simulation). On the 
other hand, Janet Murray’s allegoric reading of Tetris as a ludic 
representation of the overworked lives of Western people in Hamlet on the 
Holodeck (1997) is often used as cautionary example about the dangers of 
misrepresenting games as “interactive drama”, or narrative, when the form 
of Tetris itself is rather abstract, and based on dynamic, mathematical-
spatial puzzle. 

Living at the boundaries and intersections of media mixtures, a 
transmedial storyworld is an assemblage of characters, storylines and milieu 
that extends beyond the borders of a single medium (Harvey, 2015). The 
original introducer of ‘transmedia’ into critical lexicon, Marsha Kinder 
wrote (1993) about the “dual spectatorship”, which means that the child 
audience for Teenage Mutant Ninja Turtles is positioned both in active and 
passive modes. They are invited to participate in the active utilization and 
exploration of narrative potentials of Turtles’ storyworld, but this activity 
takes place within the frame of consuming various Turtle branded products. 
This kind of ambiguous agency can also be dubbed as “consumerist 
interactivity”. 

Another key scholar of transmediality, Henry Jenkins (2006) heralds the 
fragmentary and dispersed character of transmedia storytelling as 
intellectually stimulating and social. One can always reflect whether these 
features are a stimulant for “collective intelligence” to be developed, or an 
efficient franchising and marketing strategy? Considering how the 
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intertwined logic of late capitalism and networked society work, answer is 
probably: both. 

For a game scholar, the LEGO bricks are an interesting domain to reflect 
on the operations of transmediality. Originally, the plastic bricks existed as 
the classic, open-ended construction toys, but the “LEGO ecosystem” has 
evolved considerably since then. During the 1990s LEGO started producing 
narrativized LEGO products, that were cross-branded with Star Wars, 
Disney, or Harry Potter characters, storylines and settings. The designed 
and marketed uses (or “scripts”) offered for consumer-players do not, 
however, ever completely restrict or bind the actual uses. Playing with 
traditional LEGO bricks, children take also inspiration from media, popular 
culture and surrounding society, so that even while the toys would be 
scripted as “non-violent”, it is perfectly possible for children themselves to 
use the bricks for building guns, and then playing “cops & robbers” with 
them. There is still a clear difference in available affordances when the 
classic LEGO bricks are changed into a Star Wars LEGO set, for example. 
The narrativized LEGO bricks have the media narrative “built-in” to the toy 
itself.  

I have personally studied both the Middle-Earth as the storyworld J.R.R. 
Tolkien created, as well as Tolkien’s story elements as distributed and re-
imagined in different media. In digital, interactive form, LEGO The Lord of 
the Rings game (2012) is based on a series of transformations – first the 
translation of Tolkien’s novel into a movie, then into the narrativized LEGO 
toys, which on their turn are coupled with a video game translation of both 
the play behaviours of LEGO bricks, and the movie visuals and narrative. 
The translation of The Lord of the Rings (the novel) into a character and 
action focused movie narrative involves substantial alterations and 
adaptations. Translation of the same material into a video game involves 
even more substantial changes. During these transformations, while 
producers interact with the medium specific strengths, conventions and 
commercial realities, the focus moves away from narrative continuity and 
emotional drama, towards overcoming a series of individual gameplay 
challenges. Overcoming the cave troll or Balrog in the game version might 
involve repeated attempts, careful preplanning, learning from mistakes and 
skill development. The game player of LoTR is more like an athlete, than a 
member of a narrative audience: participating in a training ground, 
receiving narrative cutscenes as rewards. 

Further studies in the alternative and sometimes surprising uses of 
transmedial materials are reported in my study “Little Evils” study (Mäyrä, 
2015), included in The Dark Side of Game Play volume. The analyses in this 
work suggest that such moral or normative qualities as the ”bad” or ”evil” 
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play are not directly dictated by the designed content of games as such. This 
is an important lesson about the inherent freedom of use in games and 
interactive media in general. As was clear already in the case of classic 
LEGO bricks, children are quite capable themselves of using games as toys, 
and play is fundamentally free ambiguous by moral character – “peaceful” 
toys or games can be used for innumerable purposes, also for aggressively or 
destructively themed play. Another example are the inventive and 
sometimes rather sadistic uses the players have come up for small 
simulation creatures in the popular The Sims life simulation game. The 
designed content of games are just providing starting points for play – and 
the final character of game play can sometimes diverge from the designers’ 
intention to rather surprising directions. Yet, the key design choices do 
matter, as the player behaviour is informed by them, whether player decides 
to “play along” the designed and readily available paths, or if he or she 
decides to “play against the grain” and do something surprising instead. 

To conclude, it is important to understand the fundamental differences 
between experiences and forms of engagements that are related to the 
characteristics of different forms of agency and (or) spectatorship that are 
realized in different areas of today’s transmedial landscape. Reflecting on 
the nature of player creativity, as well as on the differences between pretence 
violence and real aggression (Schott & Mäyrä, 2016), for example, are some 
ways of creating reflective openings into this multi-layered and intermixing 
media-reality of today – and tomorrow. 
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