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Utgångspunkter	  

•  Vad	  är	  en	  text?	  	  

•  RelaGonen	  mellan	  ”text”	  och	  ”verklighet”/kontext?	  

•  Var	  finns	  textens	  mening?	  Vilken	  roll	  har	  läsaren/
textanalyGkern?	  	  



•  Snävt	  textbegrepp:	  ”…	  en	  
skriNlig	  produkt,	  vi	  avser	  
med	  text	  inte	  bilder,	  inte	  tal.	  
Texter	  (är)	  koherenta	  och	  
kommunikaGva	  (…)	  de	  har	  
en	  röd	  tråd	  (…)	  och	  de	  har	  
eS	  budskap	  aS	  
förmedla”	  (Bergström	  och	  
Boréus,	  s.16)	  

•  Text	  (språk/diskurs)	  finns	  i	  
materiell	  kontext/
verklighet.	  Texter	  avspeglar	  
verkligheten.	  

•  Läsaren	  tolkar	  textens	  
”färdiga	  mening”.	  Det	  finns	  
fakta	  oberoende	  av	  
tolkningar.	  

•  Utvidgat	  textbegrepp:	  
Hypertext/hypermedia,	  
mulGmodalitet	  –	  även	  
datorspel,	  bilder,	  filmer	  och	  
byggnader	  betraktas	  som	  
och	  kan	  läsas	  som	  ”text”.	  

•  TextSpråkDiskursKontext/
Verklighet	  samspelar.	  Text	  
formar	  verkligheten	  
(diskursanalys).	  

•  Läsaren	  medskapare	  av	  
textens	  mening.	  Vår	  egen	  
förståelse/erfarenheter	  
medverkar	  i	  tolkningen.	  



Varför	  diskursanalys?	  

•  Vi	  möter	  en	  strid	  ström	  av	  texter	  i	  dagens	  samhälle	  /
informaGonssamhälle.	  	  

•  Den	  språkliga/retoriska	  vändningen	  –	  språkanvändning	  
(text)	  skapar	  ramar	  för	  våra	  handlingar.	  

•  För	  aS	  undersöka	  samhällsfenomen.	  



diskursanalys	  –	  både	  en	  teori	  och	  en	  metod.	  
språkanvändning	  

•  :	  ”Språket	  återger	  inte	  verkligheten	  utan	  bidrar	  Gll	  aS	  forma	  den.”	  
Bergström	  och	  Boréus,	  s.221	  

•  Språkanvändning	  (text)	  bidrar	  Gll	  aS	  forma	  vad	  vi	  vet	  och	  kan	  och	  
vad	  vi	  gör	  och	  kan	  göra.	  Och	  vad	  vi	  inte	  kan	  göra.	  

•  Språkanvändning	  (text)	  skapar	  ramar	  för	  våra	  handlingar.	  

•  Genom	  aS	  analysera	  språkanvändning	  (text)	  lär	  vi	  oss	  om	  hur	  
språket	  fungerar	  som	  redskap	  för	  aS	  tänka	  och	  handla.	  	  

•  Således	  kan	  vi	  få	  vi	  kunskaper	  om	  samhällsfenomen	  genom	  aS	  
analysera	  språkanvändning	  (text)	  och	  inte	  bara	  kunskap	  om	  språket	  	  
(texten)	  i	  sig.	  	  



diskursanalys	  
sanning,	  kunskap,	  värderingar	  &	  makt	  

•  KriGskt	  förhållningssäS	  mot	  teorier	  om	  absolut	  sanning	  och	  
kunskap.	  Sanning=	  det	  för	  Gllfället	  accepterade.	  

•  Kunskap	  uppräShålls	  i	  sociala	  processer=	  språkanvändning.	  Vissa	  
beskrivningar	  av	  världen	  accepteras	  &	  andra	  accepteras	  inte.	  

•  SyNet	  med	  diskursanalys:	  IfrågasäSa	  &	  kriGskt	  granska	  etablerade	  
sanningar,	  världsbilder	  och	  självklar	  kunskap	  och	  uppmärksamma	  
hur	  diskurser	  (säS	  aS	  tala	  om)	  fungerar	  för	  aS	  skapa	  och	  
uppräShålla	  vissa	  sanningar	  och	  viss	  kunskap.	  

•  SyNar	  oNa	  Gll	  aS	  uppmärksamma	  makbrågor	  och	  det	  som	  tas	  för	  
givet	  i	  samhället.	  Fokus	  på	  inkludering,	  exkludering,	  värderingar	  &	  
makbörhållanden.	  



diskursanalys	  
sammanhang	  

•  analyGskt:	  diskurs	  syNar	  på	  innebörden	  i	  vad	  som	  sägs	  samt	  hur	  det	  sägs	  =	  
analys	  av	  språkanvändning.	  Analys	  av	  specifika	  begrepp,	  nyckelord,	  hur	  
innebörder	  varierar	  +	  samma	  mening	  med	  olika	  ord	  (natur	  –	  landskap,	  
miljö,	  omgivning,	  autenGsk	  plats	  etc.)	  

•  diskurser	  =	  regelbundna	  handlingsmönster	  –	  hör	  samman	  med	  tankesäS	  –	  
eNersom	  språket	  inte	  enbart	  avspeglar	  utan	  formar	  och	  begränsar	  vad	  som	  
är	  möjligt	  aS	  tänka	  och	  handla.	  

•  Diskurser	  	  konsGtueras	  i	  sammanhang	  –diskurser	  får	  mening	  i	  	  

	  specifika	  sammanhang.	  

•  SyNet	  med	  diskursanalys	  är	  aS	  förklara	  hur	  någonGng	  konsGtueras	  i	  
specifika	  sammanhang	  och	  dess	  konsekvenser.	  



diskursanalys	  
värderingar	  

•  Språkanvändning	  och	  innebörder,	  betydelser	  och	  
mening	  är	  inte	  värdeneutrala.	  

•  Texter	  uSrycker	  värderande	  meningar	  (Cherryholmes,	  
1988).	  

•  Auktoritära	  texter	  –	  det	  som	  inkluderas	  värderas,	  det	  
som	  utesluts	  värderas	  inte	  lika	  högt.	  (Östman,	  1995)	  	  



olika	  teorier	  om	  diskursens	  roll	  i	  konsGtuerandet	  av	  världen	  

Diskurs	  är	  konsGtuerande	  –	  diskursprakGk	  
LaClau	  &	  Mouffe 	   	   	  Diskurspsykologi 	   	  (PragmaGsm)	  

DialekGskt	  förhållande	  –	  åtskillnad	  mellan	  text,	  diskursiv	  prakGk	  
och	  social	  prakGk	  	  	  
	   	  KriGsk	  diskursanalys	  (CDA,	  Fairclough)	  

	   	   	   	   	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  (Winther	  Jörgensen&	  Philips,	  s.	  26)	  



Reading	  the	  Outdoors	  
Det	  moderna	  samhället	  

•  “Barns	  och	  ungdomars	  huvudsakliga	  rörelsearena	  
utgörs	  idag	  av	  en	  triangel	  som	  består	  av	  hemmet,	  
köpcentret	  och	  skolan.”	  (UtomhusdidakGk,	  9).	  

•  “Vilka	  blir	  de	  pedagogiska	  konsekvenserna	  när	  
barn	  under	  sin	  uppväxt	  får	  allt	  färre	  autenGska	  
upplevelser,	  utan	  direktkontakt	  och	  konfrontaGon	  
med	  landskapet	  som	  miljö	  för	  lärandet?	  Där	  
vardagsmötet	  med	  den	  svartvita	  kon	  blir	  allt	  mer	  
sällsynt	  för	  homo	  urbaniensis,	  
stadsmänniskan”	  (UD,	  16).	  



Reading	  the	  Outdoors	  
Lärande	  

•  ”Spåren	  av	  mänsklig	  akGvitet	  och	  spåren	  av	  naturens	  
kraNer	  kan	  i	  utomhusmiljön	  i	  mötet	  mellan	  den	  
lärande	  och	  föremålet	  för	  lärandet	  på	  plats	  ge	  en	  mer	  
autenGsk	  erfarenhet	  än	  beskrivningar	  genom	  text	  och	  
bild”	  (UD,	  10)	  	  

•  ”På	  plats	  har	  vi	  en	  möjlighet	  aS	  läsa	  landskapets	  koder	  
som	  inte	  finns	  i	  en	  lärobokstext”	  (UD,	  10)	  	  



Reading	  the	  Outdoors	  
NaturromanGsk	  diskurs	  	  

•  Naturen	  är	  en	  skog	  vid	  en	  sjö	  där	  man	  kan	  siSa	  och	  
beundra	  den	  lugna	  och	  vackra	  omgivningen	  och	  
diskutera	  existenGella	  frågor	  vid	  lägerelden.	  RomanGsk	  
och	  eS	  ideal.	  	  



Reading	  the	  Outdoors	  
Naturvetenskaplig	  diskurs	  	  

•  Naturen	  kan	  undersökas	  och	  genom	  aS	  lära	  sig	  namn	  
på	  djur,	  blommor	  och	  träd	  i	  naturen	  lär	  man	  sig	  hur	  
den	  är	  uppbyggd	  på	  rikGgt.	  	  



GheSolandskapet	  –	  verklighetstroget	  och	  urbanpastoralt	  
förortslandskap.	  

•  ”När	  jag	  går	  här	  under	  det	  lysande/KONSUM,	  då	  
kommer	  orden”	  (s.55)	  

•  ”De	  stora,	  tysta	  höghusen,	  hur	  de	  reser	  sig	  /	  mot	  
naShimlen”	  (s.	  37)	  och	  ”vilar	  sina	  pannor	  i	  
naSens	  händer,	  /	  drömlösa,	  lystrande”	  (s.	  56)	  

”citygryning”	  
”duggregn	  av	  glasfiber”	  
”vågskum	  av	  stål	  mot	  stränder	  av	  stål”	  
”vårhimlar	  av	  bly”	  
”betonghimlar”	  


