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abstract
Research on writing makes use of a system of concepts, whose purpose it is to describe 
various forms of text production. Within this field are primarily found concepts as genre 
but also text type, discourse type and text; characteristic for the use of these concept is that 
they are highly renowned for their vague or even non-existing definitions of the conceptual 
content. In a critical survey of the field these central concepts are delimited and defined. 
Moreover, the use of genre within traditional and digital media is studied. Traditional gen-
res of high prestige, marked by discursive discourse types, normally have a similar structure 
in digital and in traditional print media. The screen-based text use of the young, however, 
is characterized by newly developed, loose, colloquial, and highly social communicative 
genres, which will not likely facilitate promoting the school objectives meant to further 
discursive thinking and writing.
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iNledNiNg
I denna resonerande litteraturstudie analyseras ett för svensk skrivforskning centralt 
begreppssystem, vars syfte är att beskriva olika former för textframställning. Hit 
hör främst begreppet genre men även begrepp som texttyp, framställningsform och 
text; karakteristiskt för begreppsanvändningen är att den i hög grad kännetecknas av 
vaga eller obefintliga begreppsbestämningar. Syftet är att bestämma och avgränsa 
begreppen, utifrån dessas användning i såväl traditionella som digitala medier och 
i relation till skolans skrivträning. Dessutom analyseras ungdomars medievanor, 
framför allt ungdomars användning av skärmbaserad text. Detta faktiska medie-
bruk relateras till skolans mål att elever i högre grad skall kunna skriva diskursivt, 
dvs. i argumenterande och utredande framställningsformer.

texttyper och framställNiNgsformer
Under åren har många försök gjorts att generellt dela in texter i typer; redan inom 
klassisk retorik görs sådana indelningar (jfr Faigley & Meyer, 1983). Begreppet text-
typ har kommit att avse flera olika former av typologier på olika nivåer; det finns 
texttypologier som omfattar hundratals texttyper och texttypologier som försöker 
fånga alla texter i en handfull grundläggande typer. Denna senare, breda form av 
texttyp, innebärande ett slags funktionellt fungerande, relativt fasta textaktiviteter 
eller makrostrukturer, kommer jag fortsättningsvis att benämna framställnings-
form (jfr Hellspong & Ledin, 1997, s. 21-24).

En välkänd, bred typologi går tillbaka till Werlich (1976) som urskiljer fem fram-
ställningsformer: berättande, beskrivande, argumenterande, utredande och instru-
erande. Ytterligare indelningsgrunder finns. Beaugrande och Dressler (1981) före-
slår sju framställningsformer (descriptive, narrative, argumentative, scientific, 
didactic, literary and poetic), Longacre (1983) fyra former (narration, exposition, 
procedural discourse, behavioral discourse) och Adam (1992) fem former (récit, 
description, argumentation, explication och dialogue). Berge (1988, s. 141-147) 
använder i analyser fyra av Werlichs framställningsformer (narrativer, instruksjoner, 
deskriptiver, argumentasjoner). Sådana taxonomier bygger på förutsättningen att 
det går att urskilja olika språkliga tekniker för att förbinda satser, meningar och 
textavsnitt med varandra, dvs. människor förutsätts använda ett litet antal, princi-
piellt olikartade strategier för att i språket relatera företeelser i omvärlden. I en 
berättande framställningsform är förbindelsen mellan omvärlden och dess realisa-
tion i språket temporal (först - sedan), i en beskrivande additiv (ytterligare infor-
mation adderas), i en argumenterande adversativ (å ena sidan – å andra sidan) och 
i en utredande kausal (orsak - verkan). Typologier av detta slag är väl i huvudsak 
teoretiska konstruktioner, låt vara att de i viss mån kan anses spegla universella, 
i kulturen djupt rotade strategier för textgestaltning. En textlingvist som van Dijk 
menar rentav att människan har medfödda textgrammatiska dispositioner (se 
exempelvis van Dijks klassiska studie av nyhetsgenren 1988).

Framställningsformerna säger inget om ämne och syfte med en text; inte heller 
avslöjar de i vilka situationer som texttyperna vanligtvis används. Givetvis före-
kommer det i verkligheten sällan ”homogena” texter, som endast använder en av 
dessa framställningsformer; det rör sig i så fall om korta texter som meddelanden, 
skisser etc. Flertalet texter är i stället ”heterogena”, dvs. olika framställnings- 
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former avlöser varandra eller en form bäddas in i en annan. Argumenterande partier 
kan således återfinnas i konversationer vid frukostbordet eller i samtal mellan 
skolelever på en rast, i politiska anföranden, i akademiska uppsatser, i romaner 
och noveller. I just romaner och noveller, vanligtvis definierade som ’uppdiktade, 
berättande verk’, dominerar ofta den berättande framställningsformen, men även 
beskrivande partier förekommer i dessa textgenrer. Redan i Iliaden finns brott i 
det narrativa flödet, såsom när en praktfull sköld beskrivs, men från 1700-talet 
börjar romanen, som den under tidigt 1800-tal möter hos prosaister som Walter 
Scott och Honoré de Balzac och med en kulmen i den viktorianska romanen, att 
innehålla relativt uttömmande beskrivningar av en värld, som gestaltas i åskådliga 
miljöer och interiörer, fyllda av vardagliga ting (jfr Wall, 2006).

Framställningsformerna förutsätts huvudsakligen vara teknik- och medieoberoende. 
Berättelser förekommer i muntlig tradition samt i traditionell skriven form och i 
digitala medier. Ser man till den tidiga texthistorien, dominerar i många kulturer 
berättandeformen (homeriska sånger, isländska sagor, nordiska medeltidsballader, 
legender, krönikor). Vissa forskare menar att narrationen är den mest ursprungliga 
framställningsformen (jfr Virtanen, 1992). Även i nya medier är denna framställ-
ningsform mycket vanlig; således är dataspel ofta utformade som berättelser, där 
bild, text och ljud multimodalt integreras. Också i ett pedagogiskt utvecklings-
perspektiv etableras berättandeformen tidigt; i skolan lär sig elever snart att be-
härska berättande, en vana som de tyvärr har en tendens att ty sig till även inom 
gymnasie- och högskoleårens mera krävande texter, som i långt högre grad för-
utsätter diskursiva framställningsformer; således saknar exempelvis gymnasiala 
bokrecensionstexter ofta analys och värdering utan begränsas till innehållsreferat 
(jfr Nyström, 2000). Dessutom verkar det inte vara möjligt att urskilja en tydlig 
och pedagogisk intenderad progression inom berättandet i skolan. Ändå har ingen 
annan framställningsform blivit så genomanalyserad och genomnormerad, i veten-
skap och poetik, som just den litterära narrationen.

Inom skolutbildningen i skriftlig kommunikation förordas en utveckling från 
”enklare” framställningsformer som berättande och beskrivande till mera avan-
cerade diskursiva former som argumenterande och utredande. Utan tvivel är detta 
synsätt vettigt och välgrundat, men det finns anledning att från pedagogisk syn-
punkt understryka några aspekter.

För det första är berättande och berättelser grundläggande framställningsformer, inte 
samhälleligt etablerade textgenrer. Det finns ingen ”berättelsegenre”; en textgenre 
består nästan alltid av en blandning av olika framställningsformer, ofta kombi-
nerade enligt vissa givna, prototypiska mönster.

En annan central fråga är om framställningsformerna kan och bör övas som 
”formelement” eller om de bör tränas inom ramen för reella textgenrer, som i 
sin tur är avhängiga olika diskurser. Den s.k. ”genrepedagogik” som emanerar 
från den australiensiska genreskolan och i hög grad har rönt påverkan från 
retorikämnet är väl i högre grad en pedagogik som tränar framställningsformer 
än genrer i traditionell mening (en nyttig presentation av denna skolbildning 

finns i Cope & Kalantzis, 1993; jfr analysen i Hedeboe, 2002). Centralt för den 
australiensiska genreskolan, som för övrigt har ett starkt emancipatoriskt patos i 
sin strävan att få elever att behärska samhälleligt prestigefyllda framställnings-
former och genrer, är att den vill utveckla elever genom en träning som är starkt 
fokuserad på textformen; den vetenskapliga basen för denna pedagogik finns i 
Hallidays funktionella lingvistik. En kritisk inställning till möjligheterna att 
uppöva en mera generell skrivkompetens möter dock i viss skrivpedagogisk forsk-
ning (jfr exempelvis Wiese, 2004).

textgeNrer
Även begreppet genre används för att gruppera texter i olika typer. I språkliga kon-
texter avses främst textgenrer (innefattande ett vidgat textbegrepp), men genre-
begreppet tillämpas även inom bildkonst, film, musik etc. Skillnaden mellan å 
ena sidan begrepp som texttyp och framställningsform och å andra sidan begreppet 
textgenre är dock betydande. Tillämpningen av de två första begreppen resulterar 
i lingvistiskt grundade vetenskapliga texttypologier, medan det senare begreppet 
avser en sociokulturell kategori i form av en socialt förankrad textsort; genre- 
begreppet har alltså en given ställning i allmänspråket. Eftersom genreindelningen 
är en del av samhälleliga diskurser, uppfyller den inte de stränga krav på systematik 
som en texttypologi gör, men genrebegreppet beskriver i stället den kompetens 
som ett större antal människor besitter. Textgenrer kan ses som abstrakta, socio- 
kulturellt bestämda sätt att använda språket på och som sådana knutna till ut-
vecklingstendenser i samhället. Genrebegreppet utgår med andra ord från en förut-
sägbarhet i mänskligt beteende i allmänhet och i textuellt medierad samhandling i 
synnerhet; genre kan således förstås som social handling i återkommande retoriska 
situationer (Miller, 1984, Berge & Ledin, 2001, s. 14). Även om genrer alltså är för-
ankrade i det allmänna medvetandet, kan dock kunskapen om genrekarakteristika 
vara socialt snedfördelad, i den meningen att en viss genre inte behärskas av alla 
i en kultur.

Genrer är alltså synliga i samhället, de är explicitgjorda. De ges benämningar av de 
människor som har kompetens att använda dem, vilket givetvis resulterar i vissa 
inkonsekvenser i benämningar och i överlappningar mellan genrer. Det är emellertid 
väsentligt att hålla fast vid denna samhälleliga uppfattning av genrebegreppet, i all 
synnerhet om man från pedagogisk synpunkt anser att skriven kommunikation 
skall övas i realistiska kontexter och diskurser. Genrer är dessutom normalt så 
”grovt” typifierade och definierade och så breda, att de i de flesta fall möjliggör en 
individuell variation inom en genre (detta gäller givetvis inte alla genrer; det finns 
inget utrymme för individuell variation inom de strikt styrda genrer som möter 
inom lagstiftningen).

Genrebegreppet har gamla anor och emanerar ursprungligen från den retorisk-
poetologiska traditionen med rötter i Aristoteles’ Retorik och Poetik. I denna är 
genrebegreppet i hög grad normerande, dvs. retoriker och poetiker ger regler för 
hur texter som tillhör en viss genre skall gestaltas. Eftersom genrer är kopplade till 
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det sociala livet, blir ett sådant synsätt i längden inte hållbart; det är exempelvis 
en betydande skillnad mellan ett medeltida brev, ett brev från renässansen och 
ett modernt e-postbrev. Exempelvis undersöker Bazerman (2000) historien för de 
genrer som har utvecklats från brevskrivandet, exempelvis ”affärsgenrer” som fak-
turor, rapporter och revisionsberättelser och genrer som vetenskapliga artiklar och 
patent. Uppsättningen av genrer förändras således ständigt, ofta långsamt över tid, 
så att förändringen först märks i ett betydande perspektiv, ibland snabbare – i dag 
kanske snabbare än tidigare – inte minst beroende på teknikutvecklingen. Föränd-
ringen innebär att genrer uppstår, försvinner och smälter samman (hybridiseras); 
genrer flyter in i varandra och gränserna genrer emellan oftare blir oskarpa.

En genreindelning innebär alltså ett slags typifiering av texter, men urskiljandet av 
typiska textmönster är primärt underordnad typifieringen av sociala handlingar; 
trots denna sociala ”inbäddning” är emellertid texternas form viktig för genre-
igenkännande, eftersom de texter som utgör manifestationer av en genre normalt 
uppvisar ett antal prototypiska formella likheter, s.k. genrekarakteristika. Sådana 
kännetecken kan vara mer eller mindre distinkta. I synnerhet de genrer som tillhör 
högt värderade sociala situationer i det offentliga livet har oftast en fast genre-
struktur med relativt få valmöjligheter (akademisk uppsats, domslut, myndighets-
beslut). Genrerna styrs i dessa fall av etablerade institutionella ramar, inom vilka 
det sker en fokusering av sociala roller och retoriska handlingar. Genretypifiering 
och genreigenkänning sker på någons villkor, vilket alltid är uttryck för makt och 
dominans. Många genreutformningar är därför uttryck för maktpositioner i sam-
hället; på motsvarande sätt blir behärskning av sådana genrer ett sätt förmera sitt 
symboliska och kulturella kapital (jfr den australiensiska genreskolans mål för 
sin skrivpedagogik). I motsättning till detta är de genrer som hänger samman med 
privatlivet inte särskilt strikt normerade; ett privatbrev kan se ut nästan ur som 
helst, liksom den text som skrivs på ett vykort eller en postitlapp. De genrer som 
kan betecknas som litterära, dvs. lyriska, episka och dramatiska genrer av olika 
slag, har numera få ”obligatoriska” genrekarakteristika.

Generellt gäller alltså att genrer är rotade i olika situationer, de hör till olika verk-
samheter eller diskurser, dvs. olika ”saying (writing)-doing-being-valuing-believing 
combinations” (Gee, 1990, s. 142). Endast den behärskar en genre som är förtrogen 
med den diskurs där genren hör hemma; det är svårt eller omöjligt att aktivt behärska 
en genre om inte diskursens normer behärskas. Diskurser tillägnas, de lärs primärt 
inte in (det är fråga om acquisition, alltså inte om learning); först när tillägnan har 
påbörjats, kan inlärning ske. Man kan således inte ”lära sig” en genre, förrän man har 
tillägnat sig den sociala praktik som diskursen omfattar. En viktig del av indi- 
videns socialisation är att bli medlem i olika diskursgemenskaper och därmed skaffa 
sig kompetens i olika genrer. Genrebegreppet är alltså inte endast ett deskriptivt 
begrepp; det rymmer även en betydande grad av preskription (så här skriver man en 
text inom en viss genre). Berkenkotter & Huckin (1995, s. 21) konstaterar att ”genre 
conventions signal a discourse community’s norms, epist-emology, ideology, and 
social ontology”. Följdriktigt visar Josephson (1996) att bristen på reell diskurs- 
kännedom leder till att ett större antal språkintresserade individer, med mångårig 

vana av tidningsläsning, i ett för dem viktigt test misslyckas med ett skriva en 
nyhetsartikel enligt gängse genrekonventioner; sådant lär man sig i stället på pro-
fessionella tidningsredaktioner, där meddelelsebehov, krav från redaktionsledning, 
traditioner och föreställningar av läsare mejslar fram ett adekvat genrekunnande.

Inlärning av genrer – eller rättare sagt av genrekarakteristika – tar rimligen sin 
utgångspunkt i texttraditioner och är ett resultat av läsintryck, imitation och ned-
ärvda språkliga och semiotiska koder som förbinder verken inom en genre. Förvärv- 
andet av genrekompetens är sannolikt en komplicerad och utdragen process som 
aldrig avslutas. Vissa genretyper tillägnas förmodligen indirekt, genom samtal, 
subkulturer, reklam etc., ett fenomen som ofta framhävs inom den amerikanska 
nyretoriken (jfr Freedman, 1987). I en viss texttradition är en text – metaforiskt 
uttryckt – barn till tidigare representanter för genren och kan bli mor till senare 
representanter; en genre ”minns alltid sitt förflutna”. Den som producerar en text 
har vanligtvis en uppfattning om dess genretillhörighet, innebärande en medvet-
enhet om såväl den diskurs (kontext) vari texten ingår som dess läsare; samma 
medvetenhet om kontexten och förutsättningarna för textproduktion inom genren 
finns hos den som läser texten. Detta leder oftast till kongruens i kompositions-
principer och läspraktiker, dvs. såväl produktion som konsumtion styrs av 
konventioner. Ibland har vi endast en konsumerande genrekompetens, ibland både 
en producerande och konsumerande kompetens; en individ kan ju vara expert på 
kriminalromaners genrekarakteristika utan att själv skriva några romaner (jfr littera-
turkritikerns och svensklärarens roll). Genrer formar således aktivt upplevelsen av 
en text och bestämmer delvis också dess mening. De är enligt Kress (1989, s. 49) 
”the effects of the action of individual social agents acting both within the bounds 
of their history and the constraints of particular contexts, and with a knowledge 
of existing generic types”.

Några reflexioner av pedagogisk art kan vara på sin plats. Skolan innebär i mångt 
och mycket en värld som till viss del skiljer sig från samhället; inte minst bidrar 
den speciella relationen mellan lärare och elever till detta. Således inser alla elever 
att det som de skriver i skolan bedöms av en lärare, även om läraren utifrån ett 
rollspelsperspektiv bestämmer att eleven har en viss avsändarroll och att mottagaren 
i enlighet härmed definieras som annan än läraren och klasskamraterna. På så sätt 
uppstår det ett slags ”artificiella” genrer, s.k. skolgenrer, som har sitt egentliga 
hemvist inom skolan. Enkelt uttryckt kan man säga – hur väl specificerade upp-
gifterna än är utifrån ett rollspelsperspektiv – att det til syvende og sidst alltid är 
läraren som är den egentlige läsaren. Konsekvensen blir att det utvecklas ett slags 
”skolskrivsätt”, knutet till skoldiskursen, i viss mån artskilt från verklighetens 
skrivande (jfr Josephsons studie av nyhetsartikelskrivande). Många bekymrar sig 
över detta, men enligt min uppfattning går det inte att göra så mycket åt fenomenet. 
Man får acceptera att alla, såväl elever som lärare, är införstådda med att skolan 
är en speciell övningsmiljö, där man kan söka ”simulera” verkligheten men aldrig 
nå den. Lärare bör försöka anpassa skolskrivandet till verklighetens genrer men 
måste ha klart för sig att skolans egen inre diskursgemenskap inte är identisk med 
det omgivande samhällets diskursgemenskaper.
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Det är således en rimlig utgångspunkt att övning av skriftlig kommunikation, som 
direkt syftar till att kommunicera med mottagare, bäst sker genom att texter pro-
duceras i olika genrer i enlighet med de regler som gäller för olika samhälleliga 
diskurser (det finns givetvis även andra skäl att i skolan öva skrivning, exempelvis 
att utifrån ett kognitivt perspektiv utveckla elevers tänkande). Det är därför be-
klagligt att skolan i så liten utsträckning verkar ta vara på möjligheten att exem-
pelvis låta eleverna skriva i för en kommande yrkesverksamhet viktiga genrer; en 
undersökning av skrivande på två yrkesförberedande gymnasieprogram visar att 
möjligheterna till direkt yrkesanknutet skrivande knappast tas till vara (jfr Westman, 
2009). Med ett genreinriktat synsätt innebär övning av framställningsformen 
argumentation att man skriver i genrer, där argumenterande inslag erfarenhets-
mässigt är betydande, såsom insändare, debattinlägg och debattartiklar, och där 
den aktuella diskursen åtminstone till viss del kan antas vara känd från skolan 
eller privatlivet. Resultatet blir kanske inte ”fullfjädrade” insändare och debatt-
artiklar. Genreövningar i skolan leder till texter som i viss mån liknar ”traditio-
nella skoluppsatser”; eleverna vet ju att det är läraren som har utformat uppgiften 
och visat på genrekraven, de löser uppgiften i enlighet med lärarens förväntningar 
och sin egen retoriska kompetens och successivt växer ett genrekunnande fram (jfr 
Chapman, 1994). Ett sådant genrekunnande innebär trots sin anknytning till en i 
viss mån ”artificiell” skolsituation en rimlig grund för fortsatt skrivverksamhet 
i samhället. Således visar Östlund-Stjärnegårdh (1997) att gymnasister kan skriva 
läsvärda debattartiklar, även utifrån en journalistisk bedömning. Eftersom sociali-
sering in i en diskurs föregår genrebehärskning, måste man alltså låta elever skriva 
den typ av diskursiva texter som själva skolsituationen och elevernas egna er-
farenheter inbjuder till. Sådana texter behöver alls inte bli ytliga och ointressanta; 
tvärtom erbjuder skolan en mängd stoff som ger elever tillfälle att reda ut och värdera 
komplicerade samband och invecklade förhållanden, detta inte minst i andra ämnen 
än svenskämnet.

Eftersom genrer är förknippade med samhälleliga diskurser, är de i lika hög grad 
som diskurserna beroende av makt- och prestigeförhållanden. I alla samhällen är 
det eliter som definierar vad som är värdefullt och urskiljer vilka genrer som skall 
anses vara viktigare än andra. Att kunna skriva snitsiga vykorts- eller sms-texter 
och att kunna upprätta genomtänkta inköpslistor har inte samma samhälleliga 
värde och därmed prestige och får heller inte samma samhälleliga intressefoku- 
sering som exempelvis förmågan att kunna skriva vetenskapliga uppsatser, utforma 
beslutsunderlag för marknadsföringskampanjer eller göra analyser av aktiemark-
nader och politiska skeenden. Karakteristiskt för sådana genrer är att de används i 
diskurser där en betydande del av samhällsförändringarna diskuteras, beslutas och 
implementeras. Den som behärskar dessa genrer kommer i besittning av ett sym-
boliskt kapital av värde men den som inte kan eller vill läsa den typen av dokument 
och inte kan skriva sådana avhänder sig betydande möjligheter att påverka sam-
hällsutvecklingen. Det är detta som är orsaken till att skolans måldokument så 
tidigt som möjligt vill se en utveckling mot diskursiva framställningsformer och 
det är samma strävan som ligger bakom den demokratiskt-emancipatoriska genre-

pedagogiken; om man lär sig att behärska vissa prestigefyllda genrer utifrån de 
diskurser som styr genrerna, kan man bli delaktig av makt i samhället.

En likande analys kan göras av de litterärt inriktade genrerna; de fåtal som verkligen 
behärskar dessa får tillgång till ett värdefullt kulturellt kapital. Det kan emellertid 
inte vara skolans primära uppgift att utbilda för denna typ av genrekompetens. Det 
är därför paradoxalt att genrer med starka berättande inslag är så populära i skolan 
och – om man accepterar berättandets betydande roll i skolpraktiken – än mer 
paradoxalt att skolan inte medvetet försöker att utveckla elevernas kunskap om 
olika former av berättarteknik; detta skulle kunna stödjas av elevernas intresse för 
populära narrativa kommunikationsformer som hypertext.

geNrer i  skärmbaserad textaNväNdNiNg
Ett medium är något som kan förmedla eller överföra information (text) utan att den 
som är avsändare till informationen är fysiskt närvarande. Begreppet kan således 
definieras som ’(teknisk) förmedlingslänk, uttrycksmedel’. Karakteristisk för medie- 
utvecklingen har varit en utveckling mot massmedier, dvs. tekniska medier som 
förmedlar information och underhållning till stora publiker, vilka nås i stort sett 
samtidigt av medieinnehållet. Typiska massmedier är dagspress, veckopress, tid-
skrifter, radio, television samt satellit- och kabelsystem; även böcker, videogram 
och fonogram betraktas vanligen som massmedier. Datoriseringen och inte minst 
internetanvändningen har dock i viss mån kommit att påverka massmediebegreppet. 
Således kan individer använda nätet för personliga kontakter, skapa egna nätverk 
och själva sprida information snabbt och effektivt genom exempelvis personliga 
webbjournaler. Den medietekniska utvecklingen medför således att gränsen mellan 
vad som skall anses vara massmedier i förhållande till andra medier efter hand blir 
mindre tydlig.

Begreppet medium skiljer sig alltså tydligt från begrepp som texttyp, framställnings-
form och genre. De senare begreppen innehåller som ett typiskt begreppskänne- 
tecken en språklig komponent. En genre präglas av ”yttre” faktorer som ämne, 
funktion, författare, publik, textomfattning och knytning till olika typer av praktiker 
och diskurser men till viss del även av sin formella och språkliga utformning. 
En dagstidning är ett medium, inte en genre. Således rymmer dagstidningen flera 
olika genrer (nyhetsartiklar, politiska ledare, bokrecensioner, sportreferat, serier, 
aktiekurser, sportresultat, väderleksrapporter etc.). Tidningsmediet som helhet 
har alltså ingen specifik språklig utformning, något som de enskilda genrerna i en 
tidning har. En nyhetsartikel har exempelvis genrekarakteristika som att det viktiga 
sätts först, att källor anges tidigt, att stoffet ordnas efter fallande vikt, att text-
utformning sker i tydliga huvuddelar, att förstahandstexten är värderingsfri, att 
det normalt förekommer direkt anföring (med pratminus) etc. Det finns därför 
all anledning att ställa sig frågande till ett påstående som att nättidningen (webb- 
tidningen) är ett exempel på framväxten av en ny genre (jfr Ihlström, 2004). Utveck-
lingen har inneburit är att dagstidningar nu förekommer i två olika medietyper, en 
i traditionellt pappersformat och en nätbaserad, avläsbar som skärmbaserad text; 
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normalt är dock större delen av innehållet i tidningarnas pappers- och nätupplagor 
identisk. Däremot torde den nya publiceringsformen på nätet successivt leda till 
vissa produktionsrelaterade förändringar i nättidningsutformningen men framför 
allt till förändringar i hur läsare tillgodogör sig textinnehållet (det senare sannolikt 
av stor betydelse för individernas skrivförmåga).

Den digitala medietekniken gör det i princip möjligt att kopiera alla andra medie-
former. Därmed kan man läsa böcker och (delar av) dagstidningar och tidskrifter, 
se på film, lyssna på musik och höra på radio genom att titta på dataskärmen och 
lyssna på eventuellt ljud. Sådana skärmbaserade texter, som i princip är utformade 
för ett annat medium, skulle kunna benämnas remedierade. Det rör sig om texter 
som tidigare har varit publicerade i andra medier och har har publicerats på nätet 
eller på cd-romskiva utan egentliga förändringar. En betydande del av mediean-
vändningen hänför sig till sådana remedierade texter. Exempelvis läser många 
människor delar av dagens papperstidning som skärmbaserad text.

Det förekommer ibland en uppfattning att allt som finns på nätet är nytt, unikt på 
något sätt, med innebörden att teknik är en formativ kraft i sin egen rätt, en åsikt 
klart artikulerad av bland annat Kittler (1985). Genrer utformas givetvis i enlighet 
med hur sociala organisationer använder teknik, bland annat i form av digitala 
medier, men det är viktigt att inse att existerande diskurser är väl fungerande och 
relativt stabila fenomen, som endast långsamt påverkas av teknikutvecklingen. 
Tekniska utvecklingar sker successivt; mönster från äldre tekniker dröjer länge 
kvar (exempelvis hade de nya knapptelefonerna länge sifferknapparna ordnade i 
en cirkel). På samma sätt är det naturligt att traditionella kommunikationsformer 
och genrer i hög grad överförs till skärmläsbara texter. En studie av 100 godtyckligt 
valda dokument från webben (Crowston och Williams, 1997) visar att 82 procent 
av dokumenten utgörs av mer eller mindre troget remedierade genrer eller kombi-
nationer av genrer, välkända från traditionella medier (böcker, protokoll, sport-
resultat etc.); nya kommunikationsformer är enligt denna studie främst webbsidor 
och s.k. ”hotlists” (dvs. listor över favoritplatser på nätet). En analys av webb-
journalens utvecklingshistoria (Miller & Shepherd, 2007) antyder dels att denna 
kommunikationsform återgår på en rad olika traditionella genrer som dagbok, tid-
ningsledare, insändare, pressklippsservice och citatböcker/citatsamlingar, dels att 
det tidigt sker en uppdelning i undertyper. Till webbjournalens popularitet bidrar 
enligt författarna dennas möjligheter att tillgodose den senmoderna människans 
behov av att skapa sin egen identitet.

Webben rymmer såväl remedierade som delvis nyskapade genrer. Den nya kom-
munikationsformen mejl (e-post) har efter hand kommit att rymma ett stort antal 
”konventionaliserade” genrer. I form av mejl kan översändas reklam av olika slag, 
protokoll, kallelser till sammanträden (med mängder av bilagor), årsberättelser, 
flyg- och tågbiljetter, långa utredningar men också korta personliga meddelanden 
om bara några rader; av stor betydelse är att mejlfunktionen medger att dokument 
av i stort sett obegränsad storlek kan bifogas i form av separata text- och bildfiler. 
Zucchermaglio & Talamo (2003) urskiljer i en studie av ett företags mejlanvändning, 
omfattande cirka 800 mejl, fem olika genrer: det korta meddelandet, rapporten, för- 

slaget, promemorian och dialogen, det senare en fortlöpande mejlkonversation i 
dialogform. Resultatet har alltså blivit att mejlformen till stor del förmedlar ett 
antal traditionella, konventionaliserade genrer. Emellertid betyder anpassningen 
till det digitala mediet ofta en vidareutveckling av de konventionella genrerna; ex-
empelvis karakteriseras många mejltexter av tillämpning av ett vidgat textbegrepp.

En konventionell genre med gamla anor är encyklopedin, uppslagsverket, som under 
århundraden har förelegat i bokformat. Nu finns de flesta större encyklopedier 
också i skärmläsbar form, och det utvecklas nya, direkt webbaserade encyklopedier 
(exempelvis Wikipedia). Emellertid är den nätbaserade encyklopedin inte en ny 
genre. Wikipedia följer i stort mönstret för encyklopedigenren; däremot skiljer sig 
denna genremanifestation från bokversionerna genom att den medger interaktivitet i 
produktionen och genom att den ständigt förändras genom uppdateringar av olika 
slag (enligt Wikimedia Foundation skall uppslagsverket vara ett flerspråkigt web-
baserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av användarna). 
Inom näthandel förekommer vidare digitaliserade varianter av den traditionella 
postorderkatalogsgenren.

Sannolikt kommer förändringar i de digitala medierna successivt att leda till för-
ändringar och utveckling av genreuppsättningen. Karakteristiskt för webbstruk-
turen är att många personliga webbsidor exempelvis uppvisar en betydande grad 
av hybridisering i relation till existerande genrer och en lika påfallande individu-
alisering, dvs. de som konstruerar webbsidor gör detta med stor individuell frihet, 
kanske som ett resultat av att kommunikationsformen ännu inte har ”konventio-
naliserats” och av att det saknas normerande krafter för genreutforming. I många 
fall finns det på nätet olika genrer som ännu inte har fått benämningar och slutlig 
struktur. Under alla förhållanden är genrerna på nätet i långt högre ”oförutsägbara” 
än ”pappersgenrerna”. Det är med andra ord ibland svårt att genrebestämma texter 
som skapas i nya sammanhang.

Det förtjänar emellertid att påpekas att genrer som gynnar diskursiva framställ-
ningsformer, dvs. samhällets högprestigegenrer, fortfarande remedieras oförändrade 
eller utformas på i huvudsak likartat sätt såsom skärmbaserad eller pappersbunden 
text. Företags och myndigheters webbplatser är fyllda av avancerade traditionella 
texter i olika prestigegenrer, och detta gäller även för akademins webbutnyttjande 
(tänk bara på den oerhörda mängd ”traditionell” text som ryms i digitala veten-
skapliga databaser med tusentals vetenskapliga tidskrifter). Det är en betydande 
skillnad på de genrer som möter på författares och politikers personliga webbsidor 
och de webbsidor som produceras av gemene man, inte minst ungdomar. Även 
inom webbjournaler möter allt från korta, summariska kommunikationer till 
regelrätta argumenterande texter och konstnärligt utformade essäer. Precis som 
”pappersvärlden” rymmer alltså nätet genrer av de mest skilda slag, mer eller mindre 
uppburna av samhällets ledande skikt.

Emellertid finns det i dag även texter som är producerade för att konsumeras direkt 
genom användning av datasystem. Skärmbaserade aktiviteter och texter omfattar 
inte sällan flera semiotiska modaliteter (skrift, ljud, bild etc.) och är multimodala 
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snarare än monomodala. Sådana texter är exempel på vad som skulle kunna kall-
las ett vidgat textbegrepp. Ett sådant vidgat textbegrepp omfattar alltså menings- 
bärande budskap, förmedlade genom olika typer av teckensystem, både verbala, som 
tal och skrift, samt auditiva och visuella. Andra mediespecifika verkningsmedel 
som hänger samman med det vidgade textbegreppet är hypertextualitet och inter- 
aktivitet; en hypertext kan sägas bestå av ett stort antal semiotiska rum, där olika 
textuella resurser (textelement, bilder, knappar att klicka på) erbjuds läsaren. Denna 
nya typ av skärmbaserade texter produceras, distribueras och lagras digitalt och får 
full mening endast när den konsumeras från dataskärmen. Vid en utskrift av en del 
av texten försvinner någon dimension.

En betydande del av den skärmbaserade textanvändningen sker på webben. Att 
utforma en typologi för webbplatser är vanskligt. Man kan använda kriterier som 
lagring, struktur (exempelvis grad av hypertextualitet), samtidighet, föränderlig-
het etc. Det som gör det svårt att använda ett enda kriterium är att webbplatser 
ofta är sammansatta och komplexa. Många webbplatser är i hög grad hybridformer 
som utgår från traditionella former, särskilt i relation till den normalt rätt strikta 
uppdelning som finns i konventionella papperstexter. Webbplatserna är ofta också 
polymorfa, dvs. de uppträder i flera nya former och de utvecklas inte sällan snabbt. 
Detta är naturligt med tanke på att det bör ta tid för nya textformer att konventio-
naliseras och därmed att uppnå en mer ”mogen” form. 

En pragmatisk indelning av webbplatser innebär att man kan urskilja platser som 
huvudsakligen innehåller dokument med informativt innehåll (nättidningar, en-
cyklopedier, lexika, tidskriftsdatabaser etc.). Ytterligare två typer är kommersiella 
och personliga webbplatser. Vidare finns det webbplatser som huvudsakligen er-
bjuder fiktion, innefattande bland annat dataspel, av olika slag. Slutligen är vissa 
webbplatser främst inriktade mot kommunikation (exempelvis mejl, digitala dis-
kussionsforum och nätgemenskaper, främst i form av s.k. sociala medier).

Nätet används på olika sätt av vuxna och unga. Vuxna använder huvudsakligen 
nätet för att kommunicera (mejlfunktionen), för nyhetsläsning, för information 
om tidtabeller och produkter och för betaltjänster, medan ungdomar använder 
nätet för dels kontakt med vänner inom nätgemenskaper av olika slag, dels under-
hållning i form av dataspel, filmtittande, musiklyssnande; men också ungdomar 
kontrollerar tidtabeller och använder banktjänster (Bellander, 2007, Ungar och 
medier, 2010). Redan vid fem års ålder använder hälften av alla svenska barn inter-
net, och 25 procent av nätanvändarna mitt i tonåren har en egen webbjournal. 
En sådan textanvändning öppnar givetvis för nya sociala strukturer, och denna 
mångfald av kommunikationssätt och sinnesintryck påverkar individens syn på 
lärande, på kunskap och på sig själv.

Det är inte görligt att i detta sammanhang diskutera samtliga typer av skärm-
baserade texter; en inskränkning görs därför till några av de typer som ungdomar, 
dessa ”digitaliserade infödingar” eller ”homines internetici” som de ibland kallas, 
huvudsakligen nyttjar. Dataspel är en typ av spel som innebär att dataprogram 
används vid spelandet. De kan ses som skärmbaserade texter, där spelmomentet är 

överordnat. Traditionella dataspel karakteriseras normalt av en uppsättning regler, 
som bestämmer spelförloppet och som speldeltagarna är överens om. Ofta är spel-
strukturerna dolda. Flertalet av spelen har någon relation till berättande; således 
betecknar ämnet ludologi ett studium av berättelse- och spelteori inom digitala 
medier. Eftersom dataspelen är relativt nya, har en fast genreindelning ännu inte 
hunnit etableras; en sådan indelning kräver ju acceptans hos ett större antal brukare. 
För en typologi kan olika indelningskriterier användas (exempelvis var spelet 
spelas, vem som spelar, varför man spelar). Det går också att utgå från innehåll 
och form (actionspel, krigsspel etc.). Spel kan också delas in efter dominerande 
strukturer och/eller verkningsmedel (textbaserade spel, strategispel, simulerings-
spel, rollspel etc.); även kombinationer mellan dessa former finns (exempelvis av 
rollspel och äventyrsspel). För närvarande verkar flertalet genreindelningar bygga 
på genretyper som äventyrsspel, plattformsspel, (dator)rollspel, actionspel, strategi- 
spel, musikspel, pusselspel, simulationsspel. Även undergenrer kan urskiljas; 
således finns det realtidsstrategispel och turordningsbaserade strategispel. Man 
talar dessutom om överförda spel, dvs. digitaliserade varianter av klassiska bräd-
spel (schack) och olika typer av sportspel (ishockey, golf).

Som tidigare angivits har många spel en narrativ kärna, i det att utgångspunkten 
är ett slags berättelse; ofta är emellertid handlingen synnerligen enkel. Av intresse 
i detta sammanhang är äventyrsspelen, där det kan finnas ett problem som sätter 
igång handlingen, en konflikt som utvecklas eller en kamp mellan olika parter. I 
sådana spel är det möjligt att analysera persongalleri, författarsynvinkel och spelar- 
position. Många dataspel har någon form av hypertextstruktur, i och med att det 
förekommer olika möjligheter att välja väg eller handling. Ett dataspel är med andra 
ord ett slags multiform berättelse som kännetecknas av omslutande (immersion), 
medverkan (agency) och förändring (transformation) (Murray, 1997). Spelets tema 
är givet, men ordningen mellan de olika delarna kan ändras inom temat. Spelaren/ 
läsaren bestämmer i viss mån hur mycket handlingen får variera. Gärdenfors 
(1998) jämför berättelser av detta slag med jazzimprovisationer; det finns ett fast-
lagt tema och given sekvens av ackord som kan varieras. På sätt och vis påminner 
de också om den muntliga berättarteknik som anses ha kännetecknat den nordiska 
medeltidsballaden: den som har framfört en ballad har haft ett slag ”basstruktur” 
som han senare har kunnat variera på olika sätt.

En intressant analys av datorrollspel som berättelser genomförs i Carlquist (2000). 
Sådana dataspel fungerar som berättelser, dock i hög grad avvikande från ”tradi-
tionella” berättelser. Av betydelse är främst samspelet mellan textproducenterna/
spelprogrammerarna och läsarna/spelarna; det är i interaktiviteten, i spelarens 
deltagande, som datorrollspelen har sin styrka. Läsaren får navigera genom textens 
struktur; berättelsen är uppbyggd som en labyrint, vilket innebär att den är multi- 
sekventiell och att två läsningar aldrig behöver bli desamma. Även berättelse-
struktur och berättarroll är annorlunda i relation till traditionellt berättande.

En annan typ av skärmbaserade berättelser är fiktionsinriktade hyperverk, dvs. 
multisekventiella fiktionstexter som inte är spel; dock är gränsen mellan denna 
typ av ”elektronisk litteratur” och dataspel ibland liten (Hayles, 2008, s. 8). Det 
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finns både epik, poesi och dramatik i form av hyperverk. Dessa skärmbaserade 
fiktionstexter har redan hunnit förgrena sig i flera olika genrer. Hayles (2008, s. 
5-30) räknar med genrer som hypertext fiction, network fiction, interactive fiction, 
locative narratives, installation pieces, “codework”, generative art, interactive 
drama och flash poems. Spännvidden är betydande mellan alster som har starka 
drag av populärkultur till mer eller mindre avantgardistiska verk; exempelvis är 
”codework” poesi utformad i ”kreolspråk”, där naturligt språk blandas med pro-
gramspråksuttryck. I många fall krävs betydande datorkraft för att möjliggöra att 
texterna kan produceras och konsumeras, exempelvis för tredimensionella locative 
narrations.

I hyperberättelser är narrativiteten på ett sätt en konsekvens av läsarens val, i och 
med att hyperverk karakteriseras av att läsaren ständigt ställs inför val och därmed 
skapar sin egen väg genom verket, något som får till följd att en läsare sällan 
möter samma sekvens av tecken. Läsaren måste välja vilket ord han skall klicka 
på, vilken tangent han skall trycka på eller om han skall läsa en fotnot. Läsaren 
står alltså inför ett som det kan tyckas ostrukturerat textmaterial, som skall an-
vändas för att konstruera en berättelse; denna typ av läsning benämner Aarseth 
(1997) ergodisk (av grek. ergon ’arbete’ och hodos ’väg, stig)’. Därmed innehåller 
texten vanligtvis inte ett enda episkt förlopp utan flera; i en sådan multisekventiell 
text blir världen i någon mening fragmenterad. Till pionjärtexterna inom hyper-
berättelserna räknas bland annat Michael Joyces afternoon: a story (1987), Shelley 
Jacksons Patchwork girl (1995) och Stuart Moulthrops Victory garden (1991). Gunder 
(1999) analyserar den klassiska hyperromanen afternoon: a story. Denna består av 
539 innehållsfält och 951 länkar (baslänkar och spärrvillkor); spärrvillkoren gör att 
författaren kan styra åtkomsten till vissa delar av verket (jfr dataspel). Denna typ av 
litteratur är i huvudsak engelskspråkig. Sådan hyperlitteratur torde ha liten spridning 
hos svenska ungdomar; för en introduktion av denna litteratur skulle en pedagogisk 
samverkan mellan lärare i engelska och svenska kunna vara av intresse. Framväxten 
av hypertexter har givetvis lett till att språk och framställningsteknik i texter av detta 
slag har tilldragit sig forskningens intresse. Bland annat kan nämnas Bolters Writing 
space (1991 och senare upplagor), Landows Hypertext (1991 och senare upplagor), 
Aarseths Cybertext (1997) och Manovichs The language of new media (2000).

Den textanvändning som tar sig uttryck i dataspel och fiktionella hypertexter är 
i hög grad uttryck för en konsumtion av huvudsakligen populärkulturella former 
och genrer. Konstruktionen av ett dataspel – liksom av en film – kräver en sam-
verkan mellan ett stort antal författare/konstruktörer (dataprogrammerare, experter 
på speldesign, ljud, bild etc.), något som ligger utanför möjligheterna för den en-
skilde individen. Dock torde det vara möjligt att i skolans skrivträning i någon 
mån anknyta till hypertextformen som den gestaltas i skärmbaserade texter. I en 
amerikansk klassrumsstudie av webbaserat skrivande får elever i uppgift att skriva 
en argumenterande text på en flersidig webbplats med användning av länkar och 
grafik (Edwards & McKee, 2005).

Sociala medier slutligen är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som 
tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, 

bild och/eller ljud. I sociala medier kommunicerar många till många. Varje enskild 
mottagare av ett meddelande kan i princip sända på samma villkor och genom 
samma kanaler. Exempel på sociala medier är webbjournaler (s.k. bloggar), internet- 
forum, webbplatser för videoklipp och foton samt chattprogram. Sociala medier 
är en kombination av teknik, social interaktion och ett användarskapat innehåll; 
de kan användas för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, organi-
sering, kulturutbyte och underhållning. För mycket av detta finns redan hand-
böcker; exempelvis ger Blood (2002) anvisningar för skapande av webbjournaler.

De sociala medierna rymmer alltså ett betydande antal genrer. Ungdomars bruk 
av dessa medier (och av sms-funktionen) förefaller emellertid i hög grad vara be-
gränsat till informella situationer, där syftet är att upprätthålla sociala kontakter 
med vänner. Det är samma funktioner som tidigare främst har tillgodosetts av det 
personliga brevet och till för endast några år sedan av telefonsamtalet.

UNgdomars diskUrsbehärskNiNg och 
geNreaNväNdNiNg
Ett sätt att analysera och diskutera ungdomars diskursbehärskning och ungdomars 
genreanvändning, särskilt i fråga om skärmbaserad textanvändning, är att betrakta 
deras textanvändning utifrån ett antal för ändamålet skapade dimensioner, gestaltade 
som dikotomier. Givetvis innebär varje dikotomisering en förenkling av en kom-
plex verklighet, kännetecknad mer av kontinuerliga processer och övergångar än 
av distinkta, klart särhållna beteenden. Trots det bör ett sådant tillvägagångssätt 
medge en fruktbar fokusering av vissa grundläggande aspekter.

Flera genrer möter medialt dels i traditionell ”pappersbaserad” form, dels i skärm-
baserad form. De genrer som har hög prestige i en genrehegemoni, dvs. texter som 
i stor utsträckning hör till det diskursiva skrivandet, föreligger ofta i relativt lik-
artad form i båda mediemanifestationerna. Det är inte dessa typer av texter som 
ungdomar använder på nätet. Tvärtom kännetecknas ungdomars textanvändning 
av att nära anknyta till nyutvecklade och dynamiska kommunikationsformer och 
genrer, som i första hand fungerar såsom skärmbaserade texter (hypertexter av 
olika slag och ”snabba” sociala medier).

En annan dimension är populärkultur gentemot en i traditionell mening elitistisk 
kultur (jfr exempelvis analysen i Bourdieu, 1979). Även om denna distinktion inte 
längre är skarp (bland annat är det uppenbart att populärkultur nu konsumeras i de 
flesta samhällsgrupperingar, jfr Frow, 1995), är det uppenbart att den fortfarande i 
viss mån är levande utifrån institutionella, teoretiska och estetiska perspektiv och 
att ungdomars textanvändning och inte minst textkonsumtion kan hänföras till 
en huvudsakligen populärkulturell genreuppsättning. I en svensk undersökning 
redovisas en ”imponerande” populärkulturell genremedvetenhet hos ungdomar 
(Elmfeldt & Erixon 2007, s. 161). Under alla omständigheter ligger användningen 
av sådana textformer som dataspel och sociala medier erbjuder ungdomar långt 
från dels de texter som möter i traditionellt, ”högkulturellt” berättande, dels de 
genrer som är förknippade med diskursivt tänkande.
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Ungdomar använder sig huvudsakligen av texter som hör till den informella delen 
av den samhälleliga registeranvändningen. Kommunikationen i sociala medier samt 
genom mejl och sms gynnar lediga, talspråksnära och informella stilvarianter, som 
ligger långt från de strikta, traditionspräglade och formella stilvarianter som möter 
i det officiella diskursiva skrivandet. Ungdomar verkar således i kommunikations-
former, där enligt mångas uppfattning skriftspråket i betydande grad påverkas av tal-
språksdrag.

Ungdomar utnyttjar skärmbaserade texter för dels konsumtion, dels upprättande 
av sociala kontakter. Det senare användningsområdet gynnar kommunikativa 
funktioner som hänger samman med det som Jakobson (efter Malinowski) benämner 
fatisk (phatic) kommunikation, vars främsta syfte är att bibehålla och förstärka 
befintliga kommunikationskanaler och existerande relationer. Detta ligger långt 
från den typ av kommunikation, som kännetecknar det diskursiva skrivandet, i 
mångt och mycket motsatsen till socialt inriktad kommunikation.

Ytterligare en faktor spelar roll. Läsningen av skärmbaserad text har i grunden 
förändrat läsandets och därmed också skrivandets villkor (bland annat med tanke 
på att genremönster tillägnas genom läsning). En amerikansk läsforskare under-
stryker att läsning av skärmtext lätt blir ytlig, något som på sikt kan komma att 
påverka människors sätt att läsa och därmed även den personliga mognaden och 
relationen till språket och dess användning (Wolf, 2007). Ungdomars skärmkultur 
leder nämligen sällan till ett eftertänksamt läsande, till en läsprocess med reflek-
tioner och associationer som utgör grund för ett diskursivt tänkande och skriv-
ande. Även en svensk studie av skärmbaserad läsning visar att skärmtexter läses 
på ett annat sätt än vanliga tryckta texter, en skumläsning på ytan på jakt efter 
nyckelord och struktur (Karlsson, 2002).

Ungdomars textanvändning i nya medier kännetecknas med andra ord av ett be-
tydande avstånd från de diskursiva texter som skolans skrivutbildning så starkt 
prioriterar. Det innebär i princip att ungdomar av egen kraft och av eget intresse 
endast i liten utsträckning närmar sig de diskurser som gynnar diskursiva genrer, 
med dessas krav på explicithet, genomskinlighet, kontextoberoende, struktur och 
analys och i många fall även krav på förmåga till att i ett argumentativt resone-
mang representera och ta ställning till andra uppfattningar än den egna. Konse-
kvensen blir – och detta är centralt – att ungdomar genom sin användning av nätet 
inte kommer att öva sin förmåga till analytiskt och avancerat kritiskt tänkande 
och som en följd därav sin förmåga att skriva i relativt invecklade framställnings-
former, något som en individ inte kan lära sig utan mångårig och mödosam träning. 
Det rör sig om tillägnande av dels ett kognitivt beteende och ett analytiskt tänkande, 
som innebär att man steg för steg går från premisser till slutsats och når fram till 
helheter genom att metodiskt och stegvis utgå från helheternas beståndsdelar, dels 
ett sätt att skriva som fordrar relativt avancerade metakunskaper om textproduktion, 
mycket arbete och mycken omsorg om texten. Att reflektera på djupet, att under- 
söka något i grunden och att resonera dialogiskt är knappast ”naturliga” färdig- 
heter för någon. Sådana färdigheter måste förvärvas genom mödosamma studier 
och ständigt underhållas av analys, kritik och debatt. Detta sätt att tänka och re-

sonera är under inga omständigheter identiskt med att ha tillgång till stora kollek- 
tiva informationsmängder, vare sig dessa finns i tjocka uppslagsverk eller elektro-
niskt på nätet. Dock blir denna typ av tänkande och dessa genrer viktigare ju mer 
komplex samhällsstrukturen blir. Växande och vuxna samhällsmedborgare måste 
kunna begrunda och skriva om generella och abstrakta företeelser och skeenden.
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text som koNtext – rUm, plats 
och text som social sitUatioN
Erik Andersson

abstract 
The ability to express oneself in text has come to be an even more pressuring task due to 
new media. The use of text in the new media and the school looks slightly different and 
create different claims on which kind of text activity that are advocated. Language activity 
and use of text in different spaces and places has become a constituent principle in the wes-
tern society of today – language and the use of text is seen as the ontological condition for 
social life. The historical and conventional media notion of public and reception has been 
replaced by a more complex communication situation due to the digital media. Related to 
this context and the linguistic turn, three concepts; text action, text conversation and the 
pedagogy of place are developed and exemplified by a national net community. The theo-
retical contribution makes it possible to understand and approach the use of text and the 
complexity this use in different spaces and places articulates. The national net community 
is discussed in relation to the school exemplifying two different public spaces where new 
media is put forward illustrating a social situation consti-tuted of text – young people’s 
use of text practically becomes context. How can we understand and approach this new 
educational situation?

Keywords: the pedagogy of place, text conversation, text action, social media, education

iNledNiNg
Användningen av digitala medier förändrar kommunikativa mönster och vanor, 
sättet att skriva, läsa och skapa mening. Ungdomar kan med digitala medier tillägna 
sig kunskaper utanför den formella utbildningens kontroll. ‘Dessa mediespecifika 
kompetenser inbegriper även den skriftspråkliga förmågan och de är relevanta och 
viktiga i den mediekultur som vi lever i idag’ (Bellander, 2010, s.19). Språkliga, 
sociala och politiska processer tar form i nya rum genererande enorma kultur-
byggen. Frågan om unga människors textanvändningar öppnar upp för en förståelse 
av unga människors kulturbyggen och vad de kan betyda i skolan. Hur ska skolan 
tackla denna nya utbildningssituation? ‘Hele det kunskapssyn som skolen hviler 
på om kontroll og reproduksjon av informasjon, styrt gjennom læreren og lære-
boka, utfordres av internet. Elevene blir aktive produsenter av innhold og ikke 
passive konsumenter som skal prestere på faglige tester’ (Erstad, 2010, s.56).

Frågan om vi ska ha IT i skolan är en icke-fråga: ’Det finns inget alternativ om skolan 
ska kunna förbereda eleverna för att leva och verka i dagens och inte minst ett 
framtida samhälle’ (Hylén, 2010, s.6). Studier inom ungas skrivande visar att ‘ung-
domars erfarenheter av olika medier påverkar deras skrivande’ (Bellander, 2010, 
s.18-19). Hur ska vi förstå unga människors användning av nya medier och de kul-
turbyggen detta genererar? Hur kan vi förstå medieteknologins utsträckning av tid 
och rum och det innehåll som kommuniceras i medierna jämfört med den kom-
munikation som sker face-to-face? Hur kan skolan ta vara på unga människors 
språkliga expressivitet, kreativitet och lekfullhet i användningen av text? Hur ska 
vi förstå skolans uppdrag i att främja digital kompetens? Hur kan vi se och förstå 
ungas nätanvändning? Vilka möjligheter och risker rymmer internet? Forsknings-
området unga människor och nya medier rymmer en hel del att undersöka. 

Denna artikel är tänkt som ett teoretiskt bidrag, en framskrivning av begreppen 
platsens pedagogik, textsamtal och texthandling. Begreppen är användbara när vi 
vill förstå unga människors användningar och skapande av text i sociala medier. 
Begreppen exemplifieras empiriskt genom en nationell nätgemenskap och skolan 
som institution – två rum som genom användningen av digitala medier har kommit 
att skapa en ny utbildningssituation där synen på kommunikation som en fråga 
om sändare och mottagare har övergivits till förmån för en mer komplex kom-
munikationssituation. Med breda penseldrag tar sig artikeln an följande fråga: Hur 
kan vi förstå dagens utbildningssituation där text alltmer blir kontext, dvs. när 
kommunikationen är inbäddad i sociala strukturer som består av text?

iNterNet och sociala medier 
Internets kommunikativa, interaktiva och deltagarvänliga karaktär bidrar till en 
enorm innehållsproduktion och kommunikation. Närmare 95% av ungdomarna 
i de nordiska länderna har tillgång till internet i hemmet och flertalet av dessa 
använder internet varje dag (Carlsson, 2010b). 1,5 miljoner svenskar kommentarer 
regelbundet det andra skriver på internet. Användningen av sociala medier ökar, 
hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk (Findahl, 2010b). Baserat på skilda 
forskares texter1 kan vissa tematiker urskiljas vilka ger en bild av vad internet-
användningen kan visa sig innebära: 

· vardagligt sätt att kommunicera och umgås

· användargenererat innehåll och ökad informationsspridning

· deltagarorientering
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