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abstract
As the notion of ‘text’ is so much wider than the typographical text, there is an urgent need 
for the pedagogical practice to embrace to affordances of Information and Communication 
Technologies [ICT], as these open up for a broader set of communicative modes. Conse-
quently, to be able to make use of the potential of ICT within the framework of the peda-
gogical practice of the school, a developed understanding for the relation between tools as 
resources for human action and meaning making is necessary. Based on the assumption that 
tools carry with them an emancipatory potential, creating new opportunities for human 
action where the intertwined relation between tools and human action is emphasized need 
to be recognized. Nevertheless, it is important to consider that the affordances of ICT are 
inseparable from power differentials and identity markers, which stresses the notion that 
the relation between the affordances of the technology and human interpretative creativity 
creates unique user positions. The article ends with a discussion on what could be a flexible 
grammar of digital media. 

Keywords: ICT, youth, power structures, multimodal expression Pedagogisk praktik och 
digitala medier

Denna artikel tar sin utgångspunkt i betydelsen av en ökad förståelse för barns och 
ungas villkor i det samtida medietäta samhället. Ambitionen här är att skapa ett 
teoretiskt-kritiskt syntetiserande av erfarenheter från egen forskning om barn och 
unga, skola, lärande och digitala medier, med målet att diskutera relationen redskap 
och mänskligt handlande. Textens specifika tematik siktar mot att diskutera 
digitala redskap som resurser för en pedagogisk praktik och för pedagogisk utveck-
ling. Diskussionen bygger på idén att alla redskap bär en frigörande emancipatorisk 
potential i betydelsen att de skapar nya möjligheter för mänskligt handlande. 
Genom att individen tar i anspråk redskapets handlings- och meningserbjudanden 
i sin vardag, kommer hon i besittning av dess möjligheter. Vilket alltså betyder 
att villkoren för människan i hennes vardag är sammanflätade med de redskap 
hon tagit i anspråk. Detta gäller naturligtvis även för digitala medier, eller infor-
mations- och kommunikationsteknik (IKT). Diskussionen tar sin utgångspunkt 

i argumentet att vad som utvecklas till att bli en tids centrala kunskaper eller 
kompetenser ofta sammanfaller med vilka redskap som finns tillgängliga samt 
vilken typ av handlingar de gör möjliga. Samtidigt är det viktigt att ha i minnet att 
kulturcentrala redskap många gånger utmanar den egna samtidens förhärskande 
föreställningar om storheter som lärande, kunskap och kompetens. 

Några av de mer centrala karakteristika som brukar användas för att beskriva digi-
tala medier är möjligheterna till deltagande, informationstillgång, kommunikation 
och innehållsproduktion. Inom alla dessa fält återfinns barn och unga som aktiva 
medie-brukare (till skillnad från passiva konsumenter), och inte sällan utgör de 
även en dominerande användargrupp. Det är dessa unga som beskrivits som 
”nätets infödda” (Dunkels, 2007), vilka bär vittnesbörd om digitala mediers funk-
tioner, begränsningar, bruk och betydelser. Även om forskning problematiserat 
(Zimic, 2010) antagandet om en särskild Nät-Generation (Tapscott, 1998), så kvarstår 
att samtidens barn och unga växer upp i ett dramatiskt annorlunda mediesamhälle 
än vad som var fallet bara för några tiotal år sedan. Tar vi utgångspunkten i vad 
digitala medier erbjuder och hur dessa medier används, framstår mediebrukarna 
i det 21a århundradet som aktiva innehållsproducenter (Jenkins, 2006) i en del-
tagande mediekultur (Manovich, 2001) vilka är vana att röra sig mellan rollerna 
som producent och konsument (Bolter & Grusin, 1999). Barn och unga idag  är 
ofta vana att gestalta erfarenheter och information i olika textuella uttrycksformer 
såsom skriven text, bild, ljud och rörlig bild i olika rumsligheter (Hernwall, 2001; 
Tingstad, 2003; Livingstone & Buber, 2005; Livingstone & Haddon, 2009). De ut-
vecklar alltså en form av multimodal kompetens, där typografisk text inte utgör 
vare sig det enda eller kanske ens det huvudsakliga sättet att ”anteckna” eller 
förmedla (Kress, 2010). I relation till skolans tradition av reproduktion, med den 
typografiska textens ofta oinskränkta maktposition, blir det tydligt att skolan står 
för väsentliga pedagogiska likväl som didaktiska utmaningar. Inte minst återfinns 
dessa utmaningar i att relevansgöra skolans verksamhet för barn och unga (”elev-
erna”). Vilket sammanfattningsvis kan formuleras som att den pedagogiska verk-
samheten har som ett avgörande syfte att skola individer att hantera för kulturen 
betydelsefulla redskap på ett sådant sätt att individen kommer i åtnjutande av 
dessa emancipatoriska kvaliteter. PAtrik hernWAll
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föräNdriNg som UtmaNiNg och möJlighet
För samtidens barn och unga är alltså datorer och digitala artefakter mer eller mindre 
naturliga inslag i deras vardag. Detta är inte bara en fråga om personligt bruk, utan 
om att växa upp i samhälle där digitala medier är vanligt förekommande inom 
de flesta sociala, kulturella och ekonomiska fält. Dessa unga inte bara växer upp 
i informationssamhället, redan från unga år är barn och unga brukare av en rad 
olika digitala artefakter, som mobiltelefoner, digitalkameror, datorer, spelkonsoler 
i olika storlek och utförande, digitala leksaker (eller leksaker med digitala kompo-
nenter), och så vidare. Lägg därtill utbredningen av mobilt bredband, och hur detta 
bär med sig nya användningsmönster och -beteenden, så är det tydligt att medie-
landskapet har förändrats radikalt på bara ett par decennier. Erfarenheterna av att 
bruka digitala artefakter och tjänster i den egna vardagen är naturligtvis en viktig 
beståndsdel i hur barn och unga kommer att förstå och hantera dessa redskap i 
både ett nära och mer långsiktigt perspektiv. Om vuxenvärlden förundras över 
hur duktiga barn är att hantera datorer, eller hur snabbt de förstår hur en mobil-
telefon fungerar, eller deras orädsla för att prova sig fram i ett digitalt landskap, 
torde detta i huvudsak vara uttryck för betraktarens svårigheter att tänka bortom 
sin egen privata erfarenhet. Vilket bara delvis är en fråga om vad man raljerande 
skulle kunna beskriva som trångsynthet. Snarare att det pekar på att det vi lär som 
unga, är värderingar, betraktelsesätt och handlingsstrukturer som vi sedan lever 
vårt liv med. Det betyder inte att vi inte kan tänka om – bara att det ofta är en 
medveten, och inte sällan intellektuellt utmanande, handling att göra så. Att män-
niskans intellektuella möjligheter är mer eller mindre oändliga, torde vara svårt 
att argumentera emot. Utmaningen ligger därför inte i utveckling, utan snarare i 
förändring. Att tänka i nya banor och gå bortom det förgivettagna, är en krävande 
process vilken oftast kräver erfarenhet, engagemang och självkritiskt granskande. 
Clark (2003) formulerade som att hjärnan är plastisk, vårt tänkande är det inte. 
Eller, med andra ord; människans biologiska förutsättningar innebär att hon snart 
anpassar sig till nya förutsättningar. Däremot är vårt tänkande, med våra föreställ-
ningar, idéer och värderingar, betydligt mycket trögare, och uppvisar inte sällan ett 
frapperande stelbent fasthållande av det som varit. Det är, som talesättet går, svårt 
att lära gamla hundar sitta. 

Den pedagogiska praktikens emancipatoriska ambitioner är som sagt intimt sam-
manflätade med ianspråktagandet av redskap. Dessa redskap kan vara såväl men-
tala (psykologiska), i form av alfabet, matematiska formler och minnesramsor som 
fysiska, till exempel abakusen, skrivdonet, klockan eller sågen. Det centrala här är 
att redskapens betydelse eller funktion är en konstruktion skapad i ett socialt och 
historiskt sammanhang, där individens förståelse för denna funktion är frukten 
av en lärandeprocess. Resultatet av denna process är en mental representation av 
inte bara vad redskapet som sådant erbjuder, utan hur dessa redskapens funktioner 
sammanflätas med individens upplevelse av sina egna handlingsmöjligheter och 
i slutändan även hur hon kommer att uppfatta sig själv, som kulturvarelse. Med 
detta vill jag understryka vikten av att den pedagogiska praktiken i synnerhet, 
och en humanistisk/samhällsvetenskaplig praktik i allmänhet, överger en förlegad 

uppfattning om att kunskap och lärande är något som är bundet till subjektet som 
strikt biologisk entitet. Snarare då att storheter som lärande, kunskap, handling, 
socialisation, etc., är oupplösligt sammanflätade med de redskap vi har tillgäng-
liga, och framför allt de redskap vi tagit i anspråk. Men det är inte endast erövrade 
kompetenser som är avhängigt ianspråktagandet av redskap. Även det motsatta är 
giltigt: Att inte ha erövrat centrala kulturella redskap riskerar att bli dubbelt margi- 
naliserande. Dels för att individen då inte ges tillgång till kulturella arenor eller 
sociala fält. Dels för att denna marginaliserade position ofta blandas samman med 
bristande kompetens eller förmåga hos individen. Denna dubbla marginalisering 
kanske bäst kan illustreras analfabetism. Att inte kunna läsa och skriva, gör att in-
dividen utesluts. Därtill riskerar analfabeten att betraktas som mindre kompetent, 
vilket sannolikt leder till bristande självförtroende och självrespekt. Snarare än att 
vara resultatet av en intellektuell begränsning, är analfabetism primärt effekten av 
att individen eller grupper av individer inte erbjuds de möjligheter som tillgången 
till centrala kulturella redskap medför. Därmed blir analfabeten marginaliserad i 
en kultur där text har en framskjuten position. 

Vad som anses vara centrala kompetenser i ett visst historiskt sammanhang kan 
därför inte särskiljas från vilka redskap som finns tillgängliga, vilken funktion 
dessa anses ha, samt hur dessa görs tillgängliga. Om vi fortsätter med analfa- 
betism som exempel, är det lätt att se hur förutsättningarna för utvecklandet av 
kulturspecifika kompetenser är en fråga om makt. Så som det intersektionella 
perspektivet lärt, är makt och hierarkiska system frukten av samverkan mellan 
analytiska kategorier såsom klass, genus, etnicitet, ålder, funktionalitet, etc. (Lykke, 
2003, 2010; McCall, 2005; de los Reyes & Mulinari, 2005). Intersektionerna mellan 
dessa typer av ”maktobalanser och identitetsmarkörer” (Lykke, 2010) utesluter på 
ett effektivt sätt individer och grupper i samhället från möjligheterna till utveckling 
och deltagande, genom att de (därmed) berövas möjligheterna att ta i anspråk bety-
delsefulla kulturella redskap. 

det pedagogiska fältets relevaNs
Pedagogiken, eller edukologin som dess vetenskapliga disciplin har benämnts, 
studerar villkoren för lärande, utveckling och socialisation i formella såväl som 
informella lärandemiljöer (Papert, 1988; Qvarsell, 2000; Hernwall, 2007). Utifrån 
erhållen kunskap om den unika situationen söker den pedagogiska praktiken att 
på olika sätt optimera dessa villkor. Inom de formella lärandemiljöernas pedago-
giska-didaktiska verksamheter – vars övergripande mål är att bilda individer för 
deras både snara och i än högre grad (avlägset) framtida behov – framstår dessa 
strävanden som extra tydliga. Vilka av nödvändighet bygger på antaganden om 
hur denna framtid kommer att se ut. I varje tid av snabba kulturella, sociala och 
ekonomiska förändringar, står alltså det pedagogiska fältet i allmänhet, och den 
praktiska pedagogiken i synnerhet, inför omfattande utmaningar i att balansera 
sin samtids krav och förväntningar med mer eller mindre hypotetiska framtida 
behov. Även om det måhända är lätt att i denna situation välja att titta bakåt, och 
hävda traditionella värden, framstår varje sådan handling som ett svek mot de 
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individer som befinner sig i de formella lärandemiljöernas arenor. Relevansen av 
det pedagogiska fältets historia är, i detta perspektiv, begränsad för den individ vars 
lärandeprocess är riktat mot en mer eller mindre okänd framtid. Naturligtvis bär 
historien viktiga erfarenheter och lärdomar, men det betyder inte att traditionella 
epistemologiska antaganden eller arbetsformer är fortsatt adekvata. Vad jag vill 
peka på är att i en tid av snabb social och kulturell förändring, är det viktigare än 
någonsin att söka relevansgöra den pedagogiska praktikens verksamhet visavi en 
möjlig framtid, snarare än att istadigt hålla fast i det förgångna. 

Jämfört med tidiga datamaskiner, och andra mer ”primitiva” former av under-
visningsmaskiner (jfr Hernwall, 1998), erbjuder dagens digitala medier helt andra 
möjligheter till interaktivitet, delaktighet, skapande och sociala aktiviteter. Viss-
erligen står dessa möjligheter ofta i bjärt kontrast till en traditionell syn på inte 
bara vad en dator är, utan också  på hur relationen mellan människans kompetenser 
och hennes redskapsanvändande uppfattas. Snarare än att människan och hennes 
redskap skulle vara av varandra oberoende storheter, utgör redskap ”utbyggnader 
av våra sinnen”, som McLuhan (1964/1994) formulerade det. Detta betyder att 
så snart människan använder redskap, uppstår en växelverkan mellan redskapets 
(uppfattade) kvaliteter och människans förståelse för inte bara redskapets möjlighe-
ter (eller begränsningar) utan också hennes förståelse för sina egna förutsättningar 
och kompetenser (jfr diskussionen om alfabetism och analfabetism ovan). Denna 
växelverkan mellan de redskap vi använder och synen på mänskliga förmågor är 
en neutral relation i den bemärkelse att det är vi som reflekterande kognitiva var-
elser som mer eller mindre medvetet konstruerar betydelser och värderingar. Via 
erfarenheter tillskriver vi redskapen, och oss själva, betydelser. Relationen är där-
för, vill jag påstå, en semiotisk relation i den mening att vi är aktiva intentionella 
meningsskapande subjekt, som både skapar och tillskriver mening. Vilket betyder 
att meningsskapande sker i ett historiskt kulturellt sammanhang, där individens 
förståelser och uppfattningar inte kan separeras från hennes kulturella nedsänkt-
het. Detta är ett teoretiskt ställningstagande, som har stor betydelse för hur jag 
uppfattar teknikens, eller redskapens, ontologi: redskapens betydelse är en kon-
sekvens av det kognitiva subjektets erfarande och meningsskapande, snarare än 
att det skulle finnas en inneboende agens i redskapen. Jag skiljer med andra ord 
på människans agens och redskapens menings- eller handlingserbjudande (eller 
affordances; Gibson, 1979). Det är människan som agerar. Redskapets menings- 
eller handlingserbjudanden är något som individen så att säga ”ser”, baserat på 
hennes kulturellt skapade och skapande blick. Den semiotiska relationen mellan 
människan och hennes uppfattande av redskapens funktion har i enlighet med 
en konstruktivistisk teoritradition sin grund i subjektets tolkning, erfarenhet och 
inte minst en strävan att skapa mening eller betydelse. 

När denna text författas, så har det som populärt kallas webb 2.0, eller internets 
andra generation, varit konkret realitet några år (det sägs att begreppet myntades 
2004 av Tim O’Reilly). I detta webb 2.0 är samverkan och interaktivitet några av 
nyckelorden, sociala media och konvergens två andra. Den kanske mest populära 
illustrationen över denna förändring från första till andra generationens internet, 

är övergången från relativt statiska hemsidor till mer dynamiska bloggar. Denna 
förändring är mer än bara en teknisk utveckling, där även individens relation till 
mediet förändras inte minst i vad som uppfattas vara möjligt. De tidiga hemsidornas 
(nu är vi tillbaka till mitten av 1990-talet) återkommande ”under construction” 
med tillhörande logga, speglade en föreställning om text, information och publi-
cering som utvecklats i samklang med traditionella analoga medier. Denna den 
första medieålderns analoga medier karakteriserades av att producent, sändare och 
konsument var mer eller mindre åtskilda positioner, och att det fanns en omfatt-
ande apparat av granskning av material innan publicering (Poster, 1995). Dessa 
föreställningar re-medierades, för att använda Bolter & Grusins (1999) begrepp, i 
ianspråktagandet av första generationens internet, och hemsidan kom att utveck-
las i ljuset av statisk och kontrollerad informationsförmedling. Men den samtidigt 
kontinuerliga och snabba utvecklingen av både mjuk- och hårdvara har betytt att 
förståelsen av digitala medier generellt, och internet specifikt, har förändrats. Vad 
som skett under de tio år som gått från internets publika genombrott vid mitten 
av 1990 till webb 2.0 tio år senare, är dels ökade möjligheter till produktion, sam-
verkan och interaktion, dels utbredningen och utvecklingen av digitala nätverk. En 
ytterligare dimension av denna utveckling står att finna i mobilitet; samtidigt som 
tekniken blir allt mindre och därmed möjlig att bära med sig, ökar tillgängligheten 
till tjänster och nätverk. Statistiska studier bekräftar denna bild, genom att visa att 
bruket av olika typer av digitala redskap ökar, likväl som antalet användningsom- 
råden blir allt fler inom både fritid, skola och arbetsliv (se t.ex. Findahl 2010). Men 
här inträder också en intressant, inte minst pedagogisk-didaktisk, utmaning: att 
finna modeller för att utmana en konventionaliserad och normaliserad närmast 
dualistisk relation mellan å ena sidan skolan och det nyttiga, och å andra sidan fri-
tiden/hemmet och (om inte det onyttiga så i alla fall) förströelsen. En sådan modell 
torde ta avstamp i en kritisk granskning av digitala medier och de i bruket upp-
levda eller utvecklade nyttorna eller kvaliteterna av dessa redskap, med målet att 
skapa förutsättningar för en kontinuerlig och ömsesidigt respektfull dialog mellan 
å ena sidan pedagogiska ambitioner och å andra sidan teknikens möjligheter. 

tekNikUt veckliNg och mäNsklig kreativitet 
Sedan datorns och internets breda genomslag under mitten av 1990-talet, har möj-
ligheterna för användaren att själv producera och interagera med andra människor 
likväl med tekniken som sådan stadigt ökat. Det räcker med en kort tillbakablick 
på datorspelens förändring eller det ökande antalet (möjliga) funktioner i mobil- 
telefonen, för att illustrera detta. Utvecklingen från arkadspel som Space Invaders 
eller PacMan, över Tetris och Myst, till Wii-konsollen eller speluniversa som 
World of Warcraft, inbegriper inte bara en dramatisk teknisk utveckling (hård- så-
väl som mjukvara). Utan också att spelens sociala roll blivit en annan, kulturella 
värderingar förändrats och mål-/användargrupperna blivit både andra och fler. Lika 
lite som det går att förutsäga vad som kommer att bli nästa kommersiella fram-
gång på spelmarknaden – en marknad som omsätter lika osannolika summor som 
filmindustrin – är det inte heller möjligt att förutsäga mobiltelefonens utseende 
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eller funktioner de närmaste åren (däremot kan vi misstänka att den som mer 
eller mindre skarpsynt råkar gissa rätt, kommer att betraktas som visionär). Vi 
kan här se konturerna av den kanske viktigaste skillnaden mellan digital teknik 
och mer traditionell mekanisk teknik, vilket kan sammanfattas med begrepp som 
flexibilitet eller öppenhet. Hur skiljer sig då digital teknik från annan teknik? Ett 
första svar, är att det är mycket svårt att säga vad denna teknik är eller vad den kan 
användas till. Naturligtvis kan vi på en rent teknisk nivå beskriva hur till exem-
pel en dator eller mobiltelefon är uppbyggd. På samma sätt som det är möjligt att 
beskriva hur en kulspetspenna eller abakus är uppbyggd eller fungerar. Däremot 
vet vi inte vad IKT kan komma att användas till eller vad detta kan komma att 
betyda för vare sig individen eller samhället i en bredare mening. Denna osäker-
het i användande skall inte jämställas med att vi inte kan förutsäga vad någon 
skall författa med hjälp av kulspetspennan. Den enkla förklaringen är att författ- 
andets resultat inte är en del av redskapens essens, utan en egenskap som snarare 
står att finna i människan och hennes oförutsägbara kreativitet. Redskapen är 
fortsatt desamma, även om vi som människor ger dem nya valörer genom våra 
erfarenhetsbaserade tolkningar och vårt sökande efter betydelser. Men, på vilket 
sätt härbärgerar då IKT en unik osäkerhet eller öppenhet? Jag tänker mig att svaret 
ligger i relationen mellan hård- och mjukvara, och att det är mycket svårt (för att 
inte säga omöjligt) att förutsäga hur nästa tekniska innovation kommer att se ut, 
eller hur den kommer att användas. Mobiltelefonen är en tydlig illustration på 
detta, där utvecklingen av både hård- och mjukvara är en oförutsägbar process 
i den mening att det är i bruket som tjänster och produkter ofta skapas. Vilket 
understryker att teknikens utveckling är beroende av människans kreativitet. An-
vändare och användargrupper utvecklar applikationer, skapar innehåll och – inte 
minst – förändrar förutsättningarna för mellanmänskliga beteendemönster. Det 
centrala begreppet här är inte ”ersätter”, utan ”förändrar”, eller ”utmanar”. Kom-
munikation på exempelvis Facebook eller Bilddagboken ersätter inte annan form 
av kommunikation. Däremot förändrar det förutsättningarna för kommunikation 
mellan individer, och kanske till och med utmanar våra uppfattningar om vad 
kommunikation är, kan eller borde vara. 

Det är viktigt att ha i minnet, att varje medieform har sitt unika sätt att lagra, 
processa och distribuera innehåll. Detta betyder att sättet vi lagrar, processar eller 
distribuerar en given händelse eller episod kan ha helt avgörande betydelse för hur 
denna kommer att uppfattas och förstås. Händelsens mening eller betydelse är 
alltså intimt sammanflätad med representationsform; hur individen formulerar 
och uttrycker sig. Att återge en händelse i typografisk text skiljer sig från att återge 
densamma i rörlig bild, vilket i sin tur skiljer sig från en interaktiv miljö. Här ryms 
ingen, och det är viktigt att betona, värdering om de olika medie- eller representa-
tionsformernas kvalitet. Däremot är det uppenbart att olika medieformer passar 
olika väl för olika typer av innehåll och argument. Det exempel som ligger allra 
närmast till hands, är hur jag vid författandet av denna text samtidigt både stöds 
och innesluts av den typografiska textens möjligheter och begränsningar. Mina 
förutsättningar för att uttrycka mig, är med andra ord sammanflätade med de 
redskap som står till buds, och på vilket sätt jag begripliggjort dem. Förmedlandets 

förutsättningar ändrar som bekant karaktär vid en föreläsning, där jag ges möjlighet 
att illustrera argument med bilder och filmklipp, eller nyttja didaktiska grepp som 
dialog, frågor och gruppdiskussioner. Här spelar den personliga erfarenheten en 
betydelsefull roll i inte bara hur skilda medieformer uppfattas, utan också hur de 
kommer att användas. Argumentet ovan, om att olika medieformer passar olika 
väl för olika typer av innehåll, behöver därför nyanseras till att inbegripa även det 
tolkande subjektet (med sin kulturella nedsänkthet). I en mening är därför mediets 
kvaliteter oupplösligt förenade med en kognitiv kritiskt tolkande process.

Ett utmärkande drag för digitala media, är att tidigare olika representationsformer 
(text, bild, ljud, etc.) finns tillgängliga i ett och samma format (det digitala). Eller 
kanske snarare, en uppdelning i olika representationsformer baserat på en tekno-
logisk utveckling vilken hade sin början med alfabetet, har nu blivit i en mening 
mindre konstlad och artificiell (eller virtuell). Åtskiljandet av olika multimodala 
representationsformer bygger vid en historisk tillbakablick på vad som varit till-
gänglig teknik och dess möjligheter att lagra, processa och distribuera information. 
Alfabetet gav alltså möjligheten att externalisera talat språk, en teknik som tog 
sin början för snart 5000 år sedan. Samtidigt är skriftspråket, i form av ett kon-
ventionaliserat symboliskt uttryck, bara en av förutsättningarna för spridandet av 
information. Det som därtill krävs, är tekniker för dels att nedteckna, dels att lagra 
text. Under årtusendena har en rad olika tekniker utvecklats för att sammanställa 
och även kopiera texter. Skrifttecken inristade i stentavlor, bruket av vaxade skriv-
tavlor och tidiga former av pergament är bara några exempel på dessa tekniker. 
Detta är en utveckling som sedan gått över tryckpressen (mitten av 1400-talet), 
skrivmaskinen (tidigt 1700-tal) och den elektriska telegrafen (tidigt 1800-tal), till 
dagens sms-funktion i mobiltelefonen. Och med sms har vi sannolikt för första 
gången sedan utvecklingen av skriftspråket en teknik som gör möjligt ett distribu-
erande av text som på samma gång är omedelbar och personlig. Att vi fortsatt är 
beroende av teknik (mobiltelefonen) ligger i skriftspråkets natur, som redan i sig 
är en konstruktion och abstraktion. Med sms som exempel, är det tydligt att de 
tekniker som används för att nedteckna och distribuera text också påverkar sätten 
att formulera sig: Sms-tekniken snarast uppmuntrar till kreativa förkortningar 
och extralingvistiska uttryck för att just kompensera bristen på nyansering och 
argumentering. Detta helt i enlighet med McLuhans (1964/1994) välkända devis 
”the media is the message” – att varje medieform har sitt unika uttryckssätt. Andra 
modala uttrycksformer som ljud, bild och senare även rörlig bild, har haft sina 
respektive tekniska förutsättningar vilka i ett historiskt perspektiv åtskiljt dem 
från varandra (grammofonen, radion, kameran, etc.). Med filmens utveckling från 
sent 1800-tal, och sedan televisionen från mitten av 1900-talet, har dessa olika 
modaliteter kunnat förenas i en och samma tekniska distributionsform. Men det 
är först med datorn, och kanske framför allt persondatorns mer allmänna utbred-
ning, som tidigare åtskilda modaliteter mer eller mindre sömlöst har förenats 
i en och samma plattform (till ett jämförelsevis relativt ringa pris) och därmed 
blivit tillgängliga för individen själv att lagra, bearbeta och distribuera. Därför är 
det en förenkling att betrakta det som att vi kan sammanföra olika modus med 
hjälp av datorn (digitaliseringen), vilket ju är ett perspektiv som bygger på en tradi-
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tionell medieerfarenhet där skilda modus var så att säga representerade av skilda 
medieformer/-tekniker. I ljuset av vår samtids tekniska utveckling där digitala 
medier erbjuder nya möjligheter att producera ”text” i en bredare semiotisk mening, 
framstår dessa modala kategorier alltmer som konstruktioner ekande den meka-
niska teknikens epok. För samtidens barn och unga utgör datorer och digitala 
artefakter naturliga inslag i deras vardag (Tapscott, 1998; Buckingham & Willett, 
2006; Dunkels, 2007; Hernwall, 2008). Redan från unga år är de brukare av olika 
digitala artefakter vilket ger en vana att gestalta erfarenheter och information i 
olika semiotiska uttrycksformer (som skriven text, bild, ljud och rörlig bild). Multi-
modalitet (Kress & van Leeuwen, 2001), liksom remediering (Bolter & Grusin, 
1999) och multiliteracies (Cope & Kalanzis, 2000), uppmärksammar dels att den 
digitala tekniken gör det möjligt att hantera olika semiotiska uttrycksformer i ett 
och samma medium, dels den nära relationen mellan analys och (re)produktion. En 
multimodal digital textualitet, som kombinerar olika semiotiska resurser, skapar 
nya förutsättningar för såväl mediebruk som textförståelse (van Leeuwen, 2005; 
Kress, 2003, 2010). Det är därför av central betydelse att öka kunskapen om och 
förståelsen för multimodala gestaltningsformer generellt, och specifikt hur unga 
människor tar dessa gestaltningsformer i anspråk, vilket inte minst sker i en var-
daglig kontext. Vilket är det huvudsakliga intresset för ett treårigt forsknings- 
projekt vid Södertörns högskola (benämnt UNGMODs [http://mt.sh.se/UNG-
MODs], finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 
[KK-stiftelsen] och beräknat att pågå under tiden 2009-2011; projektledare 
Patrik Hernwall). Den övergripande ambition i UNGMODs-projektet är att för-
djupa kunskapen om hur unga tar i anspråk IKT, och möjligheterna till gestaltning 
av erfarenheter, information och kunskaper, i deras egen vardag. 

eN flexibel digital grammatik
De redskap vi använder oss av i vår vardag, tar i detta perspektiv karaktären av 
förlängningar eller utbyggnader av våra sinnen. Naturligtvis är detta inte enögt 
positivt, vilket Ong (1990) visat i sina studier av alfabetiseringsprocesser. Ong kon-
staterar att erövrandet av skriftspråket skapar nya förutsättningar som helt enkelt 
inte var möjliga utan denna teknik, men att alfabetiseringen samtidigt innebär be- 
eller kanske snarare avgränsningar i vårt uppfattande av världen. Ongs tankegång 
kan vi återfinna i poststrukturalistisk teoribildning, där ju benämnandet inte bara 
medför en möjlighet att kommunicera på ett meningsfullt sätt, utan även utgör en 
positionering och därtill ofta ett maktanspråk, så som Lenz-Taguchi (2004) visat 
genom sin kritiska feministiska poststrukturalism. Detta är ett maktskrivande 
som inte enkelt kan hänföras till huruvida en individ har tillgång en viss uppsätt-
ning redskap. Väl så betydelsefullt är sättet dessa redskap förstås på, och hur de an-
vänds. Vilket kan illustreras med att digitala skillnader ofta framstår som en fråga 
om tillgång till tekniken som sådan och erövrandet av grundläggande färdigheter. 
Medan en väl så viktig dimension av inklusion/exklusion bygger på hur tekniken 
förstås och används i relation till personliga behov i en vardaglig praktik. 

Det har visat sig att samhällets traditionella maktstrukturer återupprepas i hur 
digitala medier används. Olsson (2002) i sin studie om de så kallade LO-datorerna, 
kan visa att tillgång till tekniken och en potentiellt större informationsmängd, 
inte förändrar varken konsumtion av information för en socialt underordnad klass 
(”arbetarhushåll” är Olssons benämning på studiens empiriska fokus), eller det 
upplevda behovet av ”samhällsnyttig” information. Vad som framgår av Olssons 
studie är hur bruk av teknik och konsumtion av information bär tydliga värde-
ringar vilka sammanfaller med social klass och makt. Tanken att en grupp skulle 
förändra inte bara beteende utan också intresse enbart genom tillgången till inter-
netuppkopplade datorer, och konsumera så kallade samhällsnyttig information, 
framstår gärna som naiv. Lika naiv har föreställningen om att den digitala rumslig-
heten, med communities, diskussionsgrupper, etc., skulle göra sociala möten med 
jämbördiga visat sig vara. Nakamura (2002, se även 2001) konstaterar också att hon 
var nödgad att göra upp med sin egen naivitet om att etnicitet och kön skulle få 
en underordnad roll i sociala interaktionsmönster vid online-relationer. Snarare är 
det vardagens stereotypa heteronormativa maktordningar som upprepas i vad hon 
benämner ”cybertypes”. Även om det fortsatt finns möjlighet för individen att över-
skrida den fysiska kroppens begränsadhet, är hierarkiseringen fortsatt densamma: 
manliga karaktärer har högre status än kvinnliga; etnicitet är en betydelsefull 
markör; styrka och muskler (manlighet) har högre status än till exempel list eller 
vighet (kvinnlighet), etc. I en utvärdering av en omfattande skolutvecklingssatsning 
i Oslo, kunde vi konstatera att etnicitet, kön liksom ålder var viktiga intersektio-
nella analytiska kategorier för att urskilja skillnader mellan barn/unga och deras 
tillgång till teknik i hemmiljö, hur de använder tekniken, omfattning av bruk, och 
så vidare (Hernwall & Vestby, 2005; Hernwall, 2006).  Andra studier har visat, att 
kvinnors bruk av digital teknik varit förvånansvärt frånvarande i större statistiska 
studier, vilket gjort vissa typer av teknikbruk inte bara osynligt, utan också att det 
därmed framstår som mindre värdefullt/utan betydelse. Sammantaget ger detta en 
bild av att ett mångfacetterat begrepp som digitala skillnader uppvisar obehagliga 
likheter med historiskt skapade, och redan bekanta, heteronormativa maktstruk-
turer. Även om dessa maktstrukturers framträdande plats inte är förvånande, är 
det i hög grad betydelsefullt att konstatera. Samtidigt är detta dubbelbottnat, i 
den betydelse att å ena sidan följer skillnader i bruk, tillgång, etc. samhälleliga 
maktstrukturer, och å andra sidan blir dessa olikheter i bruk och upplevda nyttor 
värderade efter samma gamla normsystem och (ofta kvantitativa) bedömnings- 
kriterier. Utöver satsningar på ökad tillgång till och bruk av digitala medier, fram-
står det därför som helt avgörande att den pedagogiska-didaktiska praktiken frigör 
sig från traditionella värderingar, för att just komma nära de unika (individuella, 
sociala, etc.) nyttorna eller behoven. Vilket, tänker jag mig, i en mening inte är mer 
dramatiskt än att gå från att betrakta bruket av digitala medier som ett teknik- 
användande, till att se dessa redskap som självklara funktioner i människors vardag. 
Så snarare än att värdera bruket av digitala medier utifrån traditionella heteronor-
mativa västerländska värderingar eller statistiska data, är det viktigt att utveckla 
strategier för att förstå det subjektiva värdet i individens användande och vilken 
betydelse detta användande har i hennes vardag. 



108  UtbildNiNg & läraNde 2010,  vol 4 ,  Nr 1 UtbildNiNg & läraNde 2010,  vol 4 ,  Nr 1    109

tema:  Nya text världar i  vår tid 
Patrik Hernwall

tema:  Nya text världar i  vår tid 
Patrik Hernwall

Genom att ta i anspråk redskap förändrar människan villkoren för sitt varande. 
Vissa redskap, som exempelvis hävstången, ökar vår styrka. Andra redskap ökar 
vår hastighet (cykeln) eller våra intellektuella möjligheter (räknestickan). Därtill 
har vi redskap som förändrar förutsättningarna för vårt seende, som till exempel 
teleskopet, mikroskopet och glasögonen. Och så vidare. I det sociokulturella per-
spektivets förståelse av redskap, framhålls att människans utveckling och socia-
lisation är sammanflätat med bruket av redskap (Vygotskij, 1978; Wertsch, 1991; 
Säljö, 2005). Säljö uttrycker det som att människans ”sätt att resonera och tänka 
kommer att koordineras med intellektuella och fysiska redskap” (2005, s. 181). Att 
det är via människans tolkande och meningsskapande aktiviteter som ett visst red-
skap ges sin mening i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang, skall inte 
tolkas som att det ligger en inneboende agens i redskapen (jfr Bijker, 1995). En sådan 
teknikdeterministisk tanke missar oförutsägbarheten i människans intellektuella 
verksamhet. Eller, med andra ord, sättet människan förstår och tar i anspråk ett red-
skap avgör inte bara hur redskapet som sådant kommer att hanteras eller uppfattas, 
utan har också en central betydelse för hur människan kommer att uppfatta sig själv 
och sina egna förutsättningar (begränsningar och möjligheter). Med nya redskap, 
följer därför nya pedagogiska utmaningar och krav. Eller, mer konkret, hur kan digi-
tala redskap bli resurser för pedagogisk utveckling? Om begreppet digital kompetens  
skall bli ett stöd i denna process, torde det vara väsentligt att sträva efter en allmän 
medieteknisk kritisk och reflekterande kompetens vilken tar tydligt avstamp i en 
digital kompetens i den breda betydelse som EU-parlamentet lägger i begreppet:

De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta in-
formation och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna 
bedöma dess relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, 
samtidigt som man är medveten om de samband som finns mellan dem. […] Man 
bör också kunna använda informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt 
tänkande, kreativitet och innovation. (Recommendation of the European Parlia-
ment and of the Council, 2006, s. 7)

Vad som ges kontur här, är behovet av något som skulle kunna benämnas en de 
digitala mediernas flexibla grammatik: Hur kan de användas, vilken betydelse kan 
de ges, vilka kombinatoriska möjligheter finns, och så vidare. En flexibel digital 
grammatik, som tar avstamp i brukarens kreativitet, behöver därför stödja det 
oväntade och det oförutsägbara. Vilket i första hand är ett perspektiv på människan 
och hennes förmågor, snarare än tekniken och dess användande. Att betrakta digi- 
tala medier som en funktion i människans vardag, är ett annat fokus än att i för-
hand definiera en uppsättning mer eller mindre mekaniska handhavanden i en 
tradition av datorkörkort vilka sedan ligger till grund för betygsättning. Snarare är 
det viktigt att se hur digitala medier är sammanflätade med människans sociala 
och intellektuella praktiker, vilket leder till kritiska epistemologiska frågor: Vad 
är kunskap? Hur lär man sig? Vad behöver vi kunna och lära oss idag och i framtiden? 
Vem har kunskap och hur skall vi bedöma dess kvaliteter? Alldeles uppenbart 
ryms här en rad utmaningar för den pedagogiska praktiken, där det inledningsvis 
behövs utvecklas en pedagogisk förståelse för digitala redskap och hur dessa kan 
användas i en strävan att relevansgöra skolan och formaliserad utbildning. 

variatioN och sUbJektiv Nytta
Vannevar Bush (1945) skrev i mitten av 1940-talet en artikel med rubriken ”As 
We May Think” , där han beskriver den nära relationen mellan de redskap vi an-
vänder och hur vårt tänkande kan komma att utvecklas. Tanken är långt ifrån ny, 
framför allt inte i vad vi kan benämna som en pedagogisk diskurs: som bekant såg 
ju Sokrates ett nära samband mellan erövrandet av skrivkonsten (alfabetiseringen) 
och förutsättningarna för människan tänkande. Denna hans i en mening medie-
kritiska diskussion, som finns att läsa i Faidros (den tänkta dialogen författad av 
Platon, ung. 370 f.v.t.), söker påvisa effekterna av ett ianspråktagande inte bara på 
en individuell kognitiv nivå, utan även på en samhällelig kulturell nivå. Bruket 
och ianspråktagandet av redskap har, med andra ord, långtgående konsekvenser på 
både vad vi lär och hur vi lär – vilket också är en central tematik i en sociokulturell 
teoribildning. Värderingarna om huruvida detta ianspråktagande av redskap är bra 
eller dåligt, till gagn eller skada för individen, stärker eller försvagar kulturen, är i 
en mening en fråga om värderingar och val av perspektiv. Däremot torde det vara 
oomtvisteligt att bruket och inte minst ianspråktagandet av redskap generellt, och 
digitala medier specifikt, förändrar villkor för människan och hennes kunskaps-
utveckling. 

En viktig dimension av en förståelse för barns och ungas villkor i ett medietätt 
samhälle, går via en ökad medvetenhet om maktstrukturer, variationer och skill-
nader. Istället för att upprätthålla samtidens marginaliserande heteronormativa 
maktstrukturer, vilket ofta baseras på förenklande generaliseringar, är det viktigt 
att ta hänsyn till variationer och olikheter. Här erbjuder till exempel feministisk 
forskningstradition intressanta möjligheter till ett kritisk, och samtidigt emanci-
patoriskt, perspektiv. Den av Lenz-Taguchi (2004) beskrivna feministiska post-
strukturalistiska teorin med dess fokus på språkliga strukturer, bidrar till att rikta 
uppmärksamheten mot benämnandets osentimentala kraft. Tillsammans med ett 
intersektionalistiskt perspektiv, med analytiska kategorier såsom genus, ålder, 
etnicitet, klass, etc., blir det möjligt att kritiskt analysera de komplexa vävar av 
maktpositioner och maktordningar individer och grupper är inflätade i. Den 
digitala kompetensen, eller medietekniska alfabetiseringen, framträder här som 
en subjektiv kompetens med frigörande potential i en Harawaysk (1991) tradition. 
Subjektiv kompetens i betydelsen att den har en lokal förankring där individuella 
behov och nyttor är sammanvävda med tillgång till digitala medier. Här skall till-
gång förstås i begreppets dubbla mening: Dels som en fysisk tillgång till adekvata 
redskap, applikationer, etc. Dels som en mental kognitiv tillgång i betydelsen er-
farenhet av och förståelse för digitala medier. Här vill jag framkasta hypotesen 
att vår samtids digitala eller medietekniska analfabeter är de individer som saknar 
tillgång i denna senare mening, de som inte (haft möjligheten att) utvecklat en 
subjektiv nytta i relation till de digitala mediernas flexibla möjligheter. Eller, med 
andra ord, att samtidens analfabetism står att finna bland (mer eller mindre passiva) 
konsumenter, medan de alfabetiserade – de med ”literacy” – finns bland inne-
hållsproducenterna. Digitala medier gör båda positionerna möjliga, där den senare 
(innehållsproducenten) är en aktiv mediebrukare med kunskap om och möjlighet att 
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uttrycka sig själv via, i och med hjälp av digitala medier. Vilket är att betrakta som 
en gestaltningsprocess, med paralleller till textuellt författande eller illustrationer 
med papper och penna. Med digitala medier ökar möjligheterna till dessa gestalt-
ningsprocesser exponentiellt, då både flera textuella nivåer (skriven text, ljud, bild, 
etc.) liksom andra modaliteter (såsom färg och nyans, dimensioner, typsnitt, samp-
ling och manipulering, etc.) är möjliga i en ökad bredd av digitala applikationer och 
artefakter i allt fler vardagliga och professionella sammanhang. Text har idag en 
så mycket bredare både innebörd och utbredning än typografisk text, vilket gör att 
samtidens barn och unga ofta har tillgång (fysiskt och/eller mentalt erfarenhets-
mässigt) till en uppsättning redskap för författande, memorering och kommunika-
tion, som saknar motstycke vid en historisk tillbakablick. Dessa multimodala 
uttryckssätt kommer till användning inte minst i ungas identitetsskapande i online- 
miljöer, där de använder olika textualiteter för att konstruera (en representation 
av) sig själva. ([text borttagen för anonymisering]) Digitala medier är med andra 
ord betydligt mycket mer än ett redskap att hantera i någon mekanisk, traditionell 
mening. Snarare utgör digitala medier en av grundstenarna i det livslånga lärandet, 
vilket är ett förhållningssätt där lärande betraktas som en process och aktivitet, 
snarare än ett i tid och rum avgränsat projekt. Detta implicerar att det är av ytt-
ersta vikt att uppmärksamma och stödja icke-traditionella kunskapsformer (Miller, 
2006). För att nå dit, kan det i dag förhärskande sociokulturella perspektivet på 
lärande med fördel kan kompletteras med ett intersektionalistiskt perspektiv, vilket 
gör det möjligt att kritiskt granska lärsammanhangets – vilket inbegriper såväl 
skolan som fysisk arkitektonisk och kulturell miljö, individernas handlingar och 
värderingar, som artefakterna som sådana – komplexa heteronormativa makt-
strukturer och dess betydelse för lärandets villkor. De digitala redskapens frigör-
ande potential ligger i deras öppenhet och flexibilitet, vilket kan utgöra resurser 
för en pedagogisk praktiks förändring och förnyelse. Betydelsen av att utveckla en 
digital kompetens, förstådd som en samtida alfabetisering, kan då uttryckas som 
att bruket av redskap inte bara är viktigt för hur vi kommer att tänka, utan framför 
allt för vad vi ser som möjligt, och i slutändan hur vi kommer att förstå oss själva 
och våra egna möjligheter. Vilket inte är möjligt utan en kritisk reflektion och ett 
sunt ifrågasättande. Detta kräver, tänker jag mig, att det lärande subjektets krea-
tiva processer uppmuntras, snarare än att sträva efter på förhand definierade och 
avgränsade mål. Eller, med andra ord, en öppenhet för det subjektiva och de unika 
nyttorna kan relevansgöra inte bara skolan som praktik, utan också möjliggöra 
individens engagemang i den egna livslånga lärande- och utvecklingsprocessen. 
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