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Abstract
The aim of this study has been to investigate, analyse and discuss which meanings
the user of three multimedia CD ROMs in biology are offered about the theory of
evolution. The study, which is text analytic, focuses on the programmes´ content
and interface, which in this study are regarded to be intimately jointed. The former
refers to explicit and implicit statements about evolution expressed via text, image,
speech and hypertext. The latter refers to the characteristics connected to the
multimodal and hypertextual nature of multimedia products.
The dual focus of the study brings about a theoretical and methodological
approach grounded in both socio semiotic and metaphysical theory. The nature of
meaning and communication is regarded to be multimodal, suggesting that the
meanings offered are products jointly formed by the modalities present in the
media. Moreover, communication and understanding are considered to be social,
cultural and historical to their nature suggesting that statements via text, image and
speech mirror a way of understanding evolution and in its extension also a way of
understanding the world. Grounded in the works of Stephen Pepper the analysis
seeks to visualise which understanding of the world, i.e. world view, that is
projected in the text, image and sound. Together with the projected world view the
multimodal and hypertextual characteristics of the multimedia are studied in order
to conclude which meanings of evolution that are offered in the programmes. The
result shows that images often have the purpose to represent an individual sign,
which is part of a chain of signs expressed through clauses and sentences in text or
voice. Images seem to represent a distilled meaning where uncertainties expressed
through other modalities no longer exist in the image. Moreover, in accordance
with the grammatical structures of the images they often imply a true and timeless
classification of the phenomenon it represents. Text and voice are the modalities
where statements concerning true or false and also the personal relations between
programme and user are founded. The hypertext also affects the relationship
between user and programme, especially through the characteristics that visualise
the structure of the hypertext. Two of the programmes´ hypertexts have qualities
that may have consequences for which meanings that are offered to the user. Three
comprehensive meanings were found in all three programmes. First, phenomena of
evolution are certain and true. Secondly, evolution and the theories related to the
development of life are things that have occupied human thought through time.
Finally, one important meaning that is offered the user is: It is possible to talk
about and understand evolution in three or maybe four different ways.

Keywords: Multimodality, hypertext, multimedia, worldview, evolution,
meaning
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Förord
Denna licentiatuppsats är ett resultat av den ämnesdidaktiska forskarskola
Utbildningsförvaltningen och Lärarhögskolan i Stockholm startade 1999.
Ett tack riktas därför till dessa och speciellt Inge Malm och Staffan
Selander. Lärarhögskolan har erbjudit en mycket stimulerande miljö där ett
flertal personer från DidaktikDesign har haft betydelse för arbetet med
uppsatsen. Jag vill därför tacka alla från denna miljö som på ett eller annat
sätt varit behjälpliga i forskningsprocessen. Ett speciellt tack riktas till
Agneta Bronäs för synpunkter på text och terminologi och Gull-Britt Larsson för korrekturläsning. Ett tack riktas även till Svend Pedersen för
mycket givande kommentarer på texten vid läsgruppsseminariet. Att skriva
en ämnesdidaktisk uppsats där naturvetenskapliga hypertexter analyserats
utifrån perspektiv som inledningsvis var mycket främmande för mig visade
sig vara en tämligen krävande uppgift. Jag vill därför rikta ett stort tack till
min handledare professor Per-Olof Wickman. Med hjälp av hans
synpunkter på gränssnitt och innehåll har perspektivbytet från funderande lärare till forskande lärare underlättats.
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1 Inledning och bakgrund

Denna uppsats handlar om vilka meningar om evolutionen som erbjuds
användaren av tre digitala läromedel i biologi. Bakgrunden till uppsatsens
problemområde är min egen verksamhet som gymnasielärare. Vid ett flertal
tillfällen i olika sammanhang har jag upplevt att de meningar om evolutionen som läroböcker, undervisningsfilmer och jag själv uttrycker inte alltid förstås av eleverna. På ytan kan vi uppleva att vi är överens om t.ex.
begreppet ”anpassning” men skrapar man lite på denna yta upptäcker man
att eleverna har en förenklad bild av evolutionen och dess betydelse för
biologiämnet. Vad orsakerna till detta kan vara är svårt att enkelt besvara
men eventuellt kan en del av svaret spåras till de artefakter eleverna möter
i skolan, t.ex. läromedlen.
Mening är intimt förenat med förståelse och handling, att förstå en
utsaga, i detta fall något om evolutionen, är att veta hur den används.
Användningen av en utsaga eller ett uttryck likställs därför i denna uppsats med dess mening. Av betydelse för de meningar som erbjuds i
materialet är således alla de implicita och explicita utsagor som förklarar,
resonerar kring, diskuterar, påstår etc. hur evolutionen, som företeelse,
används för att förklara biologiska fenomen. Att uppsatsen studerar erbjudna meningar visar på en viktig avgränsning. Jag kommer endast att
uttala mig om vad som erbjuds, inte vad som faktiskt mottas av läsaren.
Jag kommer heller inte uttala mig om vilken mening som kan tänkas konstrueras av läsaren.
Uppsatsen fokuserar på läromedlens innehåll och gränssnitt, där den
senare avser de resurser som används för att förpacka innehållet. Innehåll
och gränssnitt utgör uppsatsens två ben och antas här vara av betydelse
för meningserbjudandet vilket kommer att diskuteras nedan. Studien
behandlar alltså läromedel i biologi och specifikt ämnesområdet evolution.
Evolutionen är den teori som gör biologiska fenomen och processer
begripliga och är således fundamental för biologiämnet. Trots att teorin är
så viktig för biologin är den behäftad med en mängd missförstånd och
feltolkningar. Ett flertal nationella och internationella studier visar att
elever ej använder sig av teorin för att resonera kring utveckling (Alters
och Nelson 2002: Thomas 2000; Landström 1995; Sjöbeck 1995; Bizzo
1994; Pedersen 1992). Vidare uppfattas evolutionen ofta som funktionell
och målstyrd vilket är motsatsen till den mening biologerna vill förmedla.
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Digitala läromedel kan sägas representera en ny typ av lärandemedia.
Till skillnad från tryckta läromedel har de digitala formerna ofta en
betydande icke text- baserad framställning och inramning. Den grafiska
ytan utgör det medium på skärmen som läsaren interagerar med (läser,
lyssnar, tolkar, navigerar). Det är därför något missvisande att säga att det
finns en läsare då det ofta handlar om en visuell yta som användaren
möter. I denna studie används därför orden användare och läsare
synonymt, detta betyder att läsaren i sin rörelse genom programmet även
lyssnar till ljud och tolkar bilder. Det är rimligt att anta att den multimodala
och hypertextuella 1 ytan har betydelse för de meningar som erbjuds
(Lemke 2002). Kress et al. (2001), Kress & van Leeuwen (1996) och Lemke
(2000, 1993) menar att kommunikation och meningsskapande skall ses som
en multimodal process. Detta är något som uppmärksammats i andra
sammanhang än specifikt för digitala läromedel, ovanstående författare har
främst studerat traditionell undervisning och textmedier och har i och med
detta problematiserat lärande och kommunikation som varande enbart en
lingvistisk prestation. Detta menar även Jewitt (2002) som analyserat en
multimodal CD-ROM version av romanen ”Möss och människor”, där hon
bl.a. kan visa att karaktärerna i romanerna förändras när berättelsen förflyttas från boken till skärmen. Gränssnittet, som här är synonymt med
hypertextualiteten och multimodaliteten, antas därför ha betydelse för vad
det specifika innehållet är och i förlängningen vilka meningar som erbjuds.
Ett läromedel kan sägas erbjuda läsaren meningar om fenomen i världen
där en uppfattning om en företeelse, t.ex. evolutionen, är beroende av vad
som sägs explicit och implicit i texten. Jag har inspirerats av framförallt
Östmans (1999, 1998, 1995), Knains (2001) Anderson och Kilbourns (1983)
och Kilbourns (1974, 1994, 1998) arbeten kring naturvetenskapliga texters
mening. I sin doktorsavhandling analyserar Östman (1995) hur meningar
om naturen, människans relation till naturen och individens relation till
samhället konstrueras i biologi- och kemiläromedel för högstadiet. Betydande för dessa meningar är inte enbart vad som faktiskt sägs om naturen
utan även vad som utesluts från denna framställning (Östman 1999, 1998,
1995). Enligt Östman (1995) beror denna in- och uteslutning ytterst på
ideologier då dessa verkar styrande för de diskurser som kommer till
uttryck och ramar in texterna. Utifrån analyskategorierna natursyn, ämnesfokus och kunskapsemfaser visar Östman (1995) hur den natur1

Multimodalitet avser ett media där flera olika sätt att representera omvärlden
används så som bild, rörlig bild, ljud och text. Med hypertext menas ett länkat innehåll som eventuellt kan möjliggöra icke-linjär läsning. Båda begreppen diskuteras
utförligare under teoretiska utgångspunkter.
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vetenskapliga undervisningen i Sverige under 1980-talet kan karaktäriseras
som vetenskaplig- rationell där en positivistisk och antropocentrisk
natursyn kommer till uttryck. Liknande resultat presenteras i Knains (2001)
avhandling där han har analyserat naturorienterade läromedel i Norge. I
likhet med Östman (1995) betonas ideologiers betydelse för vad som blir
sagt i undervisningen. I båda avhandlingarna används emfasbegreppet
vilket ursprungligen lanserades av Roberts (1988), med betydelsen undervisningsinnehållets relation till omvärlden. Roberts (1988) menar att undervisning sker i en syftesbestämt sammanhang, t.ex. kan undervisningen ge
förberedelser för högre studier eller förståelse av vardagliga tekniska artefakter. Det naturvetenskapliga undervisningsinnehållet fokuserar därmed
inte enbart på de naturvetenskapliga begreppen och teorierna utan även
relationen mellan innehållet och människans livsvärld. I naturvetenskapliga texter uttrycks således, mer eller mindre implicit, omvärldsuppfattningar, dvs. perspektiv på och värderingar kring fenomen i världen
(Östman 1998, 1999, 1995; Knain 2001; Roberts 1988; Kilbourn 1974).
I denna studie fokuseras dels gränssnittets betydelse för meningserbjudandet och dels texternas projicering av omvärldsuppfattningar eller
världsåskådningar. Betydelsen av begreppet utvecklas under teoretiska
utgångspunkter men mycket kortfattat definieras världsåskådning som ett
kognitivt system för att förstå, studera och värdera sin omvärld. Betydande för hur världsåskådningsbegreppet används i denna studie är Peppers
(1942) teori om världshypoteser. Pepper (1942, 1949) menar att det finns
sex världshypoteser: Animism, mysticism, mekanism, formism, kontextualism och organisism, och att dessa har utvecklats från människans användande av det sunda förnuftet för att förstå sin omvärld. Världshypoteserna
innefattar och är mer eller mindre synonyma med de filosofiska perspektiv
som människan utvecklat. Detta betyder att tänkare, vetenskapsmän och
filosofer som t.ex. Platon, Hegel, Dewey, Newton etc. kan inordnas under
en specifik världshypotes. Pepper (1942) skiljer på kritiserbara fakta och
sunt förnuft, den förra kan, utifrån de sanningskriterier som finns inom
aktuell världshypotes, kommenteras och falsifieras. Uppfattningar
baserade på sunt förnuft kan sägas vara okritiserade fakta, de fungerar i en
mänsklig verksamhet men kan anses vara oansvariga utifrån ett
sanningskriterium. Man kan inte flyga till månen på sunt förnuft men man
kan avgöra om stolen man ser framför sig håller för att sitta på. De
ursprungliga naiva uppfattningarna, som alltså härrör från det sunda
förnuftet, har kommit att omformas till kritiserbara fakta där de gett upphov
till och är del i koherenta kognitiva system, världshypoteserna. Pepper
(1942) går systematiskt tillväga när han lokaliserar de olika världs-
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hypotserna. Han utgår från en ursprunglig ”rotmetafor”, d.vs. den metafor
som beskriver den naiva omvärldsuppfattningen (t.ex. är den mekanistiska
rotmetaforen ”maskin”, fenomen i världen är diskreta, reducerbara delar
som påverkar varandra genom kausala samband). Pepper (1942) menar att
en världshypotes utvecklar kategorier från den ursprungliga rotmetaforen,
denna process kan beskrivas som en justering av den tidiga naiva uppfattningen. Kategorierna kommer sedan utgöra världshypotesens kognitiva ramverk. Kilbourn (1974) har i sin doktorsavhandling utvecklat och
använt sig av ett analytiskt schema förankrat i Peppers teori och där han i
likhet med Östman (1995) och Knain (2001) kopplar detta till ett
socialiseringsperspektiv. Utifrån Peppers (1942) teori om världshypoteser
visar Kilbourn (1974) att en läromedelstext projicerar olika världsåskådningar. Projiceringen är möjlig att synliggöra genom vilka rotmetaforer och kategorier som uttrycks i texten (Kilbourn 1974).
Föreliggande arbete ansluter sig till ovanstående författares uppfattning om texternas socialiserande funktion. Betydande för denna socialiseringsprocess är den yttre kontexten, dvs. det sammanhang inom vilken
texten befinner sig och som påverkar vad som blir sagt och hur något blir
sagt. Att en text befinner sig inom ett yttre sammanhang skall förstås som
att texten är skriven i ett social och kulturell verklighet där författaren har
gjort medvetna och omedvetna val i sin framställning av evolutionen.
Fokus ligger dock på världsåskådning och inte på ideologi, anledningen
till detta är framförallt biologiämnets karaktär. Som kommer beskrivas
nedan är språkbruket inom biologin tämligen komplext och i vissa fall
förvirrande (Thomas 2000, Sterelny & Griffiths 2002). Detta kan delvis
kopplas till författares, föreläsares, naturprogramspresentatörers, lärares
etc. strävan att göra sig förstådda (Pedersen 1992, Thomas 2000, Molander
& Pedersen 1988) men även till ämnets vetenskapliga karaktäristika.
Biologi som vetenskap har inte ett enhetligt ontologiskt fundament,
snarare kan de olika disciplinerna inom biologin härledas till skilda
teoretiska och metodologiska grunder 2. Peppers (1942) teori om
världshypoteser föreslår en teori och Kilbourn (1974) samt Roberts (1982)
en metod för att lokalisera verksamheters ontologiska grund. Kilbourn
(1974) har visat att nordamerikanska läroböcker i biologi uttrycker ett
flertal världsåskådningar, något som antagligen är tydligt inom
evolutionen där resonemangen stöds på kunskaper genererade inom
genetik, paleontologi, ekologi, systematik etc. Vidare menar Kilbourn

2

Berörs indirekt av Dobzhansky et al. (1977)
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(1974, 1998) att världshypoteserna kan få konsekvenser då de inte enbart
formar förståelsen av utsagan utan även förståelsen av världen:
…that North American society´s sense of reality is based on a mechanistic
view of the world and that this view is limited if held to be the only
perspective for coping with experience. According to some social critics a
mechanistic perspective has been instrumental in the development of social
problems of an existential nature- - the experience of nothingness, as Novak
puts it. An assumption of such criticism is that world views can affect
individuals. (Kilbourn 1974 s.187)

Vidare, då världshypoteserna har olika språkliga karaktäristika finns det
anledning att tro att vissa av de missförstånd som omgärdar
evolutionsteorin kan spåras till en underliggande världshypotes. Detta
baseras på antagandet att de olika världshypoteserna har olika sätt att
uppfatta världen och att varje världshypotes har en uppsättning metaforer
eller kategorier för att beskriva denna uppfattning. Då metaforerna enligt
Pepper (1942) har sin grund i en naiv, i betydelsen okritiserad, uppfattning
om världen är det troligt att dessa attraherar till en naiv
vardagsuppfattning om de fenomen som beskrivs.
En övergripande frågeställning i detta arbete är därför: Vilka
världsåskådningar projiceras i hypertexten och vilken betydelse har detta
för de meningar som erbjuds? Att världshypoteserna har betydelse för
meningserbjudandet baseras alltså på antagandet att den yttre kontexten
gör innehållet och dess explicita utsagor förståliga. Meningserbjudande
handlar således om vad evolution är och hur den skall förstås i relation till
omvärlden. En förhoppning är att resultatet skall kunna användas för att
resonera kring läromedels uppbyggnad och konstruktion. I ett vidare
perspektiv bör resultatet även vara intressant för all didaktisk verksamhet
där elevers förståelse av evolutionen diskuteras.
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Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att analysera och diskutera vilka meningar om
evolutionen som erbjuds användaren av tre digitala läromedel i biologi.
Detta innebär att uppsatsen har två urskiljbara fokus. Dels studeras,
analyseras och diskuteras gränssnittet, med detta avses de digitala
läromedlens karaktäristika så som multimodalitet och hypertextualitet. Dels
studeras, analyseras och diskuteras läromedlens meningsbärande innehåll,
dvs. explicita och implicita utsagor om evolutionen. Form och innehåll
anses vara intimt förenat vilket innebär att den mening som erbjuds om ett
fenomen formas av närvarande modaliteter. Här antas den yttre kontexten,
i betydelsen underliggande världshypotes, ha avgörande betydelse för
vilka meningar som erbjuds. Utifrån ovanstående har ett antal frågor
formulerats, dessa har utgjort fokus för analyserna.
-

Hur används och samverkar modaliteterna bild, text och tal för att
bära fram innehållet?
Hur används och samverkar modaliteterna och hypertexten för att
bära fram innehållet?
Vilka världshypoteser projiceras i text, tal och bild?
Vilken betydelse har ovanstående frågor för de meningar som
erbjuds användaren om evolutionen?
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2 Teoretiska utgångspunkter

Inledning
Nedan kommer jag att redogöra för den teori som ligger till grund för
arbetet. Det teoretiska ramverket baseras på två delvis skilda perspektiv,
ett semiotiskt och ett metafysiskt. De två perspektiven har dock ett
gemensamt fundament då de utgår från att mänsklig kognition till sin natur
är funktionell. Människans kommunikation och kunskapande har därför
resulterat i funktionella språkmönster och funktionella kognitiva system.
Detta arbete har hämtat inspiration från semiotisk teori, som bygger på
Hallidays funktionella grammatik, för att studera och synliggöra de olika
modaliteternas samt hypertextens sätt att representera innehållet. I de olika
modaliteterna samt den hypertextuella strukturen formas det som i denna
studie kallas den inre kontexten och är det sammanhang som ges av själva
texten och som gör utsagorna meningsfulla. Text, bild och ljud bär enskilt
och tillsammans fram ett innehåll som läsaren möter när hon navigerar
genom hypertexten. Det andra perspektivet, som bygger på Peppers (1942)
teori om världshypoteser, fokuserar texternas yttre kontext. Med yttre
kontext menas här den världsåskådning eller världshypotes som på ett
eller annat sätt utgjort författarnas förståelse för omvärlden och som
sedan texterna antas ge uttryck för. Ett grundantagande är att varje text-,
tal- och bildutsaga mer eller mindre tydligt uttrycker en underliggande
världshypotes och att denna kan synliggöras genom de språkliga och
visuella markörer som används. Detta synsätt föreslår därmed att texters,
rösters och bilders sätt att erbjuda mening speglar ett sätt att uppfatta
världen.
Då syftet med detta arbete är att synliggöra och diskutera vilka
meningar om evolutionen som erbjuds användaren är det nödvändigt att
formulera en meningsteori. Dvs. hur skapas mening? Den pedagogiska
texten kännetecknas bl.a. av dess funktion som förmedlare av kunskap
(Selander 2003, 1988). Texten refererar till en verklighet utanför texten där
framställningen av denna verklighet skall ses som sann och objektiv. Det
uppväxande släktet skall fostras i och ta del av samhällets samlade
kunskap och förklaringsmodeller. Den verklighetsbild som erbjuds är dock
knappast objektiv utan det som erbjuds är rådande samhälles officiella syn
på verkligheten (Bronäs 2000). Läromedel har alltså en socialiserande
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funktion där det mer eller mindre tydligt förmedlas värderingar,
kunskapssyn, arbetssätt, begreppsapparater etc., vilket i vissa avseenden
särskiljer den från annan skriven text (Selander 1988). Östman (1995)
beskriver denna överföring i termerna av en socialiseringsprocess där den
lärandes möjlighet till meningsskapande är kopplat till vad som erbjuds i
utbildningen. Med erbjudande menas att det inte behöver finnas en
absolut koppling mellan vad som presenteras och vad läsaren faktiskt
mottar. Dock är det rimligt att anta att ett visst innehåll möjliggör vissa
meningar och utestänger andra. En utsaga är inte transcendental utan
sammanhanget har betydelse för den mening som erbjuds läsaren (Östman
1995). Ett grundantagande är därför, vilket kommer att utvecklas nedan, att
mening skapas i en kontext. För att ett begrepp eller ett ord skall vara
meningsfullt krävs det därför att det relaterar till någonting, att det
befinner sig i ett sammanhang. Kontexten finns i själva texten, i en text
bildar orden tillsammans ett sammanhang som förklarar de enskilda orden,
orden förklarar orden. Sammanhanget är inte godtyckligt utan är tvärtom
ett resultat av språkets funktionella egenskaper, egenskaper som gör
utsagorna meningsfulla (Halliday 1984). Dessa funktioner samverkar och
gör att texten dels presenterar vad som sker mellan deltagarna
(någon/något gör något) och dels relationen mellan avsändaren och
mottagaren (Halliday 1984). Texten i sin tur befinner sig i ett yttre
sammanhang. Texten är skriven i en social och kulturell verksamhet där
rådande normer och uppfattningar återspeglas i texten. Då ett ämne, t.ex.
evolutionen, skall beskrivas måste författaren göra val om vad han/hon
skall ta med i texten. Dessa val innebär att vissa uppfattningar, teorier,
förklaringsmodeller, exempel kommer att uteslutas från texten (Selander
1988). Om innefattandet och utestängandet i texterna ( i en lärandekontext:
Läroböcker, populärtidsskrifter, forskningsartiklar etc.) ständigt sker kan
man säga att den är regelstyrd och i och med detta skapas och
upprätthålls en diskurs (Östman 1995). Östman (1995) och Knain (2001) har
visat i sina studier av läroböcker i naturvetenskapliga ämnen att denna
regelstyrning ytterst kan kopplas till ideologier.
Knain (2001 s.69) definierar ideologi enligt:
-

-

Ideologier er omfattende strukturer i en personlig og kulturelt fundert
verdensanskuelse. Ideologier er kognitiva og påvirker en person oppfattninger,
samtidig som de virker styrende på hva som er meningsfull og gyldig kunnskap
for et individ
Ideologier er, som verdensanskuelser, kulturelt fundert. De er delt sosialt ev en
gruppe som kan utgjøre en subkultur. Samtidig kan de påvirke mennesker
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-

gjennom sosial interaksjon. På denne måten kan ideologier bli både produsert
og reprodusert, ok slik virke styrende på diskurser.
Ideologier bæres av menneskers bruk av semiotiska systemer.

Ideologier kan sägas uttrycka världsåskådningar, dvs. kognitiva system
för att förstå och förklara världen och det är denna aspekt på yttre kontext
som fokuseras i denna studie, nämligen de system människan använder
sig för att uttala sig om sanning. De sätt en verksamhet hävdar något på,
skiljer sant från falskt, leder i bevis, vad som är verkligt och overkligt etc.
styrs av de teorier och metoder verksamheten använder sig av. Att man
använder sig av just dessa redskap beror på att dessa anses ge den bästa,
mest funktionella eller kanske sannaste beskrivningen av det fenomen man
valt att studera. Vad som är den bästa beskrivningen anses här ytterst
styras av de kognitiva strukturer aktuell världsåskådning uttrycker. Alltså,
systemen som används för att etablera sanning kan härledas till en
underliggande världsåskådning. En världsåskådning innehåller således
redskap för att konstruera kunskap och i och med detta, vilket är centralt
för denna studie, speciella språkmönster kännetecknande för
världsåskådningen. Betydande för detta påstående är Peppers (1942) teori
om världshypoteser. Kortfattat kan denna sammanfattas med att det har
uppstått sex världshypoteser som ett resultat av människans strävan att
förstå sin omvärld. Dessa är inte hypoteser i vanlig bemärkelse utan
kognitiva system av metafysisk karaktär. Ursprungligen grundar sig
hypoteserna i människans användande av det sunda förnuftet för att
förstå sin omvärld. De kriterier som utvecklats ur denna naiva
omvärldsuppfattning har sedan systematiserats och justerats för att
slutligen innefatta koherenta system för att etablera sanning. De
sanningskriterier som varje världshypotes baserar sin världsbild på kan
överföras i konkreta språkliga konstruktioner vilket innebär att texter som
beskriver fenomen i världen även uttrycker en underliggande
världshypotes. Det är därför möjligt att uttala sig om vilka världshypoteser
som projiceras i en text (Kilbourn 1974) och i förlängningen även textens
yttre kontext.

Hypertextualitet och multimodalitet
De digitala läromedlen erbjuder ofta alternativa vägar genom stoffet, man
brukar prata om att de är exempel på icke- linjära texter eller hypertexter.
Vanligtvis associeras hypertext till digitala texter men även tryckt text kan
vara icke- linjär, dvs. de behöver inte läsas från första till sista sidan utan
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läsaren kan hoppa mellan sidorna. I vissa texter är detta mer uppenbart än
andra som t.ex. olika religiösa skrifter, vetenskapliga artiklar eller manualer
och kokböcker3. Detta innebär att en tryckt sida kan vara mer hypertextuell
än t.ex. en sida på Internet. I denna studie avses dock med termen
hypertext, i enlighet med Karlsson & Ledin (2000), en digitalt lagrad text
strukturerad genom olika länkar. Den hypertextuella strukturen medför att
informationen kan ses som ett nätverk av noder länkade till varandra.
Digitala läromedel är därmed exempel på hypertexter, dessa är
hypertextuella p.g.a. att de innehåller ett digitalt lagrat innehåll länkat
genom noder. I texten kommer därför hypertext användas synonymt med
program och digitalt läromedel. Vidare, i texten används hypertextuella
element som ett övergripande begrepp för att referera till de egenskaper
som är unika för hypertextualitet. Cicconi (1999) menar att man kan skilja
på tre typer av noder beroende på vilken typ av information de är bärare
av: objektnoder, sidnoder och hypertextnoder 4.

Fig.1 Hypertextnod där kvadraterna symboliserar sidnoder, dvs. skärmsidor
med ett text-, bild- och ljudbaserat innehåll. I sidnoderna finns objektnoder
(cirklarna) vilka är klickbara objekt i form av text eller bild som länkar
sidnoden till en annan sidnod. Hypertextnoden kan vara länkad till en annan
hypertextnod.

Sidnoderna är det man normalt associerar med noder i en hypertext och är
de olika sidor man kommer till när man klickar sig runt i hypertexten.
Sidorna utgörs generellt av en skärmbild där innehållet presenteras genom
text, bild eller ljud. Skärmbildens utseende och funktion kan variera, och i
vissa program finns det strukturer i skärmbilden som aldrig ändras oavsett
de val användaren gör. Menyrader och grafiska strukturer utgör ofta
3

4

Fotnoter är tydliga exempel på egenskaper som stimulerar till icke linjär läsning i en
tryckt text. Se t.ex. Gunder (2001) och Hess- Lüttich (1999) för diskussion kring
detta.
Dessa är exempel på hypertextuella element.
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ramen i dessa program och där valen användaren gör åskådliggörs genom
att innehållet inom denna ram förändras. I andra program har sidnodernas
grafiska struktur lite eller ingenting gemensamt.
Objektnoderna kan vara olika bildelement eller textfragment som är
klickbara och för användaren vidare i hypertexten. Objektnoderna utgör
således länken mellan olika sidnoder och kan sägas vara den minsta
informationsbärande enheten bland de hypertextuella elementen 5.
Objektnodens betydelse för meningserbjudandet kan antas bestämmas av
deras utseende och relation till hypertexten som helhet. Ett exempel på
detta kan vara en objektnod som skall föreställa en bok. När användaren
klickar på denna presenteras en bok som man kan ”bläddra” och läsa i. I
denna studie kategoriseras objektnoderna utifrån dess meningsfunktion i
hypertexten. De olika kategorierna är6:
i) Ett interaktivt tecken är ett hypertextuellt element i form av en bild, del
av bild, text eller ett ord som genererar förändringar på sidnoden då
användaren rör muspekaren över eller trycker på den. Resultatet av
interaktionen med det interaktiva tecknet benämns här reinteraktivt
tecken. Det kan vara att en bild eller en text blir synlig (reinteraktiv bild
respektive text) eller en ljudslinga spelas (reinteraktivt ljud). Objektnoder
kan fungera som interaktiva tecken, dvs. de kan generera förändringar på
aktuell sidnod samtidigt som de utgör länken till en annan sidnod.
Objektnoder av denna typ benämns här interaktiva objektnoder.
ii) Strukturella objektnoder, ett antal objektnoder som i sidnoden kan
sägas vara meningsfulla finns uppradade. Dessa förstås som att de har
någon form av relation till sidnoden. Skillnaden mellan strukturella
objektnoder och interaktiva tecken är att de förra inte generar någon
betydande förändring på aktuell sidnod. Hit kategoriseras även
objektnoder där den enda förändringen är muspekarens form. Rör man
muspekaren över en strukturell objektnod kan denna ändra form, t.ex. från
en pil till en pekande hand.
Den tredje varianten, hypertextnoderna, är olika enheter av hypertexter
som är länkade till varandra. Exempel på detta kan vara olika
internetbaserade digitala läromedel där en författare länkar sin hypertext till
en annan författares hypertext.
5

6

Jfr ”kognem” som det minsta betydelsebärande elementet i en pedagogisk text
(Selander 1988, s. 28)
Dessa är exempel på hypertextuella element.
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I denna studie används begreppen mono- och multisekventiella texter för
att beskriva hypertextens navigeringskaraktäristika. Ett exempel på en
monosekventiell text kan vara en traditionell roman där det finns en given
läsordning (Gunder 2001). De multisekventiella texterna kan, beroende på
hur de är organiserade, sorteras under två kategorier: axial- eller
nätverksstruktur (Landow 1992)7. I denna studie används begreppen, axial
och nätverk, i enlighet med Gunder (2001) som poängterar att det sällan
eller aldrig finns ”rena” axiala respektive nätverksstrukturerade
hypertexter. Axialt strukturerade hypertexter karaktäriseras av att de alltid
har en övergripande monosekventiell text från vilken ett antal objektnoder
leder ut ifrån8. Oavsett de val användaren gör måste han/hon återvända till
”huvudleden”, eller övergripande sidnod, för att kunna ta sig vidare i
hypertexten (se fig.2).

Fig.2 Axialstrukturerad hypertext. Från Gunder (2001)

I nätverksstrukturerade hypertexter, som också har objektnoder, sker
navigeringen inte utmed en tydligt definierad led. Snarare finns det flera
alternativ för läsaren än den framåt- bakåt rörelse som kännetecknar axiala
hypertexter (Gunder 2001).

7

8

Det finns ytterligare kategoriseringar på hypertextens struktur, se t.ex. Karlsson &
Ledin (2000) samt Gunder (2001) för kommentarer kring detta.
Gunder (2001) använder inte begreppen objekt, sid- och hypertextnoder.
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Fig.3 Nätverksstrukturerad hypertext. Från Gunder (2001).

I den hypertextuella sidan finns det möjligheter att koordinera ett flertal
olika mediala funktioner och vissa partier kan (om författaren möjliggjort
detta) förändras och struktureras om efter användarens huvud. Detta
innebär att hypertexter är multimodala då de kan innehålla ett flertal olika
modaliteter eller meningsskapande system för att beskriva verkligheten.
Ett grundantagande är att olika media (ljud, ljus, kroppens rörelse etc.) har,
som ett resultat av människans kommunikativa verksamhet, blivit
organiserade i meningsgivande system, s.k. modaliteter (Kress et al 2001).
T.ex. har mediet ljud blivit format till språk- som- tal och musik, mediet ljus
till bl.a. fotografi och modern konst (Kress et al 2001). Modalitet kan
därmed definieras som en medieringsform med en specifik uppsättning
resurser för att skapa mening. Multimodalitet är inte unikt för hypertexter
utan i princip all semiotik kan sägas vara multimodal (Kress & van
Leeuwen 1996; Lemke 2002). Lemke (1998) har visat att traditionella
läroböcker i naturvetenskap är multimodala då tabeller och figurer har en
betydande roll för texternas meningserbjudande. Även traditionell
undervisning kan sägas vara multimodal. Läraren använder en rad olika
modaliteter så som text, ljud, rörelse och olika visuella representationer för
att förmedla ett specifikt innehåll (Kress et al 2001).

En sociosemiotisk meningsteori
Denna studie anlägger ett sociosemiotiskt perspektiv på kommunikation
och mening. Ett centralt begrepp inom semiotiken är tecknet (sign) vilken
kan definieras som en form till vilken en betydelse, mening är kopplad. All
kommunikation baseras på bruket av tecken och där ett tecken kan t.ex.
vara ett ord, en bild, en rörelse eller ett ljud. Syftet med kommunikationen
är i sin tur är att uttrycka mening. För att detta skall vara möjligt måste
tecknen vara något mer än individuella objekt. Knain (2001) menar att
tecknen skall ses som delar av ett nätverk av sammanhang där meningen
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som skapas är ett resultat av tecknens relation till varandra och den
kontext de befinner sig inom. Vad tecknet representerar är kopplat till en
social och kulturell verksamhet och kan skilja sig mellan olika kulturella
grupper. Relationen mellan form och mening, dvs. tecknens betydelse, är
aldrig godtycklig utan tecknens mening är delvis ett resultat av
producentens intentioner med tecknet. Man kan anta att skaparen av
tecknet söker finna det bästa, mest funktionella sättet för att uttrycka den
mening han/hon vill förmedla (Kress et al 2001). De olika modaliteterna är
på olika sätt bärare av mening och deras betydelse som meningsbärare är
format och beroende av kultur, historia och kontext. Detta betyder att
modaliteterna på olika sätt representerar mening och meningen inte alltid
är tillgänglig och förstådd av alla läsare (Kress och van Leeuwen 1996;
Kress et al 2001). Vidare är den mening som erbjuds formad av alla de
modaliteter som är närvarande i den kommunikativa kontexten (Kress et al
2001; Kress och van Leeuwen 1996; Lemke 2002, 1998). De olika
modaliteterna text, bild och ljud kan därför ses som meningsbärande
system där delarna anses ha betydelse för vilken mening helheten
förmedlar på samma sätt har helheten betydelse för vad enskilda delar
betyder. Detta innebär att meningserbjudandet ej endast står att finna i
vad som explicit presenteras via text, bild och tal utan relationen mellan
och utformandet av de olika delarna har betydelse för
meningserbjudandet.

Hypertextens inre kontext
Under denna rubrik kommer hypertextens, i betydelsen de digitala
läromedlens, möjligheter att konstruera ett meningsfullt sammanhang att
diskuteras. En texts möjlighet att konstruera mening baseras på Hallidays
(1994) språkteori inom vilken man skiljer på tre meningsskapande principer
s.k. metafunktioner i språket. De ideationella och interpersonella
metafunktionerna utpekar vad som händer i världen och hur detta skall
uppfattas. Den textuella metafunktionen förstås i denna studie som de
funktioner som är av betydelse för att texten skall konstruera ett
sammanhang, vilket anses realiseras genom utsagors referens till andra
utsagor i texten. Kress och van Leeuwen (1996) respektive Lemke (2002)
och Djonov (2001) har vidareutvecklat denna teori till att även gälla
visuellt respektive hypertextuellt meningsskapande. I den redovisning
som följer kommer modaliteternas och de hypertextuella elementens
resurser för att konstruera mening delvis att diskuteras separat.
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Inledningsvis kommer talets och textens samt bildens ideationella och
interpersonella metafunktioner att diskuteras. Då sammanhang likställs
med de referenser som finns mellan de hypertextuella elementen samt de
utsagor modaliteterna uttrycker, kommer modaliteternas och de
hypertextuella elementens textuella metafunktion att presenteras och
diskuteras integrerat under egen rubrik. Vidare, de hypertextuella
elementens ideationella och interpersonella metafunktioner är intimt
beroende av länkningen, dvs. de går inte att se dessa funktioner utan att
samtidigt behandla den textuella metafunktionen. Jag kommer därför att
diskutera de hypertextuella elementens ideationella och interpersonella
metafunktioner integrerat med den textuella.

Textens, talets och bildens ideationella och interpersonella
metafunktioner
Ett grundantagande är att de modaliteter människan har till sitt förfogande
inte är ett resultat av en godtycklig process. Tvärtom anses
kommunikationen vara funktionell, kommunikationen är som den är på
grund av att den har utvecklats i ett syfte. Hallidays språkteori har haft
stor betydelse för detta antagande. Halliday (1994) menar att språkets
utveckling är ett resultat av människans behov av att förstå, förklara,
beskriva etc. sin omvärld. Detta innebär att det finns meningsskapande
funktioner, eller metafunktioner som Halliday (1996) kallar dem, inbyggda i
språket. Metafunktionerna kan beskrivas enligt nedanstående:
-

-

Den ideationella metafunktionen representerar och kommunicerar
fenomen och objekt i världen och utpekar vem eller vad som är
inblandad i en process eller relation.
Den interpersonella metafunktionen uttrycker social interaktion mellan
deltagarna i utsagan.

En meningsfull utsaga beskriver en process där fenomen, objekt och
händelser har någon form av relation till varandra. En process konstrueras
av ord och satser i det verbala språket och utgör meningsfulla enheter
inom denna modalitet. Detta betyder att processen beskriver något
förutom den betydelse eller mening enskilda tecken i processen är bärare
av. Ett exempel på en process är ”Jag äter äpplen”. Tillsammans bildar de
tre orden en process där objekt och fenomen relateras till varandra. Enskilt
representerar dessa ord (”jag”, ”äter”, ”äpplen”) också en mening, dock
oklart vilken.
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Mellan de kommunikativa parterna (t.ex. författaren och läsaren) skapas
relationer, utsagan kan vara i form av en befallning eller en fråga,
författaren kan ställa sig tveksam eller vara säker till utsagans giltighet.
Således: I en meningsfull kommunikativ process beskrivs ett fenomen i
världen (konkret eller abstrakt, verklig eller overklig) denna process visar
också, mer eller mindre tydligt, vem avsändaren är och vilken relation
denna har till mottagaren. Ett exempel på en process kan vara:
Lamarck felt that organisms was able evolve new traits in respond to felt
needs.

I ovanstående process beskrivs en deltagare, Lamarck, och hans relation
till ytterligare en deltagare, organismerna. Förutom att utsagan uttalar sig
begripligt om något i världen (ideationell metafunktion) visar den implicit
också vad avsändaren anser om detta fenomen (interpersonell
metafunktion). Lamarck kände (felt) att organismerna kunde evolvera,
ordet antyder att avsändaren inte anser att detta är en helt igenom riktig
eller trovärdig beskrivning av evolutionen och att detta är något som
användaren skall uppmärksamma. I citatet synliggörs således avsändarens
värdering av det processen uttrycker (Lamarcks teori om evolutionens
mekanismer), nedanstående citat exemplifierar en process där en personlig
relation mellan avsändare och användare initieras.
Perhaps you have looked around and marvelled at the variety of life on
earth.

I processen finns två explicita deltagare, användaren (You) och livet på
jorden. Då detta är en fråga från berättarrösten där han direkt tilltalar
användaren synliggörs också avsändaren. Avsändaren har slagits av
livets mångfald och undrar lite försynt (perhaps) om inte användaren
också gjort detta. Tydligen är den variation livet uppvisar något intressant
och därför något som författaren vill uppmärksamma användaren på.
Användare och avsändare bildar någon form av enhet.
Ovan beskrivna metafunktioner är inte unika för det verbala språket
utan verkar även i andra modaliteter där syftet är att förmedla en
beskrivning av omvärlden. Detta betyder att bilder på samma sätt som en
verbal text kan förstås utifrån Hallidays språkteori (Kress och van
Leeuwen 1996, Lemke 1998, Knain 2001, Karlsson 2002). Kress och van
Leeuwen (1996) har utvecklat en teoretisk och analytisk ram för bilder. De
menar att den grammatik (i semiotisk betydelse) som ”slår fast” meningen i
det skrivna språket även är verksam i det visuella. I enlighet med Kress
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och van Leeuwen (1996) har bilder därmed möjlighet att representera
objekt och deras relation till varandra i en värld utanför själva bilden.
Bilden visar således på vad som händer och vem som är inblandad i detta.
Detta fenomen, som visualiseras genom olika processer, avser bildens
ideationella metafunktion. Bilden har även möjlighet att representera
sociala relationer mellan producenten av bilden och bettraktaren. Detta är
bildens interpersonella metafunktion och visar vad producenten anser om
det som representeras och vilken relation han/hon vill att bettraktaren skall
ha till detta. Den interpersonella metafunktionen konstrueras genom olika
sociala, historiska och kulturbundna tecken samt bildtekniska lösningar så
som perspektiv, djup, ljus, färger etc.

Textuell metafunktion
Under denna rubrik kommer hypertextens resurser för att koppla samman
olika processer uttryckta genom modaliteterna och de hypertextuella
elementen att diskuteras. Fokus är på vilket sätt detta sker för att i
analysen kunna studera de olika modaliteternas enskilda och gemensamma
betydelse för att konstruera ett meningsfullt sammanhang i hypertexten. I
de olika modaliteterna uttrycks processer som refererar till andra processer
inom och mellan modaliteterna och de hypertextuella elementen. Exempel
på detta kan vara en objektnod i form av en bild på ett äpple eller text som
säger ”läs om äpplen”, trycker användaren på denna kommer han/hon till
en sidnod som beskriver äpplen. Processen ”Läs om äpplen” refererar eller
kopplar till andra processer i hypertexten. Här är inte det primära vad som
sägs om äpplena, detta synliggörs genom den ideationella metafunktionen
(se ovan) utan fokus är hur och genom vilka modaliteter kopplingen sker.
Processers koppling till andra processer förstås i denna uppsats som
hypertextens textuella metafunktion. Detta innebär att den textuella
metafunktion likställs med de kopplingar eller referenser de olika
modaliteternas (text, ljud och bild) processer generar. Studien frångår
delvis den komplexa teori som formulerats av Halliday (1994) och Lemke
(2002) kring texters textuella metafunktion. Då denna studie framförallt
fokuserar hur processer uttryckta genom modaliteterna och de
hypertextuella elementen refererar till varandra är en utförligare analys inte
nödvändig.
Sammanfattningsvis, i detta arbete inordnas de hypertextuella
elementens och modaliteternas möjlighet att konstruera ett sammanhang
under den textuella metafunktionen. Detta innebär att hypertextens
sammanhang studeras utifrån hur objektnoder, interaktiva tecken och
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sidnoder refererar till varandra och till hypertexten som helhet vilket
utvecklas nedan under kohesion och sidnodens komposition.

Kohesion
För att text skall vara meningsfull bör det finnas ett sammanhang i texten,
dvs. texten bör ha mekanismer som binder ihop yttranden och skapar en
meningsfull helhet. Halliday (1994) har utvecklat en gedigen teoriram kring
textens inre sammanhang. Denna är tämligen omfattande och kommer inte
diskuteras här då en fullständig kohesionsanalys inte tjänar uppsatsens
syfte9. Kohesion definieras som de semantiska relationer som binder
samman en text och kohesion föreligger när tolkningen av något element
är beroende av något annat (Halliday 1994). I en multimodal hypertext
samverkar ofta ett flertal modaliteter, texten är sällan den enda meningsbäraren. Hypertextens kohesion kan därför antas vara beroende av
samtliga modaliteter. I den funktionella grammatiken sker analysen delvis
på textens minsta nivå, dvs. ords användning studeras för att se hur
koppling sker mellan ord, satser, meningar och textmassor. En analys av
denna typ kan svårligen överföras på bildernas grammatik då enskilda
tecken i en bild inte kan ges samma betydelse som enstaka ord. På
motsvarande sätt kan enstaka objekt i bilden inte direkt översättas till ett
verbalt språk (Kress och van Leeuwen 1996).
En möjlig väg att studera hur de olika modaliteterna kopplas samman
eller refererar till varandra kan vara att studera vilka processer som uttrycks. Detta är möjligt då både verbal text, bild och hypertextuella element
alla kan uttrycka processer. Som nämndes ovan föreligger det sällan eller
kanske aldrig en direkt koppling mellan modaliteterna. En bild som visar ett
äpple och en text som beskriver ett äpple är inte samma sak. Dock finns det
en koppling mellan de två modaliteterna då både uttrycker utsagor om
”äpplet”. Texten kanske beskriver odlingstekniker, skörd etc. medan
bildens syfte är att visa hur goda äpplena är. De olika modaliteterna kan
bära fram olika meningar om fenomen i världen, de används olika beroende
på vilken mening som skall förmedlas. I andra fall kan de processer som
uttrycks via de olika modaliteterna vara mer samstämmiga, dvs. erbjuda
liknande meningar om fenomenet. Att studera sammanhang på processnivå tjänar arbetets syfte då modaliteternas betydelse för meningserbjudandet är i fokus, inte primärt vad som sägs genom dom. Dvs. hur
används bild, text och röst för att bära fram innehållet. En befogad kritik
9

Knain (2001) och Karlsson (2002) har i sina analyser av läromedel respektive
hemsidor använt sig av kohesionsanalyser baserade på Hallidays teoriram.
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mot detta perspektiv är att det inte är möjligt att uttala sig om hur ett
sammanhang inom modaliteterna konstrueras.
Vidare kompliceras textens sammanhang av den hypertextuella
strukturen. Sidnodens interna (inom sidnoden) och externa (mellan
sidnoder) kohesion styrs delvis av objektnoders och sidnoders koppling
till varandra och viss mån även av användarens göranden i hypertexten.
De länkningar eller kopplingar hypertexten ger uttryck kan förstås utifrån
ett meningsperspektiv (Lemke 2002). Detta betyder att en objektnod, som
föreställer något t.ex. ett äpple, en framåt - pil, bok etc., uttrycker mening
på mer än ett sätt. Objektnoden utgör en sammanbindande koppling
mellan två delar i hypertexten och denna koppling ger uttryck för en
process. Lemke (2002) skiljer mellan två typer av meningar som
konstrueras mellan olika objekt- och sidnoder i en hypertext 10:
Presenterande (presentational) och orienterande (orientational) vilka är
synonyma med Hallidays ideationella och interpersonella metafunktioner.
Meningen som uttrycks i länkningen manifesteras genom relationen
mellan objektnoden och aktuell sidnod och den sida objektnoden länkar
till11. Detta innebär att länkningen säger något om ett specifikt fenomen
och i och med detta även något om hur detta skall värderas. Lemke (2002)
klassificerar länkar enligt nedan:
Presenterande (motsvarar Hallidays ideationella metafunktion)
- Länkar där en ämnesspecifik enhet kopplas samman med ett antal
underkategorier. Tex objekt-kategorier, aktivivitet- aktörer.
- Logiska relationer. Länkningen leder till en sida där ytterligare
information om fenomenet ges t.ex. genom diskussion, exempel,
kommentarer.
- Retoriska relationer där de logiska relationerna ytterligare specificeras.
Den presenterande metafunktionen utpekar vad som sägs om ett visst
fenomen, denna beskriver således vad som händer och vem som är
inblandad i detta. I bild 8 finns exempel på hypertextens presenterande
metafunktion där en ämnesspecifik enhet kopplas samman med ett antal
underkategorier. Trycker användaren på den interaktiva objektnod som

10

De tre kategorierna är Lemkes vidareutveckling av Hallidays metafunktioner.
Dessa har han även använt i andra textanalytiska sammanhang än vid hypertextuell
analys.
11
Lemke använder inte termerna objekt- och sidnod, dessa motsvarar dock de
begrepp som används av Lemke (2002).
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heter ”Evolution” kommer hon/han till en sidnod där det finns ett antal
underavdelningar som exemplifierar olika aspekter på evolution.
Orienterande (motsvarar Hallidays interpersonella metafunktion)
- Länkning som erbjuder alternativt kräver information eller handling
- Länkning där uppfattningar eller bedömningar kommer till uttryck.
Länkningen kan ge uttryck för ”viktig”, ”användbar”.
Länkar som kräver att användaren fyller i något eller gör något annat än att
bara trycka på objektnoden anses i denna studie vara krävande. Övriga
länkningar anses erbjuda information. Detta innebär att i bild 12 och 13
exemplifierar objektnoden som är benämnd ”help” en länkning som
erbjuder information. Trycker användaren på denna får han/hon
information om hur han/hon skall använda programmet. I de program som
analyserats i denna uppsats finns endast ett fåtal ”rena” krävande
länkningar. Ett exempel på en krävande länkning kan vara digitala formulär
som kräver att man fyller i något, t.ex. namn och adress, för att man skall
kunna komma vidare.

Sidnodens komposition
Förutom att sidnoden erbjuder meningar genom de processer som uttrycks
via text, ljud och bild skapas även mening genom sidnodens komposition.
En sidas, oavsett om det är en sida i en tidning, bok eller hemsida, olika
delar (höger-vänster, upp-ned, centralt –perifert) bär på olika
informationsvärde. Detta är något som i flera avseenden är socialt och
kulturellt styrt, det är t.ex. typiskt att i en västerländsk kontext börja läsa
en text från vänster. Detta fenomen går att överföra på sidnoder där text
och bild blandas. Vi tenderar att uppleva det som finns till vänster av
sidan som det givna och det till högra som nytt. Kress och van Leeuwen
(1996) menar att tre system är av betydelse för vilken mening som ges till
deltagarna (textmassor och bilder) på sidan: informationsvärde, tydlighet
och inramning. Genom att studera sidnodernas komposition är det möjligt
att uttala sig om hur modaliteter och hypertext används för att skapa en
meningsbärande helhet. I och med detta förflyttas fokus från processnivå
till sidnoden, enskilda processer och dess mening är då inte intressanta
utan snarare processens modalitet i relation till andra modaliteter på sidan.
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Hypertextens yttre kontext
Under denna rubrik kommer den yttre kontexten att diskuteras. Som
nämndes i inledningen likställs yttre kontext med världsåskådning eller
världshypotes. I och med detta bortser studien från texternas
bakomliggande intressen, dvs. fokus är inte på varför man väljer att
framställa evolutionen på ett visst sätt utan snarare visa på hur den kan
framställas.

Biologi- en flerspråkig vetenskap?
Förutom att utsagorna i texterna beskriver processer där objekt och
företeelser relateras till varandra, uttrycker de även en världsåskådning.
Underliggande världsåskådning eller världshypotes kommer i detta arbete
förstås som textens yttre kontext eller sammanhang där världshypotesen
antyder hur utsagan, evolutionen, skall förstås i ett sannings- och
omvärldsperspektiv. I och med detta är det möjligt att synliggöra det
Östman (1998, 1995) kallar följemeningar: En text uttrycker inte bara det
som explicit står i texten utan utestänger andra perspektiv och
uppfattningar. Texten är i och med detta del i en diskurs som den själv är
med att upprätthålla. Synliggörs denna diskurs är det möjligt att uttala sig
om vad texten implicit säger om världen och således även vad den inte
säger om världen. Texten kan därmed sägas genera meningar om
omvärlden som inte explicit finns uttryckta i texten. Den underliggande
världshypotesen, som mer eller mindre tydligt uttrycks i texten, utgör
därför inte enbart grunden för ett visst språkbruk utan representerar även
en viss omvärldsuppfattning. Av detta följer att världshypoteserna och
den syn på verkligheten de representerar även genererar följemeningar,
dvs. texten beskriver inte bara hur objekt i världen skall förstås, den
beskriver även hur världen allmänt skall förstås.
Studier som gjorts på elevers förståelse av evolutionen visar att dessa
har en tämligen förenklad bild av evolutionen där den upplevs som
ändamålsenlig och genomtänkt, något som alltså går stick i stäv med den
bild biologerna vill förmedla (Alters och Nelson 2002; Thomas 2000;
Landström 1995; Sjöbeck 1995; Bizzo 1994; Pedersen 1992). Detta kan vara
förenat med det faktum att det inom biologin finns olika sätt att förklara
fenomen och processer på. Förutom kausala förklaringsformer, vilka kan
sägas vara kännetecknande för all naturvetenskaplig verksamhet,
förekommer det även funktionella och teleologiska förklaringar (Pedersen
1992). Pedersen (1992) refererar till Mohr (1981) som menar att alla tre
sätten att förklara är oumbärliga för biologin. Delens, t.ex. ett organs,
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betydelse förklaras och förstås i ett sammanhang, förståelsen för organet
bygger på dess funktion i en helhet, t.ex. organismen. Ett exempel på en
funktionell förklaring kan vara ”Bukspottskörteln utsöndrar enzymer som
är nödvändiga för spjälkningen av vår föda”. Att biologer använder den
här typen av funktionella förklaringar grundas på att man har godtagit
evolutionsteorin som ett självklart paradigm (Mohr 1981). Utifrån detta
perspektiv finns det, menar Mohr (1981), en övertygelse om att biologiska
system är optimerade och ändamålsenliga system. De teleologiska
förklaringsformerna används bl.a. när den evolutionära utvecklingen av
delen skall förklaras (Mohr 1981). En dels ändamålsenliga funktion i en
helhet kräver i regel ett fullt utvecklat system. Om man återknyter till
exemplet ovan: Bukspottskörtelns ändamålsenliga funktion existerar
endast tillsammans med en evolutionärt utvecklad fungerande tarmkanal,
magsäck, organism etc. Utvecklingen av ett organ och dess funktion och
relation till helheten kan enklast förklaras och förstås utifrån den roll den
spelar i det evolutionärt färdigutvecklade systemet (bukspottskörtelns
funktion för matspjälkningen och för organismen). Förståelsen för detta
står bortom vad funktionella förklaringsformer kan förklara. För att förstå
delens ändamålsenliga roll i det färdigutvecklade systemet är det därför
nödvändigt att förklara dess utveckling och existens utifrån det
funktionella slutstadiet (Mohr 1981). Detta betyder dock inte att det
funnits eller finns ett slutstadium för de organ som står under evolutionära
selektionsprocesser. Dvs. de evolutionära processer som påverkat
utvecklandet av en bukspottskörtel har inte haft dess funktion i det
färdiga systemet som mål.
Thomas (2000) menar att det finns en diskrepans i hur termerna
används inom det vetenskapliga samfundet och hur de används i
populärvetenskapliga sammanhang. Det språk som omgärdar evolutionen
kan uppfattas som vardagligt, något som kan generera vardagliga
konnotationer till evolutionen. Utsagor som ”organismerna anpassas till
miljön” eller ”blindtarmen har ingen uppenbar funktion hos människan”,
förutsätter att mottagaren är införstådd i de teorier som utsagan förstås
genom. Något tillspetsat kan man kanske säga att biologiska resonemang
baseras på ett sätt att tänka, då resonemanget verbaliseras används
språket eklektiskt vilket påverkar utsagans mening. Pedersen (1992)
poängterar detta:
När man på detta sätt ganska oförbehållsamt accepterar funktionella
förklaringar och teleologiska förklaringar ”i biologin”, görs det alltså utifrån
den förutsättningen, att all kommunikation sker mellan parter, som i själva
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verket baserar sitt tänkande utifrån kunskaper om en kausal orsaksförklaring
till evolutionen.
En helt annan situation föreligger ofta i undervisningssituationer, där den
undervisande baserar sina resonemang på ett kausalt tänkande men av
språkliga skäl mer eller mindre tvingas blanda kausala förklaringar med
funktionsförklaringar och teleologiska uttryck i kommunikation med elever
som i sin tur i sitt tänkande utgår från egna alternativa referensramar.
(Pedersen 1992 s.10)

Orsaken till de missförstånd som omgärdar evolutionsteorin kan alltså vara
kopplat till hur vi använder språket. Missförstånden är dock inte enbart
kopplat till språkliga konstruktioner. Ett exempel kan vara begreppet
”anpassning”. Trots att begreppet är centralt för evolutionsbiologin finns
det meningsskiljaktigheter i hur man skall prata om och förstå fenomenet
anpassning (Sterelny och Griffith 1996). Inom biologin finns det således
olika sätt att förhålla sig till de fenomen vetenskapen intresserar sig för.
När vi pratar om en företeelse pratar vi utifrån ett perspektiv, en
världsåskådning eller en uppfattning om företeelsen och det sammanhang
fenomenet skall förstås utifrån. Det är således troligt att språkbruket och
de associationer, liknelser etc. som används inom aktuellt språkbruk kan
kopplas till en underliggande världsåskådning. I en artikel av Padian och
Horner (2002) publicerad i tidsskriften Trends in Ecology and Evolution
blir detta tydligt. Författarna ställer två sätt att förstå fåglarnas evolution
mot varandra. Kortfattat handlar det om vilka belägg det finns för att
fåglarna utvecklats från dinosaurierna och där författarna menar att de
skilda sätten att närma sig denna fråga är rotad i metodologiskt skilda
perspektiv. Det ena sättet, som benämns transformation och som
författarna förordar, förstår fåglarnas utveckling utifrån att det skett en
utveckling och att den kan spåras och åskådliggöras genom de metoder
som används inom fylogenin12. Det andra sättet att förstå fåglarnas
evolution benämns typology. Inom detta perspektiv lägger man störst vikt
på paleofysiologin, dvs. man baserar sin förståelse om fåglarnas
utveckling utifrån fossila fynd. När så görs uppstår tveksamheter kring
huruvida det går att spåra ett tydligt släktskap mellan dinosaurier och
fåglar. De olika perspektiven använder sig av samma evolutionära teorier
men tolkar samma fynd olika p.g.a. av hur de väljer att använda sig av
teorin. Skillnaden kan beskrivas som att transformisterna förordar att
endast gemensamma förändringar är tecken på släktskap medan
typologisterna menar att ett eventuellt släktskap kan spåras genom att
12

Inom fylogenin studerar man organismgruppers utvecklingshistoria.
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studera likheter i organismernas form. Ovanstående exempel visar att det
är troligt att elever som läser biologi möter och lär sig, låt vara implicit,
idéer om hur man skall förhålla sig till och förstå sin omgivning. Dessa
idéer kan sägas representera olika omvärldsuppfattningar eller
världsåskådningar inom vilka bevis, sanning, verkligheten kan ha olika
betydelse.
Ovanstående resonemang berörs indirekt i Dobzhansky et al (1977)
diskussion rörande de epistemologiska frågor biologin ger upphov till.
Författarna menar att det finns en spänning mellan å ena sidan biologiska
vetenskaper och å andra sidan fysik och kemi samt mellan fenomenen
organism respektive oorganisk materia. Spänningen rör reduceringsgraden
inom de två grupperna av vetenskaper. Kan vetenskapen biologi
reduceras och förklaras genom fysikens teorier och kan organismens
tillblivelse förstås och förklaras utifrån elementarpartiklar och molekylers
egenskaper? Mycket kortfattat menar Dobzhansky et al (1977) att
reduceringsproblemet kan bl.a. vara av ontologisk och metodologiskt
natur. Den första rör frågan huruvida fysiska och kemiska enheter och
processer utgör grunden för all levande materia. Den andra fokuserar
metoden för att generera kunskap och där den centrala frågan är: Skall
biologiska fenomen alltid undersökas genom att studera de underliggande
fysikaliska processerna? Nedan följer en kort beskrivning av dessa.
Dobzhansky et al (1977) urskiljer ett antal epistemologiska positioner
inom den ontologiska och metodologiska domänen: Inom den förra finns
två positioner, vitalism och mekanism. Den senare menar att organismerna
ytterst är består av samma atomer som bygger upp oorganisk materia,
inget mer. Den förra menar att förutom det materiella finns också något
icke- materiellt liknande en vital kraft. Inom den metodologiska domänen
innebär en reduktionistisk ståndpunkt att biologiska fenomen bäst
studeras på lägsta komplexitetsnivå, helst på atom och molekylnivå.
Motsatsen till detta är vad Dobzhansky et al (1977) kallar ”methodological
compositionism” där man hävdar att förståelse om helheten är
fundamental för förståelsen om delarna.

Världshypoteser
Under denna rubrik kommer Peppers (1942) teori om världshypoteser att
diskuteras. Inledningsvis sker detta översiktligt där teorin om rotmetaforer
beskrivs för att sedan presentera varje världshypotes ingående. I detta
arbete har Kilbourns (1974) avhandling, som på ett mycket informativt sätt
diskuterar Pepper, varit till stor hjälp vilket innebär att texten stundtals
även refererar till honom. Som läsaren kommer bli varse har ett tämligen
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stort utrymme lagts på Pepper. Detta är nödvändigt då Peppers (1942)
systematiska beskrivning av varje världshypotes visar hur
världshypotesernas rotmetaforer och kategorier har utvecklats och skall
förstås. Kategorierna och rotmetaforerna är viktiga för denna studie av
framförallt två anledningar och som motiverar utläggningen kring Peppers
(1942) världshypoteser. För det första visar rotmetaforerna och
kategorierna på vilket sätt varje världshypotes når kunskap om världen.
Uppsatsens anspråk att säga något om vilken mening om evolutionen som
erbjuds baseras således på att Peppers (1942) teori är en framkomlig väg
att kategorisera människans syn på omvärlden. För det andra kommer
rotmetaforerna och kategorierna utgöra uppsatsens analysredskap för att
synliggöra vilka världshypoteser som projiceras.
En möjlig väg att lokalisera de omvärldsuppfattningar ett pedagogiskt
material projicerar kan alltså vara att använda Peppers (1942) teori om
”world hypotheses”. Pepper (1942) menar att det har uppstått, som ett
resultat av människan strävan att förstå sin omvärld, sex olika
världshypoteser. Dessa är inte hypoteser i vanlig bemärkelse utan
koherenta system av uppfattningar av metafysisk karaktär, inom vilka
människans användande av det sunda förnuftet vid förståelsen av
verkligheten samt de kriterier som används för att etablera sanning innefattas. Pepper (1942) härleder dessa, animism, mysticism, formism, mechanism, contextualism och organicism, genom att använda sig av en teori han
benämner ”root metaphor theory”. Pepper (1942) menar att de olika världshypoteserna, vilka i princip är olika uppfattningar om verklighetens väsen,
omgärdar ett fåtal centrala idéer eller rotmetaforer. Rotmetaforerna är
basala, av det sunda förnuftet styrda, konceptuella redskap för kunskaps
generering.
The method in principle seems to be this: A man desiring to understand the
world looks about for a clue to its comprehension. He pitches upon some
area of common sense fact and tries if he cannot understand other areas in
terms of this one. This original area becomes his basic analogy or root
metaphor. He describes as best he can the characteristics of this area, or, if
you will discriminates its structure. A list of its structural characteristics
becomes his basic concepts of explanation and description. We call them a
set of categories. In terms of these categories he proceeds to study all other
areas of fact whether uncriticized or previously criticized. He undertakes to
interpret all facts in terms of these categories. As a result of the impact of
these other facts upon his categories, he may qualify and readjust the
categories, so that a set of categories commonly changes and develops. Since
the basic analogy or root metaphor normally (and probably at least in part
necessarily) arises out of common sense, a great deal of development and
refinement of a set of categories is required if they are to prove adequate for
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a hypothesis of unlimited scope. Some root metaphors prove more fertile
than others, have greater powers of expansion and of adjustment. These
survive in comparison with the others and generate the relatively adequate
world theories. (Pepper 1942 s.91-92)

I ovanstående citat återfinns ett antal betydelsefulla principer i Peppers
teori. Först, mänsklig förståelse har sin grund i det sunda förnuftet. Denna
ursprungliga, naiva uppfattning om världen blir människan rotmetafor,
eller ursprungliga omvärldsuppfattning13. Rotmetaforen utgör således
grunden för förståelsen av alla de fenomen människan sedan möter i sin
omvärld. Detta innebär att ett antal karaktäristika, formade av rotmetaforen,
för att beskriva världen, utvecklas. Dessa karaktäristika eller kategorier,
som alltså grundas i det sunda förnuftet, används för att förstå andra
fenomen än det ursprungliga. I mötet med världen kommer kategorierna
prövas och som ett resultat av detta justeras eller förkastas. Denna
process är kopplad till de fakta människan möter och därmed försöker
förstå eller förklara.
Pepper (1942, 1949) skiljer på två typer av fakta, kritiserade och
okritiserade. De förra är fakta som kan prövas och förklaras genom världshypotesens kategorier och i och med detta kan kommenteras/beskrivas
utifrån ett sanningskriterium. De senare är fakta utsprungna från det sunda
förnuftet, vilka är nödvändiga för att kunna interagera med omvärlden men
tveksamma utifrån ett sanningskriterium. Ett exempel kan vara ”Det regnar
nu, jag tror att det kommer att regna i morgon”. En relativt adekvat
världshypotes med precision och oändligt omfång måste kunna pröva
denna typ av fakta. I den process prövningen innebär omvandlas
okritiserade fakta till kritiserade fakta. Om detta inte är möjligt med de
kategorier som finns tillgängliga måste dessa justeras ( det går inte uttala
sig om huruvida det finns någon grund för regn imorgon annat än att det
är troligt). Är detta i sin tur inte möjligt är världshypotesen inte relativt
adekvat, då en sådan måste kunna angripa alla de fenomen som den ställs
inför. Här är det viktigt att poängtera att världshypoteserna måste kunna
kritisera fakta utifrån de kategorier som den själv upprätthåller. Detta
innebär att världshypoteser har olika metoder för att närma sig uppställda
problem, i exemplet ovan skulle alltså problematiken kring regnet angripas
på olika sätt beroende på vilken världshypotes som avses. Vidare, detta
innebär också att världshypoteserna har intresserat sig för olika fenomen i
omvärlden. Gemensamt är dock att alla fyra relativt adekvata
13

Tex: Världen förstås utifrån orsak- verkan, verkliga fenomen är diskreta och
befinner sig i och med detta en spatiotemporal dimension. Världen fungerar som en
maskin, rotmetaforen kan därför sägas vara: maskin
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världshypoteserna har oändligt omfång och kan därmed förhålla sig till alla
typer av fenomen i världen. Pepper (1949) menar att ingen av de fyra
adekvata världshypoteserna enskilt ger en absolut korrekt beskrivning av
världen:
None is completely corroborated by its evidence, so that we cannot accept
any of them as an entirely true or adequate description of our world. We
might regard them as four different approximations to the nature of the
world. They are cornering it, so to speak, from different sides. Since they all
seem to be about equally adequate we cannot dispense with any of them
until a definitely superior hypothesis should appear. (Pepper 1949 s.9)

Animism och mysticism
Av de ovan beskrivna sex världshypoteserna är fyra av dessa relativt
adekvata. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de två icke –adekvata
världshypoteserna, animism och mysticism. Rotmetaforen i en animistisk
världshypotes är människa och fenomen i världen blir personifierade och
förstås som om de har en inneboende vilja eller kraft. Sanning är ytterst
bestämd av kraften (som synliggörs genom heliga skrifter, drömmar,
uppenbarelser, omen) och kraften eller dess uttolkare (shamaner,
medicinmän, präster) utgör en absolut auktoritet gällande sanning. Detta
är den främsta orsaken till att den animistiska världshypotesen inte anses
vara adekvat. Sanning och visshet är kopplat till en ofelbar auktoritet
vilket innebär att den animistiska världshypotesen saknar precision:
What is thunder? It is the angry voice of a great spirit. It is the stamping of
the hoofs of the steeds of a great spirit. It is a great spirit clanging his arms.
It is the roar of the lightning bolts hurled by a great spirit. It may even be a
spirit itself roaring in pursuit of some other spirit to devour. These
interpretations are all consonant with the categories of spirit, and there is
nothing but the limitations of poetic fancy to put stop to such
interpretations. There is no one precise and determinate interpretation of
thunder, nor is there any precise method for finding one…(Pepper 1942
s.122)

Inom mysticismen är rotmetaforen kärlek och de kategorier som
utvecklats ur denna beskriver den upplevda känslans intensitet och
varaktighet. Sanning blir inom denna världshypotes ett resultat av
upplevelse:
By extrapolation, it follows that the most intense, completely fused,
beatific, loving feeling of the whole wide world would be an intuitive
experience of the whole of reality itself, and would be Truth itself. Such an
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experience one seems to have in the apical mystic experience, which is,
moreover, sealed with the feeling of indubitable certainty. “Facts” are false,
and unreal, and apparent in proportion as they fall away from this apical
experience. (Pepper 1942 s.134)

Mystiscismen saknar, till skillnad från de övriga fem, omfång och kan
endast förhålla sig till fenomen kopplade till mystiska upplevelser. Vidare
tenderar mysticismen att vara dogmatisk i sin attityd till sanning och
visshet då sanningskriteriet inom denna världshypotes baseras på ett
otvetydigt faktum (individens upplevda känsla). Alla andra fakta om
världen tenderar i och med detta att värderas som falska och overkliga.
Nedan följer en presentation av de relativt adekvata världshypoteserna.
Dessa anses vara relativt adekvata då de har oändligt omfång, dvs. de kan
förhålla sig till alla fenomen i världen och de har precision, dvs. observerade fenomen kan analyseras och beskrivas utifrån ett mer eller mindre
koherent system.

Formism
Pepper (1942) skiljer mellan två typer av formism, Immanent och
Transcendent formism14. För båda typerna är rotmetaforen likhet
(similarity). Sanningsteorin, som Pepper (1942) kallar Correspondence
theory of truth, bygger ursprungligen på ett från det sunda förnuftet
antagande om att sanning är ett resultat av två eller flera sakers likhet.
Mycket förenklat kan sanning definieras som den grad av likhet som finns
mellan en beskrivning och det objekt beskrivningen refererar till. Vidare
skiljer Pepper (1942) på historisk sanning och vetenskaplig sanning. Den
förra rör existensen och baseras på att beskriva karaktäristika hos specifika
händelser. Den senare behandlar det substantiella i fenomenet och
baseras på beskrivningar av normer och lagar. Sanning uppnås genom
induktion och genererar antingen empiriskt grundande beskrivningar av
likformigheter eller beskrivningar av naturlagar. Detta har genererat ett
antal kategorier som används för att förstå fenomen i världen.
Immanent formism
Kännetecknande för denna form är att liknande fenomen eller objekt
beskrivs och resultatet av detta accepteras bokstavligen.

14

Vid analysen har jag inte särskiljt dessa två utan refererar endast till formism.

34

1) Objekt och fenomen har Karaktärer (characters). När man karaktäriserar något utgår man från kvalitet (färg, storlek, form, lyster etc)
och relation (den form objekt skapar i relation till andra objekt 15)
2) Objekt och fenomen är bestämda, numeriska enheter (Particular).
Dessa karaktäriseras av deras kvaliteter och relationer, dvs. deras
karaktärer.
3) Deltagandet (participation) utgör kopplingen mellan karaktärer och
enheter. En systematisk klass, indelning, grupp är en samling enheter
som delar en eller flera karaktärer. Grunden för klassificering av en
gruppmedlem (objekt/ fenomen) baseras på likheten mellan medlem och
ideal form.
Transcendent formism
Rotmetaforen kommer från två olika källor där den ena baseras på observationen att olika objekt görs utefter samma plan eller utifrån samma anledning. Pepper (1942) använder tillverkningen av skor för att exemplifiera
detta:
The plan appears as a norm which the shoes fulfil according to the skill of
the artisan and the limitations of the available material. The norm may rarely
be fulfilled. Deficiencies in the leather and in the skill of the artisan lead to
variations in the shoes and discrepancies from the norm. The shoes made by
the same plan come out more or less similar, and their similarity is due to
the identity of plan, but the norm is usually not completely revealed in the
shoes, but transcends them. (Pepper 1942, s.163)

Den andra varianten baseras på observationen att saker i naturen tycks
växa enligt samma plan.
It is much the same with an oak tree. There is no artisan here. The dynamics
of creation comes out of the acorn and tree itself. But there are evidence of a
uniform plan which all oak trees apparently seek to approximate. Oak trees
vary because of variations in their conditions of growth, because of
unsuitability of soil, water, neighbouring growths, or inheritance. So, few
oak trees are permitted to grow normally and to exhibit the full potentiality
of the oak. In one way or another they are distorted, and the norm of the
oak transcends them. (Pepper 1942, s.163)
15

Kilbourn (1974 s.42) förklarar denna kategori genom att jämföra två par identiska
papper. ”However, within this formistic framework there exist relationships among
particulars. For example, if there are two pairs of identical papers placed sideby–side, then each of the pairs is similar to the other pair by virtue of their side-bysidedness. This side-by-sideness is called relation and is a form just as quality is a
form.”
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Kategorierna som kommer från transcendent formism och som exemplifieras i citaten ovan är:
1) Normer (norms). En plan för att tillverka något är en norm vilken
genomsyrar objektet. Normen är aldrig helt realiserad i objektet. Naturlagar är normer som reglerar naturen och vetenskapens uppgift är att
upptäcka de lagar som naturen följer.
2) Materia (matter). Materian exemplifierar normen16.
3) Princip för exemplifiering (principle for exemplification). Detta binder
samman norm och materia och materialiserar normen.

Mekanism
Rotmetaforen i den mekanistiska världshypotesen är maskin17. Fenomen i
världen förstås genom orsak- verkan samband där fenomen är diskreta
enheter i en spatial och temporal verklighet. Utifrån denna traditionella
tolkning av en maskin härleder Pepper (1984) ett antal karaktärer som
kännetecknar den mekanistiska världshypotesen. Dessa systematiseras i
primära och sekundära kategorier. Sanningsteorin inom denna världshypotes kallar Pepper (1942) för causal- adjustment theory of truth och där
människor utsagor om världen är ett resultat av fysiologisk respons till
yttre stimuli. Det vi kan uppfatta, färg, planeters rörelse etc. kallas inom
mekanismen för sekundära kategorier, se nedan, dessa speglar de primära
kategorierna, dvs. elementarpartiklarnas eller det spatialtemporala elektromagnetiska fältets egenskaper. Förhållandet mellan primära och sekundära
kategorier förstås utifrån kausalitetssamband och har gett sanningsteorins
dess namn. Sanning är därmed en avpassning mellan de fysiologiska stimuli organismen kan uppfatta i sin livsmiljö och som ytterst speglar de
primära kvaliteterna.
Primära kategorier
1. Lokalisering i rummet. Detta är den mest fundamentala kategorin i
den mekanistiska världshypotesen, då den definierar vad som
existerar. Allt som kan lokaliseras till en specifik plats är verkligt.

16
17

Denna kategori motsvarar enhet i immanent formism (Kilbourn 1974)
Pepper skiljer på två former av mekanism, en mekanisk, som är den ursprungliga,
och en elektromagnetisk. Den senare har utvecklats från den mekaniska genom de
genombrott som skedde i början av 1900- talet i och med Einsteins relativitetsteori.
För denna studies syfte är det inte nödvändigt att skilja dessa åt, jag har därför valt
att kategorisera alla utsagor som projicerar en mekanistisk världshypotes som
mekanistiska.
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Detta betyder att spatiala och temporala strukturer definierar
existensens natur och därmed också vad som kan anses vara
verkligt 18
2. Primära kvaliteter. I denna världshypotes uppfattas universum
som en kosmisk maskin där de minsta enheterna är elementarpartiklarna. Dessa kan beskrivas utifrån deras kvaliteter: Storlek,
form, rörelse, densitet, massa, antal.
3. Primära lagar. Dessa bestämmer de primära kvaliteternas konfigurering i rummet.
Sekundära kategorier
4. Sekundära kvaliteter. Denna kategori rör de aspekter hos maskinen19 som vi kan uppfatta (se, känna, smaka, lukta, höra) men som
inte har någon betydelse för dess funktion. Exempel på detta kan
vara objektets storlek, färg, textur, smak. De sekundära kvaliteterna
är viktiga då det endast är genom dessa människan kan uppfatta de
mekanistiska strukturerna de primära kvaliteterna ger upphov till.
5. Principer för att koppla de sekundära kvaliteterna till de tre
första. Pepper (1942) diskuterar tre olika teorier som behandlat
denna koppling. Två av dessa identity och causation kan mer eller
mindre avfärdas. Den förra p.g.a. att denna förutsätter att sekundära
kvaliteter, t.ex. färg och ljud, kan reduceras till de primära kvaliteterna (ljud är både vågrörelser i luften och nervcellernas processande av stimuli. Kvaliteten ljud kan inte reduceras). Den senare
avfärdas på grund av att observerade fenomen inte nödvändigtvis
beskriver de primära kvaliteterna. Pepper (1942) menar att
Causation can also be ruled out, if by causation is meant any of the efficient
features of the primary categories, and something of this sort is what
generally intended by the suggestion. The laws of motion, in the
electromagnetic- field laws, describe masses and charges and have no
application to such qualities as colours and sound. (Pepper 1942, s.216)

Kopplingen mellan sekundära och primära kvaliteter är, enligt Pepper
(1942), istället någon form av korrelation.

18

Denna kategori skiljer mekanism från formism. I formismen finns det en verklighet i formen vilken är fri från, eller åtminstone särskiljd från, den verklighet som
fenomenet uppvisar genom dess karaktärer (färg, lyster, storlek etc.).
19
Med maskin menas fenomen i världen som tolkas genom den mekanistiska världshypotesen.
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…the observation that upon the occurrence of certain configurations of
matter certain qualities appear which are not reducible to the characters of
matter or the characters of the configurations. (Pepper 1942, s.217)

6. Sekundära lagar. Dessa visar på regelbundenheter i de sekundära
kvaliteterna.

Kontextualism
Rotmetaforen i den kontextuella världshypotesen är historisk händelse.
Begreppet skall associeras till det aktiva nu i dess specifika kontext.
Kontextuella kategorier är härledda från de kvaliteter som kännetecknar
och har betydelse för den historiska händelsen.
Grundläggande kategorier
Kategorierna förändring och nyhet är unika för den kontextuella världshypotesen. Genom dessa säkerställs det inom den kontextuella världshypotesen viktiga antagandet om att det inte finns några absoluta strukturer i naturen:
First, to point out that in this theory nothing shall be construed as denying
that anything may happen in the world. Thus change and novelty accepted
in the most radical sense will be regarded as the fundamental
presuppositions of this theory. But second, to note that we have to deal
with the world as we meet it, and we meet it only in the events of our epoch
in which we are living. The events of our epoch seem to exhibit a structure
which may be regarded as relatively uniform, and the basic concepts for this
structure may be taken as quality and texture. We shall therefore regard
quality and texture as the basic categories of contextualism for our epoch.
That is, they will be regarded as the basic categories subject to the general
proviso above mentioned regarding change and novelty (Pepper 1942, s.235236)

Kategorier 20
Pepper (1942) menar att kategorierna kvalitet (quality) och textur (texture)
utgör strukturerande element för aktuell epok eller tidsperiod. Nedan följer
en genomgång av underkategorierna: spridning (spread), förändring
(change), fusion (fusion) och trådar (strand), kontext (context), referens
(reference). Dessa utgör underkategorier till de två grundläggande

20

Pepper (1942) benämner inte dessa explicit, i texten kan man utläsa att
kategorierna är kopplade till den aktuella epoken. Dvs. kategorierna härleds från de
grundläggande, förändring och nyhet, för att synliggöra vad som kännetecknar eller
beskriver det aktiva nu.
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kategorierna kvalitet och textur och har betydelse för hur dessa skall
förstås.
Med kvalitet menas en händelses totala karaktäristika eller den helhet som
är av betydelse för händelsen. Varje händelse i nuet har kopplingar till det
som skett i en dåtid och det som kommer ske i en framtid. En händelse är
inte en isolerad punkt på en tidsskala utan den har spridning framåt och
bakåt i tiden. Vidare, beroende på det perspektiv bettraktaren antar
förändras händelsens kvaliteter.21 En händelses textur refererar till de
element som bygger upp händelsens kvalitet. Texturer sammansmälter
(fusion) för att forma kvalitet vilket innebär att det kan vara svårt att utläsa
individuella texturer i komplexa händelser. Vidare, en textur är uppbyggd
av trådar och befinner sig i en kontext. Trådar är allt som direkt påverkar
texturens kvalitet (bokstäver, ord eller satser i en mening) och kan förstås
utifrån syften eller mål. Trådarna inför således detaljer till texturen men
utgör även kopplingen mellan kontexten, dvs. de saker som indirekt inför
något till texturen, och texturen. Dessa tre är intimt förenade och är
avgörande för antagandet om att absolut sanning aldrig kan nås.
As we analyze a texture, we move down into a structure of strands and at
the same time sheer out into its context. A bottom is thus never reached. For
the support of every texture lies in its context. This support is as extensive
as you wish, but you never reach the end of it. (Pepper 1942, s.250)

Den sista underkategorin som är av betydelse för texturen är trådarnas
referens. Pepper (1942) diskuterar trådar utifrån initiering, riktning och
tillfredställande. Detta betyder, förutsatt att trådarna antas vara mål- eller
syftestyrda, att en händelse eller handling har kopplingar som visar på
händelsens initiering, fortskridande för att nå målet och slutligen
tillfredställandet av målet. Pepper (1942) skiljer på tre typer av referens:
linjära, konvergenta och blockerade. Linjära referenser har en plats av
initiering som fortskrider fram till ett uppnående. Pepper (1942) exemplifierar detta genom att hänvisa till meningen: A period will be placed at the
end of this sentence. Ordet ”end” initierar en linjär referens som sträcker
sig framåt för att nå tillfredställande i ordet ”sentence”. Konvergenta
referenser kan antingen bestå av flera initieringsplatser som konvergerar
till ett tillfredställt mål eller en initieringspunkt som leder fram till flera olika
21

Ett exempel kan vara händelsen ”Björkmätarnas färgförändring i det industriella
England” Denna händelse återkommer i de flesta läroböcker som ett bevis för
naturligt urval. Utifrån ett kreationistiskt perspektiv förändras händelsens
kvaliteter förmodligen radikalt.
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mål. Blockerade referenser är sådana där en initierad koppling inte leder till
ett tillfredställt mål. Slutligen diskuterar Pepper (1942) instrumentella
referenser. Denna typ av referens involverar handlingar vars intention är
att justera en blockerad referens i syftet att låta en tråd nå ett tillfredställt
mål. Den ursprungliga instrumentella referensen kommer i och med detta
successivt leda över till en ny linjär referens. Detta är en viktig aspekt och
är av betydelse för den kontextuella världshypotesen då man betonar det
tveksamma i att förutsätta handlingars absoluta syften och mål. Pepper
(1942) exemplifierar detta genom att beskriva en jägare vars initierad
handling (tråd) är att gå till en glänta för att jaga hjort:
For example, a hunter starts from his cabin to a meadow where he believes
that deer abound. His path is obstructed by a stream. The strand of his
purpose is thereby blocked. He may give up. But, if he persists, he finds
perhaps a log and a pole, and pushes himself across. The activity of pushing
himself across has its own initiation as he steps off on the other bank. It is
set in motion, however, by the obstacle of the stream, and is directed by the
meadow he is aiming for. At this stage the action is clearly an interpolation
and distinct from the main action of walking to the meadow. But when he
returns, he knows just what to do, and the separateness of this action at the
stream is scarcely felt. And thereafter if he often goes to the meadow, he
will think no more of the ferry across the stream than of any turn or dip in
the trail. The ferry across the stream is just one articulation of a total
integral act like the other landmarks of the trail. What was originally an
obstacle turns into a stimulus for reference that leads right over to the next
stage of the journey. (Pepper 1942, s.262)

Sanningsteori
Den kontextuella sanningsteorin kallar Pepper (1942) för operational
theory of truth, kännetecknande för denna är att sanning finns i den
kontext mänsklig handling skapar. Vidare skiljer Pepper (1942) på tre typer
av den operationella sanningsteorin. Successful working, sanning är en
fungerande handling. Detta betyder att funktionella handlingar, i
betydelsen att handlingen uppnår uppsatt mål, är sanna. Sanning ger inte
insikt i omvärldens kvaliteter och texturer. Pepper (1942) exemplifierar
detta:
Truth is utility or successful functioning, and that is the end of it. When a
rat in a maze tries a number of blind alleys, and is unsuccessful in reaching
its goal, its actions are errors, but when it is successful in reaching its goal,
it finds the true path. The successful action is the true one, the unsuccessful
actions are false… (Pepper 1942, s.270)
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I den andra, verified hypothesis, finns sanning i den hypotes som leder till
ett funktionellt resultat. I likhet med ovanstående ger denna typ av
sanning inte insikt om omvärldens kvaliteter och texturer. Hypoteser och
modeller speglar inte eller är integrerade med naturen utan är endast
redskap för att kontrollera omvärlden. Den tredje varianten, qualitative
confirmation, skiljer sig från den andra genom att man anser att sanning
ger en viss insikt i omvärldens texturer och kvaliteter.

Organisism
Rotmetaforen inom organisismen är integration. Händelser och processer
anses vara integrerade i varierande utsträckning. Pepper (1942) menar att:
The organicist believes that every actual event in the world is a more or less
concealed organic process. He believes, therefore, that a careful scrutiny of
any actual process in the world would exhibit its organic structure, though
some process in the world with which we are generally familiar reveal the
structure more clearly and openly than others. The categories of organicism
consists, on the one hand, in noting the steps involved in the organic
process, and, on the other hand, in noting the principal features in the
organic structure ultimately achieved or realized is always the ideal aimed at
by the progressive steps of the process. (Pepper 1942, s.281)

Kategorier
Kategorierna inom organisismen är två typer, ideala och progressiva, och
distinktionen mellan dem är viktig enligt Pepper (1942). De ideala kategorierna borde vara de enda inom denna världshypotes, detta skulle dock innebära att organismiska världshypotesen skulle sakna omfång. Vidare,
utan de progressiva skulle världshypotesen inordnas under kontextualism.
1. Fragment. En isolerad företeelse (stjärnor på himlen, Keplers lagar,
DNA molekylen) är ett fragment. Företeelsen är inte längre fragmenterad när den är sedd i en integrerad helhet.
2. Nexusar. Nexusar är kopplingar mellan fragment och föreslår större,
mer sammanhängande integrerade helheter. Detta betyder att inom
organisismen organiseras inte fakta utifrån, utan fakta organiserar
sig själv.
It was not Anaximenes, Aristotle, Ptolemy, Copernicus, Kepler and
Newton who made astronomy. Astronomy made itself through these and
other notable men, and their genius consisted in giving access to the facts
and clearing away the obstructions of human bias so that the facts could find
their own connections. (Pepper 1942 s.292)
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3. Motsägelser. Är gap, luckor i den integrerade helheten. Luckorna
kan beskrivas som motsägelser i fragmenten och det är nexusarna
som synliggör dessa
4. Organisk helhet. Motsägelserna får sin förklaring av den organiska
helheten22.
5. Implicitet. När en organisk helhet är uppnådd kommer fragmenten
nödvändiga för dess utveckling ses som varande implicita i
helheten.
6. Transcendens. Fragmentens motsägelser löses upp när en organisk
helhet är uppnådd.
7. Ekonomi. Alla företeelser är giltiga när en organisk helhet är
uppnådd.
Den fjärde kategorin är den centrala i den organismiska världshypotesen
och ingår både i de progressiva (1-3) och ideala (5-7) kategorierna. I de
progressiva utgör den målet och en bas för specifikation av ideala
kategorierna.
Sanningsteori
Sanningsteorin inom organisism kallar Pepper (1942) för coherence theory
of truth. Inom denna teori finns det grader av sanning och sanningen står i
relation till mängden insamlad fakta. Större grad av sanning uppnås när en
högre grad av integrering av fakta sker. Uppnås den integrerade helheten
uppnås också absolut sanning.

Sammanfattning av och diskussion kring den yttre kontexten
Under denna rubrik kommer jag inledningsvis sammanfatta världshypotesernas karaktäristika för att sedan kommentera hur de epistemologiska
frågor som diskuteras av bl.a. Dobzhansky et al (1977) relaterar till
världshypoteserna.
Enligt Pepper (1942, 1949) arrangerar sig de fyra världshypoteserna i två
grupper: En analytisk och en syntetisk (se fig.1). Grundläggande fakta
inom formism och mekanism karaktäriseras av att dessa är ”sanna objekt”
22

Ett exempel kan vara Kopernikus användande av Brahes mätdata. Brahe, som
ansåg att solen kretsade kring jorden, hade gjort mycket noggranna observationer
av himlavalvet. Dessa mätdata utgjorde, enligt en organismisk världshypotes, fragment för Kopernikus. Fragmenten hade nexusar som visade på motsägelser i den
integrerade helheten, som alltså var fel, den integrerade helheten skulle visa sig vara
en heliocentrisk världsbild, som alltså fragmenten och dess nexusar pekade på. En
heliocentrisk världsbild var ”dömd” att uppstå eftersom denna hela tiden funnits
implicit i fragmenten.
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vilket innebär att syntesen blir ett resultat och ej ett enskilt faktum. Det
motsatta råder inom organisismen och kontextualismen. Inom de syntetiska teorierna består grundläggande fakta av komplex, helheter eller
kontexter, enskilda fakta eller element utvinns från dessa.
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Analytiska teorier
Formism

Mekanism

Disparata teorier

Syntetiska teorier
Kontextualism

Organisism

Integrerade teorier

(riskerar att bli icke- adekvata

(riskerar att bli icke- adekvata

vad gäller precision)

vad gäller omfång)

Fig.1 Figuren visar den relation som finns mellan världshypoteserna. Från Pepper
(1942 s.146)

Inom de två grupperna finns det polaritet, formism och kontextualism är
enligt Pepper (1942 s.142) disparata teorier och mekanism och organisism
integrerade teorier. Därför behandlas analys integrerat inom mekanismen
och disparat inom formismen, och syntes behandlas intergerat inom
organisismen och disparat inom kontextualismen. Kategorierna inom
formismen och kontextualismen är därför generellt sådana att fakta tolkas
enskilt och man förklarar dem så bra det går för att sedan gå vidare till
nästa fakta. Fakta är tämligen löst sammanhängande enheter som inte kan
förutbestämma andra fakta i någon större utsträckning. Pepper menar att:
The universe has for these theories the general effect of multitudes of facts
rather loosely scattered about and not necessarily determining one another
to any considerable degree. The cosmos for these theories is not in the end
highly systematic- the very word “cosmos” is not exactly appropriate.
They regard system as something imposed upon parts of the world by other
parts, so that there is an inherent cosmic resistance to determinate order in
the world as well as a cosmic trend to impose it. Pure cosmic chance, or
unpredictability, is thus a concept consistent with these theories even if not
resorted to or emphasized by this or that particular writer. (Pepper 1942
s.142-143)

Det motsatta råder inom mekanismen och organisismen, världen är ett
kosmos där fakta beskriver en inneboende ordning, om vi vet tillräckligt
mycket kan fakta förutbestämmas eller åtminstone beskrivas. Man antar
därför att det finns en kraftig korrelation mellan olika fakta. Kosmisk
förändring är således en anomali i dessa världshypoteser:
…a concept of cosmic change is inherently inconsistent and is veiled or
explained away on every occasion that it threatens to emerge. If nothing
better can be done with it, it is correlated in certain restricted areas of the
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world where the unpredictable is declared predictable, possibly in
accordance with law of probability. (Pepper 1942 s.143)

Ovanstående egenskaper hos världshypoteserna leder till att de har vissa
icke-adekvata element. De disparata hypoteserna riskerar att sakna precision då all fakta, dvs. observerade fenomen i världen, behandlas mer eller
mindre likvärdigt. Det finns ingenting som är icke-verkligt inom dessa
världshypoteser, med detta menas det finns ingenting som motsäger
någon teori eller antagande om världen. Detta förhållande råder dock inom
organisismen och mekanismen, fenomen kan vara icke-verkliga och
behandlas därför som sådana. Detta leder till att dessa världshypoteser
saknar omfång då vissa fakta riskerar att inte anses vara relevanta. Det
finns en inneboende ordning i världen, observerade fenomen som motsäger denna ordning är, enligt citatet ovan, felaktiga och därför inte inressanta. Man kan därför, till skillnad från de två andra världshypoteserna,
säga att objekt i världen är verkliga eller icke-verkliga.
Tabellen på nästa sida (tab.1) visar viktiga karaktäristika hos de fyra
relativt adekvata världshypoteserna och kommer ursprungligen från
Roberts (1982). Vissa justeringar har emellertid gjorts för att stödja denna
studies resonemang kring världshypoteserna.
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Världs-

Metafysiskt

Rotmetafor Några viktiga
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hypotes

intresseområde

Formism

Vilken form antar Likhet

Karaktär, kvalitet, Korrelation

objektet/ objekten?

relation, enhet

mellan objekt

Normer, materia

och ideal

Lokalisering,

Korrelation till

determinism

universella

Mekanism

Hur

påverkar, Maskin

kopplas, korrelerar

kategorier

Metod för att

olika saker till andra

nå sanning

lagar

saker?
Kontext-

Vad handlar denna Historisk

Förändring, nyhet, Hypoteser som

ualism

händelse om, förut- händelse

kontext

leder

till

satt att vi vet dess

fungerande

sammanhang?

kunskap

Organisism Hur passar händelser Integration Fragment,

Större grad av

och objekt in i en

motsägelser,

sanning uppnås

helhet?

organisk helhet

när en

högre

grad

av

integrering

av

fakta sker
Tab.1 Några viktiga egenskaper hos de fyra relativt adekvata världshypoteserna. Från
Roberts (1982).

De ontologiska ståndpunkter Dobzhansky et al (1977) benämner vitalism
och mekanism tycks vara mer eller mindre synonyma med Peppers (1942)
formism respektive mekanism. Skillnaden mellan hur dessa författare och
Pepper diskuterar detta rör främst ”roten” till uppfattningarna då
Dobzhansky et al (1977) endast konstaterar att dessa perspektiv på biologiska fenomen existerar. Detta gäller även för de metodologiska domäner
Dobzhansky et al (1977) diskuterar. Författarna menar att det finns ett
reduktionistiskt och ett holistiskt perspektiv på hur fenomen skall studeras. Dessa perspektiv kan sägas vara synonyma med Peppers (1942)
mekanism och organisism. Intressant nog berör Dobzhansky et al (1977)
den kontextuella världshypotesen implicit när de diskuterar giltigheten i de
två metodologiska perspektiven:
But there is little justification for any exclusionist claim that research should
always proceed by investigation of increasingly lower levels of integration.
23

Från Roberts (1982) sammanfattning där han benämner detta ”Metaphysical
preoccupation”
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The only criterion of validity of a research strategy is its success.
Compositionist as well as reductionist approaches, synthetic as well as
analytic methods of investigation, are justified if they further our
understanding of a phenomenon, if they increase knowledge. Reductionst
and compositionist approaches to the study of a biological problem are
complementary; often the best strategy of research is an alternation between
analysis and synthesis. (Dobzhansky et al 1977 s.491. Min kursivering)

Ett rimligt antagande torde vara att många av de missförstånd som omgärdar evolutionsteorin ytterst kan förklaras av att biologi som vetenskap
inte har ett givet perspektiv på de fenomen man studerar. Snarare kan olika
områden inom vetenskapen härledas till olika världshypoteser vilket får
betydelse för hur forskare, läroboksförfattare och lärare pratar om biologi.

Sammanfattning och riktlinjer för analyserna
Syftet med arbetet är att analysera, beskriva och diskutera vilka meningar
om evolutionen som kommer till uttryck och vilken betydelse den multimodala och hypertextuella strukturen har för detta erbjudande. Som
nämndes i inledningen är de digitala läromedlen speciella då det visuella
oftast har en framträdande roll i förmedlandet av innehållet. I analysen har
därför ambitionen varit att frilägga de meningar som uttrycks via de olika
modaliteterna, dels enskilt och dels tillsammans. Som beskrevs i teoridelen
innefattar all slags kommunikation meningsskapande funktioner vars syfte
är att skapa en begriplig och meningsfull interaktion mellan avsändare och
mottagare. Analysen har därför koncentrerats på de tre metafunktionerna
för att se vilka processer (ideationell) som förmedlas i de olika modaliteterna, hur dessa processer framställs för läsaren (interpersonell) samt hur
de enskilda processerna refererar till varandra inom och mellan modaliteterna (textuella). Genom att frilägga processer är det möjligt att uttala
sig om vad och hur något sägs och genom vilken modalitet detta sker. När
processerna är lokaliserade studeras kopplingen mellan modaliteterna och
hypertexten, syftet med denna analys är framförallt se hur modaliteterna
används för att förmedla innehållet, vilken typ av vetande förmedlas via
text, bild och ljud och hur samverkar dessa. Kohesionsanalysen visar även
om, och i så fall på vilket sätt, processerna i de olika modaliteterna
tillsammans stödjer eller motsäger det innehåll som förmedlas. Sammantaget är förhoppningen att ovanstående analys skall besvara frågan om
hur innehållet förmedlas i en multimodal produkt och vilken betydelse
detta har för den mening som erbjuds.
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Språket kan sägas ha utvecklats för att möjliggöra en meningsfull kommunikation mellan människor. Språket är en social företeelse vilket leder till
att människor kommunicerar på olika sätt beroende på det sammanhang
hon eller han befinner sig inom. Olika språkmönster utvecklas och upprätthålls inom olika praktiker, det är stor skillnad på språkanvändningen i en
vetenskaplig rapport och i en dagstidning. Vidare, i strävan att förstå
omvärlden har det utvecklats metoder, förklaringsmodeller och, vilket är
mest intressant för detta arbete, olika språkbruk för att uppnå detta. Sättet
vi använder språket för att konstruera kunskap, att värdera fenomen som
sanna eller falska kan kopplas till en underliggande världshypotes. I likhet
med den funktionella lingvistiken betonar Peppers (1942) teori om
världshypoteser människans kommunikativa verksamhet som funktionell.
Världshypoteserna likställs i detta arbete som textens yttre kontext och
skall förstås som den omvärldsuppfattning som format eller åtminstone
påverkat textens förhållningssätt till de fenomen som presenteras. Detta
föreslår vidare att förutom att processer uttryckta via text, bild och röst
uttalar sig om specifika fenomen också uttalar sig explicit och implicit om
hur dessa fenomen skall förstås i världen. Varje världshypotes har en
rotmetafor samt en uppsättning kategorier som speglar de kognitiva
strukturer som utvecklats för att förstå omvärlden. I analysen används
dessa som identifieringsredskap för att synliggöra vilken världshypotes
som projiceras genom texten, rösten och bilden.
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3 Metodologiska utgångspunkter

Material
Under denna rubrik kommer de tre programmen som studerats att
presenteras. Programmen valdes på grund av att de uppvisar betydande
skillnader i både gränssnitt och innehåll. Två av dem, Biologica och
Evolution The 3.5 billion year journey, är uttalat producerade för att
läsaren skall lära sig något medan den tredje, Origins of Mankind, har en
mer underhållande framtoning. Samtliga har dock lärandeinslag t.ex. genom
olika tester som användaren kan använda för att kontrollera om hon/han
lärt sig innehållet. När studien inleddes 1999 var dessa representativa för
den typ av digitala läromedel som då fanns på marknaden. Idag finns det
andra typer av digitala läromedel där man i vissa avseenden ytterligare har
utnyttjat de möjligheter multimodaliteten medför. Trots detta är hypertexter
liknande de som beskrivs här fortfarande vanliga i olika lärande
sammanhang, skillnaden mellan 1999:s och 2003:s digitala läromedel är
således inte stort.

Biologica
Biologica är ett multisekventiellt läromedel med en nätverksstrukturerad
hypertext som behandlar valda delar ur det man benämner ”life sciences”.
Hypertextens karaktäristika förändras dock beroende på de val
användaren gör. Väljer han/hon att inte använda sig av den parallella
sidnod som innehåller beskrivande text tenderar programmet att bli axialtstrukturerat24. Följande övergripande kapitel finns i läromedlet (se bild 8):
Three kingdom system, Five kingdom system, Evolution, Animalia,
Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animal cell, Plant cell, Gymnosperms,
Angiosperms, Green algae, Nucleus, Genetics, Molecular biology,
Reproduction, Chromosomes, Cancer.

24

Trycker användaren på en speciell objektnod kommer ett ny, parallell sidnod att
öppnas. Denna innehåller text som presenterar och diskuterar det tema den
ursprungliga sidnoden behandlar. Förutom beskrivande text innehåller denna ytterligare objektnoder som gör hypertexten nätverksstrukturerad. I texten utmärks
parallella sidnoder i Biologica med en asterisk [*]
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Till varje sidnod finns en menyrad längst ned på sidan (se bild 6, 8-11)
denna består av ett antal interaktiva objektnoder med följande funktioner:
-

-

-

Vänster- pil med streck: Tar användaren tillbaka till huvudsidan
Uppåt- pil: Tar användaren till första sidan i det kapitel han befinner sig
inom.
Vänster- pil: Tar användaren tillbaka till föregående sidnod.
Jordglob: Tar användaren till kapitelindelningen som är i form av ett
träd. Varje ord är en objektnod och innebär därmed en väg in i
hypertexten.
Dokumentmapp: Öppnar en ny sidnod med alla ämnen i alfabetisk
ordning. Det är möjligt att söka i denna och ta sig vidare in i
hypertexten.
Ficklampa: Trycker man på denna kommer de objektnoder som är bilder
att markeras i hypertexten.
Gem: Trycker man på denna öppnas en parallell sidnod upp i form av
ett litet fönster. Här har man möjlighet att ”bokmärka” aktuell sidnod.
Bokstäver: Öppnar parallell sidnod med en sökbar ordlista.
Pappersark: Öppnar en parallell sidnod där en text förklarar aktuell
sidnod.
Högtalare: Upprepar den förklarande rösten.
Öra: Stänger av den förklarande rösten.
Skrivare: Skriver ut sidnoden.
Examenshatt: Öppnar en ny sidnod med självrättande flervalsfrågor.
Frågetecken: Presenterar programmet och förklarar dess funktioner.

Programmet innehåller text, ljud i form av en berättarröst, olika sorters
bilder samt animationer och filmklipp. Hypertexten består av ett antal sidnoder där interaktiva och vanliga objektnoder utgör länken mellan dem.
Interaktiva objektnoder kan vara i form av bilder som genererar reinteraktiv
text och/eller reinteraktiva bilder. Exempel på detta finns i bild 6 där en
rörelse med muspekaren över samtliga menyknappar samt fossilen,
embryot, armen, giraffen och varghuvudet ger upphov till reinteraktiva
element. I hypertexten finns även strukturella objektnoder, bild 7 visar
exempel på detta. Orden längst upp uppe i det vänstra hörnet länkar till
andra sidnoder, rör man muspekaren över dessa kommer de att ändra form
(från en pil till ett pekande finger). I den löpande texten finns exempel på
interaktiva tecken. Rör man muspekaren över den löpande texten ändrar
muspekaren form till en sax och användaren har nu möjlighet att klippa ut
texten för att klistra in den i ett ordbehandlarprogram. Rör man muspekaren
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över de färgade ord som finns i texten ändrar muspekaren form till ett
frågetecken. Trycker man på ordet kommer ett litet fönster att öppnas med
en förklarande text.
Som nämndes ovan kan hypertexten i Biologica antingen vara axialeller nätverksstrukturerad. Om användaren väljer att öppna den parallella
sidnoden med text förändras hypertextens karaktär (se bild 7). Förutom att
valalternativen ökar, kan vägar som leder ut från aktuellt avsnitt (t.ex.
evolution) öppnas. Vägar, vilka synliggörs genom de strukturella objektnoderna, som inte är underordnade aktuellt avsnitt markeras med en
annorlunda färg jämfört med de andra.

Evolution the 3.5 billion year journey
Evolution the 3.5 billion year journey (Evolution) är ett program som
utförligt behandlar evolutionen. Följande övergripande kapitel finns i
programmet (se bild 12a-b): Introduction, Earth´s prehistoric life, Early
views on evolution, Charles Darwin, Heredity, Natural selection, Microevolution, Variation, Evolutionary fitness, Speciation, Fossil finds, Macroevolution, Mass extinctions och Conclusions. När användaren klickat sig
förbi sidnoden där producenter, copyright och licensavtal presenteras
samt en presentations- sidnod i form av en animation kommer han/hon till
en huvudmeny med ett antal valalternativ i form av objektnoder:
-

-

-

-

Presentation: Här kan användaren välja om hon/han villa att sidnoderna skall matas fram manuellt eller automatiskt samt om hon/han
vill starta från början eller på en specifik sidnod.
Jump presentation: Trycker användaren på denna öppnas en ny sidnod där hela programmets innehåll visualiseras (se bild 12a-b). Varje
ord är en strukturell objektnod som leder användaren till en ny sidnod.
Interactive tutorials: Denna leder till ett avsnitt där användaren kan
besvara på frågor. Detta sker genom flervalsfrågor eller att användaren
kopplar samman begrepp, påståenden genom att dra och släppa dem
på rätt källa.
Pre och Post test: Här kan användaren testa sina kunskaper genom att
svara på flervalsfrågor. Innan testen startar kan han/hon välja om
programmet skall ange om svaret är rätt eller fel eller ge det rätta svaret.
Användaren kan också välja om resultatet skall visa samtidigt som
han/hon gör testen eller då hon/han är klar. Vidare, användaren kan
också ange om testen skall ske under tidspress eller inte (från sex
sekunder till ingen tidsbegränsning)
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Längst ned på sidan finns en menyrad som består av:
-

-

En knapp med bokstaven G på: Detta är en objektnod som leder till en
ordlista där ord och begrepp förklaras via text och röst.
En knapp med ett öra på: Här kan användaren välja om han/hon vill att
ljudet skall vara på eller av.
En knapp med ordet help på: Denna objektnod leder användaren till en
ny sida där programmets olika delar förklaras. Här finns dessutom ett
avsnitt där man rekommenderar hur man skall använda programmet för
att lära sig på bästa sätt.
En knapp med ordet quit på: Avslutar programmet.

När användaren startat presentationen innehåller varje sidnod en menyrad
som skiljer sig från huvudmenyns (den första sidnoden). Utöver de
knappar som beskrivits ovan finns det (se bild 13):
-

En play repeat- knapp: Repeterar aktuell sidnod.
En stoppknapp: Avbryter presentationen.
En bakåtknapp: Tar användaren till föregående sidnod.
En framåtknapp: Tar användaren till nästa sidnod.

När varje presentation är klar dyker det upp ytterligare en knapp som det
står ”continue” på (detta sker endast om användaren valt manuell
frammatning). Denna har samma funktion som framåtknappen.
Programmet innehåller text, ljud i form av en berättarröst och diverse
olika ljud kopplade till navigeringen (när användaren trycker på en
objektnod låter det vanligtvis), olika bilder och animationer. Varje sidnod i
den del av programmet som innehåller själva stoffet presenteras utförligt
av en berättarröst. Rösten är den dominerande meningsbäraren, bild och
text kan sägas vara anpassad till det rösten säger. Programmet kan
definieras som multisekventiellt med en tydlig axialstruktur. Det finns en
tydlig början och ett tydligt slut där sidnoderna kopplar relativt tydligt till
föregående sidnoder. Det finns i princip en väg genom programmet och
denna är framåt.

Origins of Mankind
Origins of Mankind (Origins) är ett program som behandlar människans
evolution med ett stoff främst baserat på fossila fynd och paleontologisk
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teori. När användaren klickat sig igenom de sidnoder som introducerar
producenten av programmet kommer han/hon till en sidnod som föreställer
ett skrivbord sett ovanifrån (se bild 4). På skrivbordet ligger ett antal
objekt i form av interaktiva objektnoder, dessa utgör ingångarna till programmets olika avsnitt:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ett pappersark med en hominid på där ena sidan visar skelettet: Trycker
man på denna objektnod öppnas en ny sidnod där ett antal organismer
står uppställda (se bild 5). Samtliga organismer är interaktiva
objektnoder som leder vidare till nya sidnoder där användaren kan
studera den organism han/hon valt, denna del benämns Ancestors and
cousins (se bild 3).
En bok med bokstäverna a b c på omslaget: Trycker man på denna
öppnas en parallell sidnod där namnet på samtliga organismer finns i
uppställda. Förfäder till människan är markerat i en annorlunda färg
jämfört med de övriga. Namnen är objektnoder som leder användaren
till sidnoden som beskrivs ovan (Ancestors and cousins).
En bok med en bild på Darwin och ordet theories på: Trycker man på
denna kommer man till en ny sidnod som skall föreställa en bok som
man läser och bläddrar i. Här presenteras evolutionsteorin.
Ett kuvert med ordet mission på: Denna objektnod leder till ett spel där
användaren skall utrusta en paleontologisk expedition med rätt expertis
och redskap.
Ett pappersark som visar ett släktträd: Trycker man på denna hamnar
på en animerad sidnod där man kan söka efter de arter som presenteras
i programmet. Efter ett val sker en ”kameraåkning” utefter släktträdet till
den organism man valt.
Ett pappersark med en karta och ett kranium på: Denna objektnod leder
vidare till ett avsnitt där användaren kan välja en organism eller en
fyndort. När man har gjort sitt val kommer två röster prata om de fynd
man gjort, detta sker samtidigt som en bok med fotografier och
tecknade bilder bläddras. Rösterna är tämligen uppsluppna och
presentationen har humoristiska inslag.
Ett pappersark med två manshuvuden (människa och förfader till
människa) sedda i profil: Denna leder till en sidnod där användaren kan
studera morfologiska skillnader mellan olika organismer.
Ett pappersark med ordet test och ett antal rutor med text vid: Leder till
en sidnod där användaren kan besvara flervalsfrågor.
Ett kompendium med ordet biblio på. På kompendiet finns ett
pappersark med ordet intro på: Trycker man på pappersarket kommer
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man till en sidnod som föreställer en biograf. Användaren ”står” i
mittgången, i fåtöljerna sitter våra förfäder och tittar mot duken. Filmen
visar jordens tillblivelse och livets evolution från vatten upp på land.
Den andra objektnoden leder användaren till ett antal sidnoder med
förslag på litteratur.
I studiet av programmet analyseras framförallt den del där användaren kan
studera en specifik art, dvs. den del som heter Ancestors and cousins.
Nedan följer en beskrivning av de sidnoder användaren möter då hon
studerar detta avsnitt. Sidnoden består av fem olika delar som användaren
kan interagera med (se bild 1,3):
1)
2)
3)
4)

Tidsskala överst på sidnoden
Menysystem till höger på sidnoden
Fönster till höger i sidnoden med ett antal interaktiva objektnoder
Fönster överst till vänster i sidnoden. Denna visar animationer eller
rörliga bilder kopplade till tidigare val. Det finns en objektnod i
anslutning till detta fönster.
5) Fönster nederst till vänster i sidnoden. Även denna visar
animationer eller rörliga bilder kopplade till tidigare val. Det finns
flera objektnoder i anslutning till detta fönster.
Vissa av ovanstående delar är inte direkt kopplade till Ancestors and
cousins utan leder användaren ut från avsnittet. Tidsskalan överst på
sidnoden är exempel på detta. Den nedre delen visar under vilken
tidsperiod aktuell organism levde. Den övre delen, som består tio
objektnoder i form av knappar, kan användaren trycka på för att få
ytterligare information om den organism hon/han studerar. Hon/han kan
dock lämna aktuell organism genom att trycka på någon knapp som inte
korresponderar till den tidsperiod som inbegriper aktuell organism. Trycker
man på ”rätt” knapp kommer användaren till en sidnod som visar jorden
(beroende på tidsperiod kan kontinenterna se annorlunda ut). I anslutning
till bilden finns en interaktiv objektnod som, förutsatt att man trycker på
den, länkar till en röstpresentation som beskriver karaktäristika för aktuell
period och vilken betydelse detta har för aktuell organism (t.ex.
klimatologiska och geomorfologiska förändringar).
Menysystemet till höger i bilden leder användaren ut från Ancestors and
cousins till de övriga avsnitten i programmet (se ovan). Valet man gör är
dock kopplat till den organism man för tillfället studerar, tittar man t.ex. på
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Australopithecus afarensis (Aa) kommer släktträdet, om man trycker på
denna interaktiva objektnod, vara inställd på Aa. Användaren kommer i
detta exempel till en sidnod där Aa presenteras dels genom text och bild
och dels genom att hon är markerad på ett fylogenetiskt träd. I det högra
fönstret finns fyra interaktiva objektnoder:
1) Förstoringsglas: Trycker man på denna kommer ytterligare
interaktiva objektnoder fram. Dessa visar organismens huvud,
skalle, kropp och skelett. Trycker man på någon av dessa kommer
motsvarande bild att visualiseras i det övre vänstra fönstret. Under
denna bild finns en ”snurrlist” som användaren kan dra i för att
snurra på objektet.
2) Två huvuden med en pil emellan: Trycker man på denna kommer
ovanstående interaktiva objektnoder fram samtidigt som det nedre
och övre fönstret öppnas. Användaren kan nu välja att jämföra
olika arters huvud, skalle, kropp och skelett med varandra.
3) Öra: Öppnar det övre vänstra fönstret där aktuell organisms huvud
visas. I jag- form kommer en röst att presentera aktuell organism.
4) Träd: Öppnar det nedre och övre vänstra fönstrena där det nedre
kommer visa en animation där en plats på jorden zoomas in. Denna
plats bestäms av vilken organism man studerar (beroende på
fyndplats). I anslutning till att platsen zoomas spelas en musiksnutt
som anspelar till platsen, är det t.ex. en europeisk fyndplats spelas
”europeisk musik”. När animationen är klar dyker det upp ett antal
interaktiva tecken i form av bilder på olika organismer i det nedre
vänstra fönstret (se bild 1). Trycker man på någon av dessa startar
en animation i form av en ”kameraåkning” genom ett landskap i det
övre vänstra fönstret (se bild 1). Animationen stannar då kameran
är framme vid den organism man valt. I och med detta dyker det upp
en interaktiv objektnod i form av ett öga. Trycker man på denna
öppnas en ny sidnod där aktuell organism presenteras (se bild 2).
Programmet innehåller text, ljud (röster, olika ”blippljud”, musik) och bilder
(tecknade, fotografier, scannade) och animationer och rörliga bilder.
Programmet är nätverksstrukturerat och tämligen komplext. Informationen
om en specifik organism finns inte sorterad under en speciell rubrik utan är
snarare spridd i programmets olika avsnitt.
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Hypertextens inre kontext
Under denna rubrik kommer teorin som introducerats att diskuteras utifrån
hur den används i analysen. Inledningsvis kommer textens, talets och
bildens interpersonella och ideationella metafunktioner att diskuteras.
Detta sker enskilt under olika rubriker. Den textuella metafunktionen
behandlas integrerat då begreppet i denna studie avser det sammanhang
som finns i hypertexten och som synliggörs:
1) Genom programmens kohesion. Med kohesion menas de referenser
som sker inom och mellan modaliteterna. Referenser synliggörs
genom processer eller tecken. Multimodal kohesion avser de referenser som finns i och mellan text, bild och röst. Hypertexteuell
kohesion avser de referenser som finns i och mellan objektnoder,
interaktiva tecken, interaktiva objektnoder och hypertexten som
helhet.
2) Sidnodens komposition

Textens och talets ideationella och interpersonella
metafunktioner
Ideationell metafunktion
Den ideationella metafunktionen specificerar vad som händer och vem
som är inblandad i detta. Detta sker genom processer som vanligtvis
består av tre element: Själva processen, deltagare i processen och omstämdigheter. Man skiljer på ett antal olika processer till vilka olika
deltagarroller är kopplade: materiella processer där deltagarna benämns
aktör respektive mål och där någon/något gör något för/mot
någon/något.
T.ex. ”Fish, birds, insects and even bacteria are all able to thrive in their
given environment and leave off springs more able to do the same”
De relationella processerna är av typen någon/något är/har något och
där deltagarna benämns bärare respektive attribut.
T.ex. ”Bony fish have a swim bladder”
De mentala processerna har två deltagare upplevare och fenomen och
beskriver att någon uppfattar, känner, tänker något.
T.ex. ”This led biologists to speculate as to how such a great diversity
of forms came to exist”
Beteendeprocesser är processer där fysiska och mentala beteenden
uttrycks som att hosta, nysa, skratta, darra, drömma. Processen består

56

oftast av den handlande och själva processen. Processer där någon/
något säger, rapporterar, konstaterar, ropar, frågar något benämns verbala
processer och där den viktigaste deltagaren är sägaren. Existentiella
processer representerar händelser och fenomen där något existerar eller
händer. Deltagaren benämns den existerande och kännetecknande för de
existentiella processerna är att ordet det ofta förekommer som formellt
subjekt. Ordet representerar ingenting men är nödvändigt eftersom
meningen behöver ett subjekt. Knain (2002 s.168-170) menar att processerna som kommer till uttryck i naturorienterade texter kan kopplas till
Roberts (1982) emfasbegrepp. Relativ övervikt av materiella och relationella processer föreslår fokus på naturvetenskapens slutprodukter, ”de
rätta förklaringarna”. Övervikt av mentala och verbala processer föreslår
en mänsklig dimension, mer vikt läggs på processerna bakom kunskapen.
En relativ övervikt av beteendeprocesser föreslår ett fokus på vardagskunskap, naturvetenskapen och teknologier används för att hantera
vardagen.

Interpersonell metafunktion
Den interpersonella metafunktionen etablerar, upprätthåller och specieficerar sociala relationer mellan avsändare och mottagare (Kress et al
2001). Om den ideationella metafunktionens syfte är att representera
världen i form av en process, är syftet med den interpersonella att visa
avsändarens uppfattning om processen, om sig själv och till mottagaren.
En sakprosatext kan i viss mån ses som en dialog mellan författare/
avsändare och läsare/mottagare. Huruvida det handlar om en dialog i
ordets rätta bemärkelse kan diskuteras, det viktiga är dock att texten är
riktad mot en tänkt läsare. I och med detta förmedlar texten ett innehåll som
avsändaren har haft en tanke eller ett syfte bakom. Om man godtar detta
kan man i princip särskilja yttranden i två kategorier, erbjudande (giving)
och krävande (demanding) (Halliday 1994). Antingen erbjuder yttrandet
något till läsaren (t.ex. en definition av naturligt urval) eller så kräver
utsagan något av läsaren (att hon/han skall fundera över något, trycka på
en objektnod etc.). Kopplat till dessa två kategorier är avsändarens
inställning till yttrandet vilket manifesteras genom polaritetten mellan ja
och nej, sant och falskt (Halliday 1994). T.ex. kan naturligt urval beskrivas
genom att använda ord som ”kanske”, ”tveksam”, ”säkert”, ”vetenskapligt
bevisat”. Modaliteten, som Halliday (1994) kallar denna nyansering mellan
ytterligheter, får även betydelse för hur användaren skall uppfatta
yttranden som kräver något. I exemplet med objektnoden kan man tänka
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sig en rad olika sätt som detta kan uttryckas: ”Tryck på knappen!”, ”Du
måste trycka på knappen”, ”Vill du veta mer så trycker du på knappen”.
I analysen studeras de ovan beskrivna processerna med syftet att
lokalisera språkliga markörer som har betydelse för dels skapandet av en
relation mellan avsändare och mottagare och dels med vilken visshet
utsagorna förhåller sig till fenomen i världen. Detta innebär att modalitet
används i två betydelser. Dels betyder modalitet en medieringsform som
är bärare av ett meningsskapande system (t.ex. tal, bild, text) och dels den
grad av visshet och/eller grad av nödvändighet en utsaga uttrycker25.
Den senare betydelsen innebär att varje modalitet har markörer, mer eller
mindre unika, som visar hur en viss utsaga skall förstås utifrån ett sannings - och nödvändighetsspektrum. För att undvika begreppsförvirring
kommer den senare betydelsen av modalitet betonas genom att hänvisa till
de modalitetsmarkörer som modaliteten är bärare av. Begreppet kommer
från Kress och van Leeuwen (1996) där författarna använder termen för att
benämna de egenskaper bilden uppvisar för att representera en sann bild
av ett visst fenomen 26. Detta innebär att utsagor inom modaliteterna bild,
text, och tal därmed uppvisar olika grader av modalitet. Graden av modalitet synliggörs genom modalitetsmarkörerna.

Bildens ideationella och interpersonella metafunktioner
Ideationell metafunktion
Kress och van Leeuwen (1996) skiljer mellan två huvudprocesser inom den
ideationella metafunktionen beträffande bilder, narrativa och koncepttuella
processer. I likhet med ideationella metafunktionen beträffande texten
beskriver processerna vad som händer och vem som är inblandad i detta.

25

26

Ett alternativ till att använda två betydelser hade varit att använda ytterligare
ett begrepp. Detta hade dock varit problematiskt, vilket nedanstående resonmang
skall belysa. Inom lingvistiken används modalitet för ett benämna grad av visshet
(epistemisk modalitet) och grad av nödvändighet (deontisk modalitet). I Kress
och van Leeuwen (1996) och Knain (2001) används begreppet modality
respektive modalitet i en liknande betydelse. I senare arbeten med en sociosemiotisk ansats t.ex. Kress et al. (2001) och Lemke (2002, 1998) samt Jewitt
(2002) används modality i betydelsen medieringsform. Även i svenska texter med
ett sociosemiotiskt perspektiv, se t.ex. Karlsson och Ledin (2000), är det denna
betydelse som används. Ett ytterligare alternativ hade varit att använda begreppet
media där multimedial, som används i olika sammanhang, skulle användas för att
benämna ett media med flera medieringsformer. Det som talar emot detta är att
modalitet specificerar att det är en specifik medieringsform med ett mer eller
mindre specifikt meningssystem.
Se vidare s.56
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Narrativa processer
I narrativa bilder pågår någonting i form av aktivitet, rörelse, förändring. I
dessa bilder gör deltagarna något mot varandra och detta visualiseras i
form av olika vektorer. Vektorerna kan vara uppenbara strukturer som pilar
och streck med en tydlig riktning men även saker som linjer som uppstår
genom elementens konstruktion som t.ex. en pekande hand eller en väg.
Narrativa processer uttrycks även då objekt med ögon tittar mot något,
blicken utgör därmed vektorn. Vidare uttrycks den ideationella metafunktionen genom verbala och mentala processer, detta sker genom olika
typer av prat- och tankebubblor.
Konceptuella processer
I de konceptuella bilderna representeras deltagarna utifrån deras klass,
struktur eller betydelse i ett mer eller mindre tidlöst sammanhang. Kress
och van Leeuwen (1996) skiljer på tre kategorier av konceptuella processer: Analytiska, klassificerande och symboliska. I de analytiska relateras
deltagarna utifrån en del-helhets struktur. Ett exempel kan vara en dissektionsbild på en organism där organen utgör attributen (delarna) och
organismen bäraren (helheten). I de klassificerande processerna relateras
deltagarna till varandra utifrån en taxonomi, de liknar varandra eller har
något gemensamt. Detta kan visualiseras på olika sätt men det vanliga är
att de ges samma storlek och där de tillsammans skapar en symmetri i
bilden. En av deltagarna är överordnad de andra och det är mot denna
klassificering sker. Ett exempel på en klassificerande process kan vara en
bild som visar olika däggdjur, den överordnade deltagaren kan då vara
ordet ”däggdjur” (den överordnade behöver dock inte explicit uttryckas).
De symboliska processerna visualiserar vad en deltagare betyder eller är.
Antingen är det två deltagare med i den symboliska processen där
bärarens identitet etableras genom relationen till den andra deltagaren.
Om det är en deltagare i processen fastställs dess mening genom bildens
atmosfär (annorlunda eller oväntad komposition, ljussättning, vinkel,
färger etc).

Interpersonell metafunktion
I den interpersonella metafunktionen särskiljer Kress och van Leeuwen
(1996) mellan två typer av deltagare engagerade i tre typer av relationer.
Deltagarna är: representerade deltagare och interaktiva deltagare. Den
förra representerar de människor, saker, platser som är avbildade i bilden
och den senare är de människor som kommunicerar via bilden, dvs.
betraktaren och producenten av bilden. Relationerna som kommer till
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uttryck är: Relationer mellan representerade deltagare, relationer mellan
interaktiva deltagare och representerade deltagare och relationer mellan
interaktiva deltagare. Dessa relationer påverkas och formas av: betraktarens position och bildens modalitet.
Betraktarposition
Bilder konstrueras ofta så att betraktaren positioneras känslomässigt och
rumsligt gentemot det bilden förmedlar. Kress och van Leeuwen (1996)
skiljer mellan två typer av bilder, krävande och erbjudande. Krävande
bilder innehåller människor eller djur (objekt med tydliga ögon) som tittar
rakt mot betraktaren, syftet med dessa är ofta att man vill förmedla någon
form av känsla. Deltagaren ”kräver” att läsaren träder in i en relation.
Vilken typ av relation det är frågan om tydliggörs genom andra sätt t.ex.
ansiktsuttryck och kroppshållning. I den andra typen av bild, sk
erbjudande bilder, tittar inte djuret eller människan direkt mot läsaren, här
söker man inte samma känsloreaktion från betraktaren. På liknande sätt
används perspektiv och avstånd för att skapa en känsla av samhörighet
eller främlingskap mellan betraktaren och deltagaren. Närbilder indikerar en
intim/personlig relation och en bild där man ser objektet rakt framifrån
innebär större inlevelse jämfört om man ser det från sidan. Vidare ges
betraktaren makt i förhållande till deltagaren genom att avbilda denne
ovanifrån, motsatsen gäller då objektet avbildas med en låg vinkel.
Grad av modalitet
Människan tenderar att värdera bilder olika med avseende på dess
förmåga att avbilda verkligheten korrekt (Kress och van Leeuwen 1996). Vi
vet mer eller mindre undermedvetet vilka tecken som bär på sann och
objektiv information. Normalt värderas t.ex. fotografier högre än målningar
utifrån deras förmåga att beskriva verkligheten sanningsenligt. Bilder
innehåller s.k. modalitetsmarkörer, dvs. tecken som associeras till en sann
beskrivning av verkligheten (Kress och van Leeuwen 1996). Bildens
mening skapas initialt av producenten av bilden, beroende på syftet med
bilden använder sig han/hon av de medel hon/han anser vara adekvata för
att uttrycka den mening hon/han vill förmedla. Med andra ord: bildens
mening skapas utifrån källans intentioner med bilden, till sin hjälp har hon
olika modalitetsmarkörer som, beroende på målgrupp, förstärker bildens
funktion som avbildare av verkligheten.
Kress och van Leeuwen (1996) beskriver åtta modalitetsmarkörer som
rör bildens färger, skala, djup och fokus. Inom olika grupper och/eller i
olika sammanhang värderas dessa olika. T.ex. är ”hyperrealistiska” färger
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accepterade och funktionella inom t.ex. reklam. Samma typ av färgsättning
skulle dock skapa förvirring inom en nyhetskontext. Detta fenomen kan
förklaras genom de kodorienteringar (coding orientations) som finns i
samhället (Kress och van Leeuwen 1996), vilka är olika inriktningar för hur
tecknen uppfattas. I en vetenskaplig kontext skiljer sig konceptet verklighet från den vardagliga uppfattningen om verkligheten. Detta har effekter
på hur visuella modaliteter värderas i det vetenskapliga samfunddet, saker
som man ej kan se med blotta ögat (eller se överhuvudtaget!) avbildas,
används och värderas som sanna (eller funktionella) bilder av verkligheten. Knain (2002) menar att det är framförallt två kodorienteringar som är
relevanta för bilder i naturvetenskapliga läromedel: Den naturalistiska och
den vetenskapliga. Den förra är den vanligaste kodorienteringen och är
den ”vanliga människor” använder för att tolka ”vanliga bilder”. Ett färgfotografi anses inom denna orientering vara den bildtyp som ger den
sannaste beskrivningen av verkligheten. Avviker färger, skuggning, djup
från det som normalt återfinns i ett fotografi tolkas bilden som mindre sann
eller overklig. Inom den vetenskapliga kodorienteringen (som kategoriseras i abstrakta kodorienteringar inom vilken även konst innefattas) är
modaliteten högre ju mer bilden reducerar det individuella till det generella
(Kress och van Leeuwen 1996). Det funktionella och det effektiva är två
principer som används inom denna orientering, bildens förmåga att visualisera sanning är därför kopplat till huruvida visualiseringen går att
använda.
I likhet med de läromedel Knain (2002) studerat kan bilderna i de digitala
läromedlen härledas till den vetenskapliga och den naturalistiska kodorienteringen. Analysen av bildernas grad av modalitet har därför skett
relativt dessa två kodorienteringar.

Textuell metafunktion
I många multimodala produkter skapas sammanhang genom ett samspel
mellan de olika modaliteterna. Text, bild och ljud samverkar för att bära
fram innehållet (Lemke 2002, 1998; Kress et al. 2001; Kress & van Leeuwen
1996). Kohesionsanalysen används därför till att utreda hur de olika
modaliteterna tillsammans och var för sig verkar för att förmedla ett innehåll och skapa en meningsfull text. Jag har valt att fokusera på tre fenomen
vid analysen av den textuella metafunktionen: Multimodal kohesion,
hypertextuell kohesion och sidnodens komposition. Med multimodal
kohesion avses det sammanhang som konstrueras i läromedlen genom
modaliteterna text, tal och bild. Under hypertextuell kohesion kommer även
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hypertextens två andra metafunktioner, ideationella och interpersonella,
behandlas. Anledningen till detta är att de hypertextuella metafunktionerna svårligen kan behandlas separat. Objektnoder uttrycker mening
på flera sätt, dels genom vad de representerar i form av ett ord eller en bild
och vilken betydelse detta har i aktuell sidnod. Dessutom ger objektnoderna även implicit uttryck för en meningsfull process genom de sätt de
kopplar eller sammanbinder olika delar i hypertexten (Lemke 2002). Detta
resonemang utvecklas nedan under hypertextuell kohesion.

Multimodal kohesion
Varje modalitet uttrycker något, de presenterar ett antal deltagare och relationer mellan dessa (ideationell metafunktion). Genom språkliga och
visuella karaktäristika skapas värden till det som presenteras, detta sker
dels genom hur relationer mellan deltagarna skall förstås och dels genom
hur relationen mellan läsare och källan utformas (interpersonell metafunktion). Genom bild, text och röst presenteras ett innehåll, ett antal processer som beskriver fenomen i världen. Syftet med denna analys är att
studera hur bildens, textens och talets processer refererar eller kopplar till
andra processer inom och mellan modaliteterna.
Processerna kan antingen referera inom aktuell sidnod, intern multimodal kohesion, eller mellan sidnoder, extern multimodal kohesion. Då
verbala modaliteter (tal och text) och visuella modaliteter har olika sätt att
representera världen kan man inte förvänta sig att de skall uttrycka samma
process gällande ett visst fenomen. Det är vanligt att bilder används för
att åskådliggöra ett objekt som nämns i en process uttryckt via text eller
röst. Bildens syfte i ett sådant fall är att ”levandegöra” ett enskilt ord, ett
enskilt tecken. Ett exempel är då vetenskapsmän presenteras, ofta
beskriver texten eller rösten hans gärning samtidigt som en bild på denna
person visas. Jag har därför valt att skilja på process- och teckenreferens.
Vid den förra kopplas processer samman mellan modaliteter, dvs. samma
eller snarlika processer uttrycks via text och bild, text och tal eller bild och
tal. Nedanstående exempel visar hur en koppling mellan en röstprocess
och textprocess kan se ut:

Embryological evidence is the similarity between different species, this
indicates a common ancestor (talprocess)

kopplas med
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The similarity in embryology between different species has been used to
suggest that the similar stages of development have been inherited from a
common ancestor. (textprocess)

Både röst och text uttrycker att embryologin antyder ett släktskap mellan
organismerna och anses därmed exemplifiera en koppling mellan två processer, vilket betecknas process↔processreferens. Nedanstående
exempel ger en beskrivning av hur en koppling mellan en röst- och
bildprocess kan se ut:
If an organism dies in or near water a quick burial by sedimentation can
occur. Soft tissue is rapidly decayed. Minerals can either augment or
completely replace structures as teeth, shell and bone making them
extremely solid (röstprocess)

kopplas med
En animation som visar hur en skalförsedd bläckfisk singlar ned till botten i
ett hav. Bläckfisken täcks av havsbottnen och mjukdelarna försvinner. Kvar
finns skalet som sedan förändras från en grafisk till en fotografisk bild i form
av en fossil.

I bilden går det inte att utläsa saker som mineral, sedimentation, nedbrytning vilket eventuellt kan innebära tveksamheter huruvida detta handlar
om process↔processreferens. Dock uttrycker båda modaliteterna samma
mening, dvs. fossilering: Organism dör i vatten, organismen täcks av
något material. De mjuka delarna försvinner medan de hårda blir kvar.
Av orsaker beskrivna ovan är processkopplingar mellan bild och
röst/text sällan självklara. Vid analysen har jag därför valt att kategorisera
osäkra fall som teckenreferens. Med teckenreferens avses referenser där
ett tecken är inblandat, teckenreferenser kan vara av typen
tecken↔tecken eller process↔tecken. Exemplet nedan visar hur en
röstprocess kan kopplas till bildtecken (process↔tecken):
In December of 1831 the British sailing vessel HMS Beagle set out to map
the shoreline of South America. On board was a young naturalist named
Charles Darwin. Darwin was very familiar with the natural sciences and
Lamarcks view of evolution (röstprocess).

Kopplas med (se brödtexten nedan för förklaring)
Darwin (bildtecken) Engelsk flagga (bildtecken) Segelfartyg (bildtecken)

63

I anslutning till denna beskrivning visar skärmen ett fotografi på Darwin,
en bild på ett segelfartyg och i bakgrunden finns en engelsk flagga. Detta
bedöms vara process↔teckenreferens då det är tveksamt om bilderna
uttrycker samma mening som rösten. Rösten presenterar engelsmannen
Darwin och hans resa till Sydamerika. Denna process uttrycks inte bilderna utan dessa används snarare som stöd till röstprocessen. När det sker
referens mellan sidnoder kan det ske bakåt eller framåt. Sker det framåt
handlar det ofta om explicita uttalanden till läsaren27 ”Det här kommer vi
lära med om” eller i form av frågor ”Hur kan det finnas så stor variation?”
där det är underförstått att svaret kommer i sidnoder längre fram i hypertexten. Referenser bakåt sker ibland genom att texten eller rösten ber
användaren fundera över, komma ihåg vad som tidigare sagts. Det finns
även implicita kopplingar genom att processer och tecken återkommer i
sidnoderna. Till exempel kan en bild som tidigare visats återkomma, man
kan nämna Lamarcks teori som tidigare har beskrivits.

Hypertextuell kohesion
Den principiella skillnaden mellan multimodal och hypertextuell kohesion,
som båda antas ha betydelse för den textuella metafunktionen, är att den
senare också innebär/föreslår explicita handlingsalternativ för användaren.
Denna analys används för att utreda hur den hypertextuella strukturen,
med sina explicita erbjudanden till handling, är konstruerad för att bilda en
meningsfull text. I likhet med den multimodala kohesionen kan de hypertextuella elementen referera inom sidnoden, intern hypertextuell kohesion
och mellan sidnoder, extern hypertextuell kohesion. Det är möjligt att
urskilja ett par strukturer i hypertexten som har betydelse för dess
kohesion. Dessa skiljer sig från varandra utifrån hur de är utformade, dock
har alla gemensamt att de har betydelse för användarens göranden och
förståelse för aktuell sidnod. De olika kategorierna är: Interaktiva tecken,
är element där hypertexten förklaras eller förtydligas implicit eller explicit
genom användarens göranden. Strukturella objektnoder, dessa utgör mer
eller mindre meningsfulla ingångar in i hypertexten visar därmed implicit på
en struktur i hypertexten. Referenser i text/bild/tal till specifika strukturella
objektnoder tolkas som om de är ”mer” relevanta än de övriga. De kategoriseras i den hypertextuella kohesionen p.g.a. av att de explicit erbjuder
användaren att göra något med dom. De fyller dock sin ”strukturella”
funktion även i den textuella kohesionen. Erbjudande objektnoder, är
27

Yttranden riktade till användaren har även betydelse för de relationer som skapas
mellan text och användare.
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objektnoder i hypertexten som erbjuder användaren något som inte har
någon uppenbar koppling till innehållets mening (t.ex. att han/hon kan
skriva ut en text)28.
När tecken- och processreferenser sker internt kopplas hypertextens
olika delar till sidnodens innehåll. I fallet med den interaktiva kohesionen
sker det genom att fenomen på sidan ges mening då användaren rör
musen över interaktiva strukturer på sidan. Referenser kan även ske mellan
sidnodens innehåll och strukturella hypertextuella enheter, t.ex. en rad
objektnoder. Detta kan ske explicit, text/tal/bild hänvisar till objektnoden
och implicit genom en indirekt referens där objektnodens tema nämns i
text/tal/bild.
Länkning mellan sidnoder sker via objektnoder vilket betyder att extern
hypertextuell kohesion är ett tämligen komplext fenomen. Objektnoderna är
meningsbärare dels inom den helhet sidnoden utgör och dels i sig själv.
Dessutom innebär objektnoderna ett handlingsalternativ, dvs. de föreslår
en läsordning, en väg i hypertexten. Detta innebär att objektnoden dels
kan ha en meningsfunktion i aktuell sidnod (se ovan, struktur) och dels
visar den mer eller mindre tydligt vad dess länkade sidnod innehåller.
Objektnoden kan ge uttryck för en process (t.ex. en text) som explicit visar
vad dess kopplade sidnod innehåller. Objektnoden kan även vara ett
tecken (en bild på en bok, figur, ett ord) och i detta fall är det inte uppenbart vad kommande sidnod kommer presentera.
Analysen av extern hypertextuell kohesion följer den externa multimodala kohesionsanalysen. Nedanstående uppställning visar hur den
hypertextuella externa kohesionen tolkas utifrån ett menings- och handlingsperspektiv.
-

-

28

När det sker explicita referenser till objektnoder som leder ut från sidan
tolkas detta som om denna objektnod är den väg vidare i hypertexten
som hypertexten själv föreslår. Texten eller rösten ber alltså användaren klicka på en specifik objektnod.
Objektnoder som är refererade till i hypertexten anses skapa starkare
kohesion mellan aktuell sidnod och den sidnod objektnoden länkar till.
Med detta menas att objektnoden, dess aktuella sidnod och den
sidnod objektnoden länkar till, tillsammans skapar en entydigare
handling jämfört med en objektnod som det ej refereras till.

Se fotnot 27
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-

-

-

Objektnoder som är refererade (i betydelsen process- och/eller
teckenreferens) till i hypertexten anses styra användarens väg i högre
grad jämfört med objektnoderna som det ej refereras till.
En objektnod som ger uttryck för en process tolkas som om kohesionen mellan sidnoderna är starkare jämfört med om objektnoden är ett
tecken. Med detta menas att objektnoden, dess aktuella sidnod och
den sidnod objektnoden länkar till, tillsammans skapar en meningsfullare enhet jämfört med en objektnod som är ett tecken.
Objektnodens tydlighet (färg, storlek, grad av modalitet etc.) i relation
till andra objektnoder anses ha betydelse för hur kopplingen mellan
sidnoderna kan uppfattas.

Utöver ovanstående uppställning analyseras hypertextens kohesion
utifrån vilka ideationella och interpersonella metafunktioner länkningen
mellan sidnoderna uttrycker.

Komposition
Komposition avser organisationen av de olika modaliteterna i varje enskild
sidnod. Detta innebär att fokus inte längre är på enskilda utsagor utan det
primära är hur text och bild struktureras i förhållande till varandra. Kress
och van Leeuwen (1996) menar att tre system är av betydelse för vilken
mening som ges till deltagarna i bilden (text och bild):
Informationsvärde
Placering av element (text, textblock, rubriker, bilder) i relation till andra
element och till betraktaren fäster olika informationsvärde till dem. I en
polär bild kommer det element som finns till vänster i bilden att uppfattas
som givet, detta är något som är oproblematiskt och accepterat. Det som
placerats till höger i sidnoden uppfattas som nytt. Med nytt menas att
detta är något som ännu inte är säkert eller kanske något som betraktaren
ännu inte kan acceptera. Motsvarande gäller för bildens övre och undre
del. I en bild, om vissa element finns i den övre delen och andra element i
den undre, kommer elementet i den övre delen att presenteras som det
ideala. Med ideal menas att detta är den ideala, generaliserade, essentiella
formen av den specifika informationen. De element som finns i den undre
delen kommer presenteras som det reella, dvs. den mer specifika, praktiska,
handgripliga formen av informationen.
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Tydlighet
Sidans element (deltagare och texter) görs synliga för att dra till sig
betraktarens uppmärksamhet. Detta kan ske genom att elementet står ut
jämfört de andra elementen genom att placeras i förgrunden, fokuseras, ha
skarpa färger, vara större etc. Oavsett var elementen är placerade kan
synligheten skapa en hierarki av betydelse mellan elementen, där den som
syns tydligast kan anses ha störst betydelse.
Inramning
Element som skapar ramar genom att förbinda olika element eller rama in
dem signalerar huruvida de olika elementen hör ihop eller inte.
Tabellen på nästa sida sammanfattar den inre kontextens begreppsapparat
som används vid analysen.
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Begrepp

Kategorier

Textens

Kommentar

och - Materiella

- Synliggör i text och röst vad som händer och vem som är

processer

inblandad i detta. Syftet med denna analys är främst att se

ideationella

- Relationella

vad som faktiskt sägs i texten för att sedan kunna göra en

metafunktion

- Mentala

kohesionsanalys, se nedan.

talets

- Beteende
- Verbala
- Existentiella
Textens
talets

och - Grad av modalitet
inter-

- Synliggör dels den relation som skapas mellan läsare och
avsändare och dels det värde som tillmäts utsagan.

personella
metafunktion
Bildens

- Narrativa processer

- Första

ideationella

- Konceptuella

förändring.

metafunktion

kategorin uttrycker generellt händelser eller

- Andra kategorin uttrycker generellt fenomen utifrån dess
mer eller mindre tidlösa indelning, klass eller mening

Bildens

inter- - Betraktarposition

- Dessa kategorier har betydelse för den relation, i likhet med

- Grad av modalitet

textens och talets interpersonella metafunktion, som skapas

personella
metafunktion

mellan läsare och bild.

Textuell

Multimodal kohesion - Kategori ett synliggör hur processer och enskilda tecken i

metafunktion

- Intern multimodal text, röst och bild kopplas samman/ refererar till varandra
kohesion

inom sidnoden.

- Extern multimodal kohesion

Kategori

två

synliggör

kopplingar

mellan

olika

modaliteters processer och tecken enligt ovan men mellan
sidnoder.

Textuell

Hypertextuell

- Samma princip som för den multimodala kohesionen

metafunktion

kohesion

- Under denna behandlas även de hypertextuella elementens

- Intern hypertextuell ideationella och interpersonella metafunktion. Detta p.g.a. att
kohesion

länkningen, som uttrycker de två metafunktionerna, även är

- Extern hypertextuell intimt förenat med det sammanhang som

skapas i

kohesion

hypertexten.

Textuell

Komposition

- Kategorierna

metafunktion

- Informationsvärde

struktureras och i och med detta vilket värde och vilken

- Tydlighet

betydelse som fästs till de olika utsagorna.

synliggör

hur

innehållet

i

sidnoden

- Inramning

Tab.2 Sammanfattar den begreppsapparat som används vid analysen av den inre
kontexten.
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Hypertextens yttre kontext
Textens och talets projicering av världshypotes
Nedanstående redovisning följer Kilbourns (1974) analysschema för att
synliggöra en texts projicering av världshypotes. Kilbourn (1974) menar
att framförallt tre karaktäristika hos världshypoteserna kan fungera som
möjliga identifieringsverktyg. Världshypotesens rotmetafor eller grundläggande analogi, världshypotesens kategorier, dvs. grundläggande koncept för att förklara och beskriva fenomen i världen och slutligen världshypotesens sanningsteori (Kilbourn 1974).
En världshypotes kan sägas projiceras om båda eller någon av följande
förhållanden råder (Kilbourn 1974):
1. Om ett avsnitt öppet uttrycker en världshypotes. T.ex.:
De metoder moderna kosmologer använder sig av är enkla men inte
nödvändigtvis uppenbara för utomstående. De börjar med att anta att de
lagar som styr förlopp lokalt i världen, här på jorden, är tillämpliga i hela
universum, så länge de inte tvingas att anta motsatsen. (Barrow 1995, s. 10)

I ovanstående utsaga projiceras en formistisk världshypotes p.g.a. dess
antagande om lagar som styr jorden och universum. Världsåskådningen
uttrycks öppet genom att utsagan beskriver hur man skall förstå
omvärlden.
2. Om en världshypotes måste antas för att utsagan skall vara
begriplig.
T.ex.:
Systemekologin (eller ekosystemekologin) handlar om hur växter, djur,
svampar och bakterier samverkar med varandra och med de döda (abiotiska)
faktorerna i naturen (ljus, vatten, jord, luft) till ett ekosystem i balans. Om
man har tillräcklig kunskap om de ingående variablerna går det med hjälp av
matematiska modeller förutse följderna för ekosystemet av olika slags
ingrepp i naturen (skogsavverkning, sjösänkningar m m) eller annan
miljöpåverkan. (Ljunggren et al 2001)

I ovanstående citat projiceras en organismisk världshypotes, detta
baseras på den holism som genomsyrar texten. Fenomen i världen (i detta
fall naturen) förstås i denna världshypotes som de är del i ett organiskt
system (i detta fall ekosystemet). Fragmenten (växter, svampar, djur,
vatten, jord etc.) i helheten är i någon utsträckning integrerade med
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varandra (i detta fall de olika fragmentens samverkan) och ju mer man vet
om fragmenten går det att beskriva den organiska helheten.
För att en viss världshypotes kan anses projiceras måste någon av
dess karaktäristika korrespondera till en eller flera delar i den sektion som
analyseras. Detta innebär att i text, tal och bild synliggörs världshypoteserna genom dess ontologi och epistemologi, detta då dessa är kopplade
till specifika kategorier och sanningsteorier. Vidare, evolutionen kan
presenteras i flera olika sammanhang: T.ex. kan tal, text och bild beskriva
eller förklara evolutionens mekanismer, resonera kring vetenskapsmäns
arbete (vilket implicit antyder en vetenskaplig process), presentera
evolutionsteorins historia, redogöra för bevis etc. Jag har dock i analysen
valt att inte göra någon genomgående beskrivning av huruvida världshypoteserna synliggörs genom dess ontologi respektive epistemologi eller
i vilken typ av kontext världshypotesen projiceras.

Bildens projicering av världshypotes
Kilbourn (1974) uttalar sig inte om huruvida bilder kan uttrycka världshypoteser. Han berör fenomenet delvis när han diskuterar tolkningen av
en bild i anslutning till ett textavsnitt vilket antyder att även bilder kan
uttrycka världshypoteser. Detta är emellertid den enda bild som berörs i
avhandlingen (Kilbourn 1974, appendix 5 s.137). Dock har Pepper (1949)
och även Kilbourn (1998) diskuterat världshypoteser i anslutning till
konstkritik. Författarna menar att ett konstverks mening eller värde varierar
beroende på vilken världshypotes bettraktaren ”använder” för att förstå,
värdera eller uppskatta konstverket. Bakgrunden till och metoden för
konstkritik och världshypoteser skiljer mellan Pepper (1949) och Kilbourn
(1998). Den förra går systematiskt tillväga för att utarbeta en metod för
konstkritik medan den senare använder resonemanget för att belysa
sociala frågor. Då Peppers teori om världshypoteserna behandlar hur
människan uppfattar och beskriver världen är det rimligt att anta att detta
har betydelse för visuell kommunikation. Bilderna representerar fenomen i
världen och det är troligt att bilderna är som de är därför att producenten
anser att de förmedlar en korrekt eller funktionell bild av verkligheten.
Annorlunda uttryckt, bilderna kan antas representera den verklighet
författarna vill uttrycka (Kress & van Leeuwen 1996).
Analysen av bilderna följer i stort den teori och metod som diskuterats
ovan med skillnad att graden av osäkerhet vid hävdandet att utsagan projicerar en specifik världshypotes kan anses vara större vid bildanalysen.
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Nedan följer fyra exempel på hur de olika världshypoteserna projiceras i ett
bildmaterial.
1) Formism
Bild 5 anses uttrycka en formistisk världshypotes. Detta baseras på
rotmetaforen likhet. Organismerna är intressanta utifrån deras form och
därmed visualiserade uppradade tillsammans. De upprätta respektive
fyrfotade arterna antar liknande poser inom vardera grupp vilket
ytterligare förstärker känslan om en gemensam form. Moderna
människan är centralt placerad vilket kanske kan uppfattas som den
ideala formen till vilken de andra mer eller mindre avviker från?
2) Organisism
Bild 2 anses projicera en organismisk världshypotes vilket baseras på
rotmetaforen integration och några av de kategorier som hypotesen
uttrycker. Organismerna på bilden är intressanta utifrån ett
sammanhang. Bilden beskriver en specifik händelse och samtidigt en
tidlös sanning då det inte finns någonting i bilden som antyder att
detta är en rekonstruktion 29. Helheten tycks vara viktig för förståelsen
om arten. Bilden innehåller ett antal fragment, Australopithecus
afarensis, upprättgång, träd, savann, verktyg där förståelsen för dessa
uppenbarar sig när helheten visualiseras (dvs. hela bilden).
3) Mekanism
Bild 9 anses projicera en mekanistisk världshypotes vilket baseras på
rotmetaforen maskin. Hajen är intressant utifrån dess delar som alla har
en specifik plats och relation till andra delar.
4) Kontextualism
Bild 6 kan med viss tvekan anses projicera en kontextuell
världshypotes. Bilden uttrycker förändring genom den nyansskillnad
det gröna fältet visar. Fältet bildar en vektor från bildens vänstra del till
den högra. Det är även en tydlig skillnad mellan de arter som är
uppställda, först kommer enkla, vattenlevande former, sedan reptiler
och dinosaurier och slutligen däggdjur med människan främst. Färgen
på organismerna förändras från vita – ljusgrå till grå och brun.

29

Fanns det något i bilden eller i bildtexten som kommenterade detta skulle bilden
tolkas som om den projicerade en kontextuell världshypotes.
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4 Resultatredovisning

Rekapitulation
För att tydliggöra för läsaren kommer analysapparaten och redovisningens
disposition kortfattat sammanfattas. De tre programmen redovisas enskilt
där resultatet presenteras enligt nedan30:
Hypertextens inre kontext
- Inledningsvis presenteras analysresultatet av textens, talets och
bildens ideationella metafunktion. Denna metafunktion utpekar vad
som händer och vem som är inblandad i detta. Detta synliggörs genom
processer i text, tal och bild.
- Därefter följer analysresultatet av textens, talets och bildens interpersonella metafunktion. Denna metafunktion har betydelse för det
värde som avsändaren fäster till det som den ideationella metafunktionen utpekar. Vidare befästs sociala relationer mellan avsändare
och mottagare genom den interpersonella metafunktionen. I texten,
talet och bilden synliggörs detta genom modalitetsmarkörer.
- Därefter följer analysresultatet av texten, talets och bildens textuella
metafunktion. Denna metafunktion har betydelse för det sammanhang
som hypertexten skapar. Sammanhanget är bl.a. ett resultat av de
kopplingar eller referenser som finns mellan modaliteternas utsagor.
Detta benämns intern multimodal kohesion när det sker inom sidnoden och extern multimodal kohesion när det sker mellan sidnoder.
Kopplingarna sker mellan processer↔processer, processer↔tecken
och tecken↔tecken.
- Den externa och interna hypertextuella kohesionen anses i denna
studie vara intimt förenat med de hypertextuella elementens ideationella och interpersonella metafunktion. Redovisningen av
analysresultatet av de hypertextuella elementens betydelse för mening
och sammanhang sker därför integrerat under den textuella metafunktionen.

30

På grund av att Origins skiljer sig från de två andra programmen avviker detta
programs redovisning något från denna uppställning.
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Därefter presenteras analysresultatet av sidnodernas komposition.
Sidnodens komposition har betydelse för det värde som fästs till
utsagorna.

Hypertextens yttre kontext
- Slutligen presenteras analysresultatet av texten, talets och bildens projicering av världshypoteser. Världshypoteserna synliggörs genom
dess rotmetaforer, kategorier och sanningsteori.
Sammanfattning – diskussion
- Varje programs resultatredovisning avslutas med en sammanfattande
diskussion där resultatet från de olika analyserna diskuteras integrerat.

Biologica
Processer i texten och talet
Den ideationella metafunktionen utpekar vad som händer och vem som är
inblandad i detta. Detta sker genom olika typer av processer. I texten var
det en klar övervikt av materiella och relationella processer. Det fanns inga
tydliga skillnader mellan de olika sidnoderna, utan samma processer
dominerar genomgående i evolutionsavsnittet. Citatet nedan visar på en
materiell process. Aktören Darwins göranden ledde fram till målet insamlade bevis.
The majority of this evidence was assembled by the biologist Charles
Darwin. (Biologica sidnod 2*)

Även rösten, som gör en kort presentation av varje sidnod, beskriver
evolutionen utifrån ett materiellt och relationellt perspektiv:
A fossil is any evidence preserved showing a previous life form
(Biologica sidnod 9)

Ovanstående citat kommer från den röst som presenterar avsnittet som
behandlar fossiler och exemplifierar en relationell process. Det finns en
deltagare, bäraren (fossilen) med ett antal attribut (bevis för en tidigare
livsform). Att materiella och relationella processer används för att förklara
evolutionen tolkas som att fokus i programmet ligger på kunskapsemfasen
naturvetenskapens slutprodukter.
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Processer i bilderna
I likhet med texten och talet bilder utpekar bildens ideationella metafunktion vad som händer och vem som är inblandad i detta. Flertalet av
bilderna i Biologica är konceptuella vilket svarar mot relationella och
existentiella processer i det verbala språket. Bilderna saknar oftast bakgrund, dvs. det enda som presenteras är ett antal deltagare alternativt en
deltagare med ett antal attribut. De symboliserar en tid- och kontextlös
systematik där deltagarna representerar något som gäller oavsett
omständigheter. Bilderna 9 och 10 exemplifierar detta. Den ena visar en
dissektionsbild på en haj där hajen är bärare av ett antal attribut, organen.
Den andra visar ett antal organismer som är sammanbundna till ett embryo
med hjälp av tjocka linjer. Detta är en klassificerande bild där organismerna
klassificeras mot den övergripande deltagaren embryot.
Grad av modalitet i texten och talet
I en text - och talutsaga synliggörs, mer eller mindre tydligt, avsändarens
värdering av det som sägs. Vidare kan relationen mellan avsändare och
mottagare befästas genom olika markörer i språket. Denna nyansering
mellan polariteten sant-falskt, personlig-opersonlig, lycklig-olycklig etc.
kallas för modalitet och styrs av den interpersonella metafunktionen. Det
förekommer inga markörer där röst eller text riktar sig aktivt till läsaren.
Snarare är språket opersonligt, man redogör koncist om de olika områden
som presenteras. Texten kan därför inordnas i en vetenskaplig kontext där
språket är avpersonifierat och explicit värdeneutralt. Texten uttrycker en
objektiv och sann bild av verkligheten. Markörer mellan polariteten santfalskt, säkert- osäkert förekommer i texten vid ett par tillfällen. I likhet med
de andra programmen presenterar man Lamarcks teori där man vid ett par
tillfällen avfärdar den. Det finns partier i texten där man explicit visar på
osäkerheter som omgärdar evolutionsteorin. Följande citat är ett exempel
på detta:
The changes that are associated with evolution occur over long periods of
time and are consequently difficult to prove. Nevertheless, much evidence
exists that circumstantially supports the Theory of Evolution. (Biologica
sidnod 2*)

Evolutionen är således inte helt igenom säker, det finns osäkerheter
kopplade till teorin. Detta berörs implicit bl.a. när embryologin diskuteras.
De likheter som organismerna uppvisar under sin embryoutveckling har
föreslagits visa på (”has been used to suggest”) en gemensam förfader.
Vidare, de gälspringor det mänskliga embryot uppvisar under de tidiga
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stadierna anses (”considered”) vara nedärvda egenskaper. I och med att
texten visar vad vetenskapen inte kan uttala sig om med säkerhet ändras
något av dess karaktär som naturvetenskaplig sakprosa. Texten riktar sig
till en redan initierad som inte behöver övertalas då denne har tillräckliga
kunskaper för att ta del av ”hela sanningen”.
Grad av modalitet i bilden
Som nämndes ovan är samtliga bilder konceptuella och där majoriteten är
avkontextualiserade. Detta antyder att de associerar till en vetenskaplig
kodorientering där det generella är det primära för bildanvändningen. Alla
bilder utom en är konstruerade så att betraktaren iakttar ett antal uppställda och sammanhangslösa deltagare. Bilden som används när anatomiska likheter presenteras skiljer sig dock från de övriga. Bilden visar en
strand där det står en hund (som tittar mot betraktaren) och en människa
med en boll i handen (människan är beskuren, endast ena sidan är synlig)
ovanför dessa seglar en mås och i havet syns en val. Bilden är vissa avseenden personlig och inbjudande, personen och hunden leker och det
verkar som hunden vill att betraktaren skall delta. Syftet med bilden är
dock att visa på anatomiska likheter mellan organismerna och följaktligen
är benen synliga i en av de främre extremiteterna hos samtliga deltagare.
Sprängskissen på benen är starkt associerad till en biologisk bildanvändning och det är därför uppenbart att bilden inte skall visa ”en dag
på stranden” utan snarare ”dessa fyra har något gemensamt”.
Bildernas kontextlöshet associeras alltså till en vetenskaplig kodorientering. Dock reduceras den vetenskapliga modaliteten p.g.a. det sätt som
modalitetsmarkörerna används. Flera bilder är handtecknade med vad som
liknar färgblyerts vilket gör att de upplevs som ”konstnärliga”. I några tillfällen används fotografiska bilder och vid ett tillfälle blandas de två typerna. Bilderna antyder därför en naturalistisk kodorientering. En bild inom
denna kodorientering tolkas som en sann beskrivning av omvärlden utifrån hur mycket den liknar ett färgfotografi (djup, färger, proportioner
etc.). I de tecknade bilderna har man använt färger, skuggning, proportioner etc. för att ge en ”sann” bild av respektive deltagare, t.ex. har schäferhundens päls de nyanser den har ”på riktigt”. Men eftersom de inte är på
riktigt (relativt ett färgfotografi) utan snarare ser ut som konstnärliga föreställningar av verkligheten och dessutom kontextlösa kan bilderna inte
enkelt kopplas till en naturalistisk kodorientering. Deltagarnas utseende
kan däremot i flera fall kopplas till en naturalistisk kodorientering, medan
struktureringen av deltagarna i bilden kan bäst kopplas till en vetenskaplig
kodorientering. Bild 10 och 11 exemplifierar detta. I bild 10 är embryot är
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handtecknat och bryter i och med detta mot de genom färgfotografi representerade organismerna. Sammanblandningen av olika bildtyper ger ett
”ovetenskapligt” intryck och tolkas som en naturalistisk representation.
Detta skall ställas i relation till bildens komposition där organismerna
klassificeras mot embryot och associerar i och med detta till en vetenskaplig orientering. I bild nummer 11 finns ett antal hundar uppställda, den kontextlösa struktureringen visar på en vetenskaplig representation där dessa
är intressanta utifrån ”hundar”. Sättet som de är representerade på
(handtecknade) associeras, i likhet med exemplet ovan, till en naturalistisk
kodorientering som dock anses vara reducerad p.g.a. att de är handtecknade.
Bildens och textens modalitetsgrad skiljer sig något från varandra, den
vetenskapliga och opersonliga tonen som finns i texten återfinns delvis i
bilderna. Ofta uppvisar dock bilderna modalitetsmarkörer som i viss mån
motverkar/döljer de processer bilden men framförallt texten förmedlar.
Multimodal kohesion
De olika modaliteternas kapacitet att tillsammans skapa en koherent
hypertext styrs av den textuella metafunktionen. Sammanhanget realiseras
bl.a. genom de explicita och implicita kopplingar som finns mellan modaliteterna text, tal och bild.
Intern multimodal kohesion
Rubriken syftar till att processer och tecken i de olika modaliteterna
refererar till varandra inom en specifik sidnod. Varje sidnod utgörs av en
bild som ibland innehåller objektnoder (se bild 6, 8-11). Vid ett par tillfällen
är hela sidnoden en objektnod. Till varje sidnod finns det, som nämndes
tidigare, en parallell sidnod som utgörs av en textsida där sidnodens tema
presenteras ingående och det är således genom texten flest processer uttrycks (se bild 7). Förutom text och bild presenteras varje sidnod kortfattat
av en röst. I alla sidnoder finns det processer i texten som inte refererar till
någon av de andra modaliteterna vare sig på process- eller teckennivå.
Detta beror framförallt på att man i texten behandlar, tar upp mer fakta jämfört med de andra modaliteterna. Detta gäller även för ett par av bilderna.
Det visade sig att det är framförallt röst och text som samverkar på processnivå. Rösten presenterar en mycket kortfattad version av det texten
förmedlar31. Kopplingar mellan bilder och text/röst sker främst på

31

Exempel på detta, rösten säger följande när sidnod 2 presenteras: ”Evolution, the
continuous adaptation of the species to a new environment” vilket skall jämföras
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tecken↔processnivå. I dessa fall handlar det oftast om att bilden
visualiserar ett objekt som fungerar som deltagare i en text/röstprocess.
När det sker process↔processreferens mellan bilden och texten/rösten är
det framförallt i de bilder där flera processer uttrycks. De processer som
kopplas är inte nödvändigtvis de mest uppenbara eller tydliga. När texten
och rösten presenterar evolutionen i den första sidnoden kommenteras
organismernas förändring implicit (röst) och explicit (text) i relation till
evolutionen. Detta är något som även uttrycks i bilden som återfinns i
sidnoden. I den tämligen komplexa bilden uttrycks ett flertal processer, två
av dessa kan benämnas ”olika organismer” respektive ”förändring”. Ett
annat exempel på processreferens mellan text/röst och bild är sidnoden där
embryologi och släktskap presenteras. I detta fall samverkar de tre
modaliteterna och bär fram ett centralt gemensamt tema. I bildens mitt
finns ett tecknat embryo och ut från denna går streck som fäster till olika
organismer. Embryot står ut jämfört med de andra deltagarna, dels genom
sin centrala placering och storlek men även genom de modalitetsmarkörer
som använts då embryot är tecknat i tämligen skarpa färger och
organismerna är fotografiska avbildningar. Den centrala process som
uttrycks via bilden kan benämnas ”gemensam grundform” vilket även är
central process i rösten och texten. Värt att notera är att de tveksamheter
som uttrycks i röst- och textprocesserna gällande embryologins betydelse
som bevis inte återfinns i bilden. Tvärtom uttrycker bilden en tidlös
sanning. Detta fenomen är kopplat till bildmediet som sådant och har stor
betydelse för den mening som ges ett visst fenomen (Geire 1996, Moser
1996, Kress och van Leeuwen 1996). Vid konstruktionen av bilden har
tecknaren tvingats att göra val i hur han/hon vill visualisera ett visst
fenomen. I denna process kan vissa saker falla bort, andra kan tillkomma
eller överdrivas, bilden kan svårligen representera alla nyanser som det
verbala språket uttrycker32. I vetenskapliga sammanhang har utsagor,
oavsett vilken modalitet som uttrycker dom, generellt stor trovärdighet
och människan tenderar i och med detta att värdera bilderna som ”sanna”
avbildningar av det som skall representeras (Kress och van Leeuwen
1996).

med vad som presenteras via texten, se bild 7 (som visar den parallella sidnoden,
sidnod 2*).
32
Ett tydligt exempel på detta återfinns framförallt i programmet Origins of
mankind. Vår bild av människans förfader Australopithecus afarensis (Aa) bygger på
fossilfynd, dessa har tolkats och har sedan resulterat i visuella representationer av
Aa. Eventuella tveksamheter i hur hon såg ut, betedde sig, vad hon åt etc. finns inte
längre i bilderna utan detta är Aa (se bild 1-3,5).
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Extern multimodal kohesion
Rubriken syftar till de kopplingar som sker mellan sidnoder. När innehållet
i sidnoderna refererar mellan sidnoder sker det genom process↔tecken
och tecken- tecken. I Biologica finns i princip ingen koppling på processprocessnivå mellan sidnoderna. Detta kan tolkas som om varje sidnod är
en enskild enhet som kan läsas fristående.
Hypertextuell kohesion
Intern hypertextuell kohesion
I likhet med den interna multimodala kohesionen handlar den hypertextuella interna kohesionen om de kopplingar som sker mellan hypertextuella element och modaliteterna inom sidnoden. Generellt är det väldigt
liten koppling mellan de hypertextuella elementen och till sidnoden som
helhet. De process- och teckenreferenser som finns i hypertexten utgörs
av interaktiva tecken. De interaktiva tecknen är antingen objektnoder i
form av interaktiva bilder eller interaktiva ord i den löpande texten. De
interaktiva bilderna refererar till sig själv och är oftast av typen
tecken↔process (när man rör muspekaren över bilden kommer det fram en
reinteraktiv text i form av ett ord eller en mening). De kopplingar som sker
via de interaktiva orden är alltid av typen tecken↔process och refererar
alltid till sig själv (när man trycker på ordet kommer det fram en förklarande
text). De strukturella objektnoder som finns uppställda i den parallella
sidnoden med text står okommenterade och de refererar inte, med få
undantag, till något tecken eller någon process i sidnoden.
Extern hypertextuell kohesion
Extern hypertextuell kohesion sker dels genom de strukturella
objektnoderna som beskrivits ovan och dels genom några av de ovan
beskrivna interaktiva bilderna. De interaktiva bilderna, som alltså också är
objektnoder, pekar framåt mot nya sidnoder och detta sker genom
tecken↔tecken33. Som nämndes ovan är ingen av dessa interaktiva bilder
kommenterade eller refererade till i den aktuella sidnoden, ur ett
handlingsperspektiv finns det således ingen föredragen väg in i
hypertexten. Hypertexten visar var vägarna finns och vad användaren kan
förvänta sig men det är upp till användaren att välja väg. Ovanstående
resonemang gäller även för de strukturella objektnoderna. I ett par enstaka
fall finns det process↔teckenreferens mellan den löpande texten och
33

Den reinteraktiva texten anger vad kommande sidnod innehåller. För man muspekaren över det varghuvud som finns i sidnoden kommer en text fram: ”Artificial
selection”
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dessa. Ett exempel på detta finns i den sidnod som presenterar embryonalutvecklingen där texten diskuterar likheter mellan människan, fiskar och
reptiler. Dessa tre grupper återfinns bland de strukturella objektnoderna
(orden fish, reptiles, mammals) och bedöms därför erbjuda mer relevanta
vägar jämfört med de andra. Dessa interaktiva ord har dessutom en annorlunda färg jämfört med de övriga. Orsaken till färgskillnaden är förmodligen
att man vill tydliggöra för läsaren att dessa leder ut från evolutionsavsnittet.
De hypertextuella elementens ideationella och interpersonella
metafunktioner
De hypertextuella elementens möjlighet att utpeka vad som händer och
vilket värde som fästs till detta är intimt förenat med länkningen. Länkningen är i sin tur intimt förenat med hypertextens resurser för att skapa
sammanhang vilket innebär att de ideationella och interpersonella metafunktionen anses vara integrerad med den textuella. Analysen visade dock
att länkningen i Biologica har liten eller ingen betydelse för att ett
sammanhang skall konstrueras i hypertexten. I den inledande sidnoden
finns ett antal objektnoder som leder vidare till ytterligare avsnitt. Dessa
kan karaktäriseras som om de utgör underkategorier till den övergripande
sidnoden ”evolution” och där dessa erbjuder ytterligare information om
fenomenet evolution. Hypertextens länkning (aktuell sidnod, objektnoden
och dess länkade sidnod) bygger generellt inte vidare på aktuell sidnods
innehåll. I exemplet med den övergripande sidnoden ”evolution” finns det
således ingen information om t.ex. naturligt urval eller embryologi som
sedan länkningen kopplar samman med länkad sidnod. Vidare, samtliga
länkningar erbjuder information och där dessa oftast är värdeneutrala, dvs.
ingen länkning ger uttryck för att vara ”viktig” eller ”användbar”.
Undantag finns dock, olika färg på de strukturella objektnoderna (se ovan)
uttrycker kvalitativa skillnader.
En intressant och tämligen betydelsefull egenskap i Biologica är den
förändring i hypertextuell struktur som uppstår om användaren väljer att
öppna den parallella sidnoden. Görs detta sker framförallt två saker: Dels
ökar mängden stoff i och med att varje sidnod kommenteras utförligt via
text och dels öppnas nya vägar i hypertexten. En navigering genom
Biologica kan antingen innebära att varje sidnod presenteras av en kortfattad talutsaga eller kombinerat med en tämligen utförlig textmassa.
Vidare, i de parallella sidnoderna finns ytterligare objektnoder vilket innebär att läsaren kan ta sig från evolutionsavsnittet. Då de hypertextuella
elementen uppvisar liten kohesion finns det knappast någon tydlig
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styrning av användaren i hypertexten. Vad en läsning blir styrs därmed i
hög grad av användarens göranden, vilket i förlängningen även borde ha
betydelse för de meningar som erbjuds om evolutionen.
Komposition
Komposition avser den del av den textuella metafunktionen som
strukturerar modaliteterna i en rumslig dimension och på så sätt påverkar
det sammanhang som sidnoden konstruerar. De vanliga sidnoderna består
av en bild samt en menyrad längst ned på sidan (se bild 6). Förutom denna
menyrad finns det ingen genomgående komposition mellan sidnoderna
utan bilderna skiljer sig från varandra. Bilden, som upptar större delen av
sidnoden, kan sägas representera den ideala formen av det som presenteras. Detta är den generaliserade formen av innehållet vilket skall kontrateras mot menyraden som representerar den reella eller handgripliga
formen av innehållet. För att bilden skall bli förståelig bör användaren
använda de alternativ som erbjuds i menyraden, t.ex. att öppna den parallella sidnoden där en text utförligt diskuterar aktuell sidnod. Objektnoder i
sidnoden uppvisar ingen speciell tydlighet, dvs. de står inte ut jämfört
med andra bilder.
Världshypoteser
Modaliteternas projicering av världshypoteser speglar den yttre kontexten
vilken har betydelse för hur hypertextens utsagor skall förstås. Nedanstående redovisning visar några exempel på hur världshypoteserna projiceras i text, tal och bild. När evolutionsavsnittet presenteras sker det
genom att en röst säger ”evolution, the continous adaptation of the
species to a new environment” (Biologica sidnod 2, bild 6) vilket antyder
en kontextualistisk världsåskådning. Detta baseras på kategorin förändring som implicit uttrycks i utsagan, arterna anpassas till nya miljöer. I
texten i sidnod 2* (bild 7) berörs flera världsåskådningar, det är dock den
kontextuella som är av betydelse för förståelsen av avsnittet.
Early studies of biology demonstrated a huge variety of shapes and forms
among early organisms. This led biologists to speculate as to how such a
great diversity of forms came to exist. Until the mid-eighteenth century,
most biologists considered living organisms to have been created divinely
and the earth to be static and unchanging. This was challenged in the late
eighteenth century by radical views that suggested species change through
time (ie evolutionary change). These views led to the suggestion that the
organisms that presently inhabit the earth are markedly different from those
that existed a long time ago. (Biologica sidnod 2*, ordet i fetstil är ett
interaktivt tecken)
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I ovanstående text berörs dels den animistiska världsåskådningen i och
med att tidigare uppfattningar kommenteras. En gudomlig kraft användes
för att förklara de fynd man observerat. Metoden för bearbetandet av
material samt tolkningen av detsamma baserades på en formistisk världsåskådning. Organismerna studerades utifrån deras likheter respektive
olikheter. Textens redovisning sker dock utifrån perspektivet att detta var
en tidig uppfattning och att detta kom att förändras. Dagens arter skiljer
sig från de tidigare.
The concepts of evolutionary change are of the most important unifying
principles among biological theory. The Theory of Evolution describes how
many kinds of organisms came to exist and, therefore, underlies almost all
concepts that are discussed within the field of biology. Biological evolution
refers to the gradual changes that occur to all living species over long periods
of time. Essentially, the theory of biological evolution states that, via a
series of progressive changes, the simple unicellular organisms that inhabited
the earth millions of years ago gave rise to the behaviourally and structurally
complex multicellular organisms that exist today. The changes that are
associated with evolution occur over long periods of time and are consequently difficult to prove. Nevertheless, much evidence exists that
circumstantially supports the Theory of Evolution. The majority of this
evidence was assembled by the biologist Charles Darwin. (Biologica sidnod
2*)

Kontextualism projiceras även i ovanstående text. Evolutionsteorin
beskrivs som en teori som förklarar utvecklingen av livet, denna process
skall ses som en gradvis förändring av arterna. Texten visar implicit hur
teorier förstås och används i en kontextualistisk teoriram. Inom kontextualismen är teorier intellektuella redskap för att förstå fenomen i världen
(Kilbourn 1974). I detta fall kan därmed evolutionsteorin sägas vara en
teori (eller ett redskap) som människan använder för att förklara biologiska
fenomen. Det finns inget som säger att observerade fenomen har gett
upphov till teorin eller att teorin stöds av ett antal bevis. Följande citat
visar på detta:
The Theory of Evolution describes how many kinds of organisms came to
exist and, therefore, underlies almost all concepts that are discussed within
the field of biology… Essentially, the theory of biological evolution states
that, via a series of progressive changes, the simple unicellular organisms
that inhabited the earth millions of years ago gave rise to the behaviourally
and structurally complex multicellular organisms that exist today. (Biologica
sidnod 2*).
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Det är en fundamental skillnad att resonera kring ett fenomen, t.ex. arternas
progressiva förändring, som om det utgör bevis för en teorin. Påståenden
av denna typ projicerar antingen formism, mekanism eller organisism.
Intressant nog sker detta i slutet av texten då man nämner bevis och dess
betydelse för teorin.
The changes that are associated with evolution occur over long periods of
time and are consequently difficult to prove. Nevertheless, much evidence
exists that circumstantially supports the Theory of Evolution. The majority
of this evidence was assembled by the biologist Charles Darwin. (Biologica
sidnod 2*)

Texten menar att evolutionen är svår att bevisa, man antyder att teorin inte
bygger på absoluta sanningar. Trots att man är relativt försiktig i sitt
resonemang kring bevisen är nu evolution och evolutionsteorin ett faktum
som stöds av en mängd bevis. Evolutionen är en process som evolutionsteorin förklarar. Texten har en holistisk ansats där evolutionen och de
bevis som finns tycks antyda ett komplext system. I och med detta
projiceras en organismisk världsåskådning. Trots detta bör texten tolkas
som om det är den kontextuella världsåskådningen som gör texten
förstålig, förutom att texten beskriver teorin som en teori som förklarar
förändring uttrycker hela texten kontextualism då framväxandet av teorin
skall förstås som en föränderlig process. Sammanfattningsvis: Evolutionsteorin visar att organismerna har förändrats, tankar och teorier kring detta
har i sin tur förändrats.
Även bilden (se bild 6) kan sägas projicera en kontextuell världshypotes. Detta baseras på kategorin förändring som finns implicit i bilden.
Livet uppvisar en förändring genom olika organismer, detta förstärks
genom hur färger används i bilden. Det gröna fältet förändras från mörk till
ljusare, även färgen på organismerna förändras från grå till brunt. Bilden är
dock komplex, fältet skulle även kunna tolkas som en norm eller plan till
vilken livet är knutet och således antyda en formistisk världshypotes. Avsaknaden av modalitetsmarkörer som visar på att detta är en sann bild eller
den ”rätta” bilden gör dock att den tolkas som kontextuell. Det är uppenbart att detta är en metafor för evolutionen, inte en autentisk avbildning.
I sidnod 3-3* (se bild 10) projiceras den formistiska världshypotesen.
Detta baseras på rotmetaforen likhet samt kategorierna karaktärer och
deltagande. Nedanstående text diskuterar organismernas likhet under
embryonalstadiet som varande en grund för evolutionen. Organismerna
uppvisar en rad karaktärer som genererar en klassificering, ett deltagande i en viss kategori nämligen en gemensam förfader.
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Embryology is the study of the development of organisms from the zygote
to the adult. The similarity in embryology between different species has
been used to suggest that the similar stages of development have been
inherited from a common ancestor. For example, the human embryo
possesses gill-pouches and a well-developed tail in its early stages of
development and is very difficult to distinguish from a fish or lizard
embryo. The presence of the tail or gill-pouches in the human embryo are
considered inherited structures that functioned only in the ancestral form
(i.e. water-breathing ancestor). Theorists therefore suggest that humans, fish
and lizards have inherited the early stages of embryonic development from a
common ancestor. (Biologica sidnod 3*, orden i fetstil är interaktiva tecken)

Även i bilden (se fig.4 och bild 10) återkommer deltagande och likhet men
även kategorin norm. Detta sker genom de fält som sammanbinder
organismerna med embryot samt bildens komposition där placeringen av
de olika organismerna och embryot visar på en taxonomi. De sammanbindande fälten antyder en gemensam norm som samtliga organismer ger
uttryck för. Delfinen, påfågeln, fåret och människan är alla resultatet av
något, oklart vad, som finns hos embryot och som sedan uttrycks i olika
livsformer. En formistisk världshypotes projiceras också i sidnod 8* när
texten beskriver homologa organ, även här tydliggörs detta av kategorierna karaktärer, deltagande samt rotmetaforen likhet. Nedanstående citat
visar på detta:
One of the most convincing lines of evidence for the theory of evolution is
the morphological are characteristics of different species, that are similar in
structure resemblances between different species, known as homologies.
Homologies but serve different functions. Homologous characteristics are
those that are thought to be inherited from a common ancestor and change
from the original condition by gradual modification to a species' individual
requirements (evolutionary change). (Biologica sidnod 8*, orden i fetstil är
interaktiva tecken)

I sidnod 5- 5* projiceras en mekanistisk världsåskådning. Detta baseras på
att observerade fenomen reduceras till att förklaras genom frekvensen av
en viss egenskap: ”This variation result in an increase in the frequency of
some genetic traits and a decrease in the frequency of others” (Biologica
sidnod 5*). Vidare förklaras teorin om naturligt urval genom kausala
samband, vilket antyder en mekanistisk världsåskådning:
During the Industrial Revolution, the heavy pollution resulted in all the trees
being stained black. As a result, all grey moths were easily spotted by their
predators on the black-stained trees, while the comparatively few black-
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coloured moths were more difficult to spot. The black moths were more
successful than the grey moths at surviving and reproducing in heavily
polluted areas, allowing the black characteristic to increase in frequency
within the population. (Biologica sidnod 5*)

En mekanistisk världshypotes återkommer även i bilderna som består av
två interaktiva objektnoder. När användaren klickar på den första bilden,
som visar ett antal mörka och ljusa fjärilar på en ljus trädstam, öppnas en
ny sidnod där trädstammen är mörkare och sammansättningen av fjärilar
förändrats. Nu dominerar de mörkare formerna. Fjärilarna har en tydlig
lokalisering i rummet och de uppvisar åtminstone en tydlig sekundär
kvalitet, nämligen kroppsfärg. Bildsviten antyder att det är en koppling
mellan de diskreta delarna (fjärilsfärg och trädstamsfärg). I sidnoderna 12*13* projiceras en mekanistisk och formistisk världsåskådning, ofta
samtidigt. Generellt beskrivs organismerna utifrån en viss fysiologisk
egenskap. När detta sker refererar man ibland till andra organismer i
gruppen.
Bony fish have a swim bladder - an elongate sac growing out dorsally from
their gut. In many advanced species the swim bladder has separated from
the gut. The bladder functions as a hydrostatic organ, distending and filling
with gas or emptying to allow the fish to ascend or descend easily. Gas
exchange in the bladder is controlled by the rete mirabile (red body), an area
of tissue enriched with capillaries, and blood is used as a gaseous reservoir.
The swim bladder evolved from primitive lungs in the ancestors of bony
fish. (Biologica sidnod 12*)

En mekanistisk världsåskådning uttrycks i ovanstående text i och med att
man beskriver simblåsans placering och funktion i relation till andra organ.
Fiskens rörelse upp och ned i vattnet möjliggörs genom att simblåsans
gasinnehåll sköts av en specifik vävnad. Delarna förstås utifrån deras
placering till och effekt på andra delar. Detta, att texten projicerar en mekanistisk världsåskådning, kan innebära att slutmeningen där simblåsans
evolution nämns också ska förstås utifrån en mekanistisk förklaringsmodell.
Sammanfattning - diskussion
I text, röst och bild uttrycks framförallt relationella och materiella processer, fokus är på evolution som naturvetenskaplig sanning och kunskapsprodukt. Denna relativt vanliga bild av naturvetenskaperna förstärks
av avsaknaden av personliga modalitetsmarkörer i tal och text. Språket är
tämligen neutralt och det förekommer inga utsagor riktade direkt till
användaren. Bilderna som används är avkontextualiserade vilket också
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föreslår en traditionell naturvetenskaplig framställning. Bilderna används
främst för att åskådliggöra det övergripande budskap texten diskuterar.
Bildmediets begränsningar gällande dess möjligheter att visualisera kontextens betydelse för den mening som framställs, gör att bilderna blir tämligen kraftfulla redskap för att ”slå fast” mening. Tveksamheter rörande ett
visst fenomen (embryologin), komplexa resonemang för att förklara fenomen (giraffens hals, homologa organ) har försvunnit vid skapandet av
bilden. Bilden visar en ”destillerad” mening som ges trovärdighet beroende på vilken kategori av process som används och hur modalitetsmarkörerna förstärker denna process. Ovanstående resonemang exemplifieras med figuren nedan där bildens presentation av organismerna som
kontextlösa objekt tillhörande någon form av taxonomi föreslår en
vetenskaplig orientering. Bildens klassificerande struktur kan därmed
sägas visa på en tidlös sanning. De tveksamheter som finns i texten finns
ej i bilden utan denna kan sägas hävda att fåret, delfinen, människan och
påfågeln alla utgår från en gemensam grundform. På grund av användningen av olika visuella representationer blir bilden dock tvetydig och kan
därmed sägas utgöra en kombination av den naturalistiska och vetenskapliga orienteringen.

Fig.4 Visar sidnod 3 och texten från sidnod 3* (min kursivering).

Även de hypertextuella elementen kan sägas stödja en framställning där
evolutionen är en kunskapsprodukt. Detta då innehållet finns i enskilda
sidnoder med liten koppling sinsemellan, stoffet är urskiljbara delar, kunskapsmängder, som kan läsas fristående från de övriga. Läsandet av
hypertexten är framförallt en handling styrd av användaren, dvs. hypertexten har liten betydelse för vilken väg genom texten läsaren tar. Den
externa hypertextuella kohesionen fungerar framförallt som en ”vägupplysare”, objektnoderna upplyser användaren var vägarna in i texten finns
men gör väldigt lite för att relatera dessa vägar till sidnoden och hyper-
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texten som helhet. En viss grad av styrning finns dock i programmet, detta
genom de strukturella objektnoderna som finns i den parallella sidnoden
med text. Då dessa finns uppställda under en rubrik ”related topics” visar
hypertexten på en struktur som användaren kan ha nytta av. Hypertexten
visar således explicit att det finns relevanta sidnoder som användaren kan
besöka, här relateras innehållet i aktuell sidnod till andra sidnoders innehåll. Förutsättningen för att denna styrning skall uppmärksammas är dock
att användaren valt att klicka fram sidnoden med text. Beroende på de val
läsaren gör påverkas hypertextens framställning om evolutionen. Det är
tämligen stor skillnad på vad som sägs om evolutionen beroende på om
läsaren valt att klicka fram den parallella sidnoden (jämför tal- och textutsagorna på s.76). Förutom att denna innehåller text som utförligt
beskriver aktuell sidnod innehåller den även ytterligare objektnoder som
öppnar upp för alternativa vägar i hypertexten. Med avseende på de
hypertextuella elementens interpersonella metafunktion, dvs. de sociala
relationer som länkningen uttrycker, kan länkningen sägas vara värdeneutral. De val användaren kan välja mellan styrs knappast av att någon
av dessa framställs som viktigare eller nödvändigare än andra. Vidare,
hypertextens länkning erbjuder användaren information vilket kan ställas i
relation till att den skulle kräva information eller handling, vilket den inte
gör. Detta förstärker ytterligare en framställning där evolutionen är en
tämligen oproblematisk vetenskaplig produkt.
Ovanstående resonemang baseras på analyser gjorda på den inre
kontexten, dvs. de mer eller mindre explicita utsagornas strukturering i
hypertexten. Nedan diskuteras den yttre kontextens betydelse för den
mening om evolutionen som erbjuds användaren. Som beskrivits tidigare
har underliggande världshypotes betydelse för hur ett innehåll kan
förstås. I de avsnitt i programmet som analyserats projiceras bl.a. en
mekanistisk och en formistisk världsåskådning, detta är knappast förvånade då de är roten till den naturvetenskapliga världsbilden. Dessa
världsåskådningar har dock betydelse för vilken mening om evolutionen
som kommer till uttryck. Den mekanistiska världshypotesens epistemologi
grundas i att observerade fenomen ger en mer eller mindre absolut
förklaring till hur verkligheten är beskaffad. Detta innebär att inom den
mekanistiska världshypotesen genereras beständiga sanningar. Sanning
är därmed ett resultat av naturlagar eller kan åtminstone beskrivas genom
beständiga kausala samband. Världen fungerar som en maskin där de
observerade fenomen är diskreta enheter med en funktion och där de
påverkar varandra genom kontakt. Detta kan få effekter på vilka meningar
om evolutionen som erbjuds. De evolutionära mekanismerna tenderar att
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”skapa” funktionella organismer eftersom världen är konstruerad enligt
denna princip. Ett exempel på detta fenomen är exemplet med fiskarna (se
s.80), organen beskrivs utifrån deras funktion och plats i relation till andra
organ, vilket är typiskt för den mekanistiska världshypotesen. Fysiologin
som verksamhet baserar sina metoder på en mekanistisk- formistisk
världsåskådning, vilket i sig är oproblematiskt. Det är svårt att se hur ett
fysiologiskt språkbruk skulle se ut där man inte använder sig av dessa
världsåskådningar (den springande punkten är att fysiologin som vetenskap är ett resultat av dessa världsåskådningar). De kognitiva problemen
uppstår då evolutionära aspekter förs in i utsagor som behandlar fysiologiska fenomen. I detta exempel har texten först beskrivit simblåsans
funktion kopplat till andra delar i fisken, texten kan sägas beskriva en
maskin där varje del har sin funktion. Delarna finns för att de har en funktion. När texten så avslutar med att nämna simblåsans evolutionära ursprung är en rimlig mening att simblåsan finns för att den uppfyller en
funktion.
Den hypertextuella strukturen har betydelse för vilka världshypoteser
som projiceras. Då det inte finns någon bestämd väg in i hypertexten finns
det heller inga strukturer som synliggör de förskjutningar som sker mellan
en kontextualistisk och en mekanistisk- formistisk världsåskådning. Vad
evolution är, dvs. hur evolutionen förklarar fenomen världen, beror
således på vilken sidnod användaren för tillfället befinner sig på.

Evolution, the 3.5 billion year journey
Processer i tal och text
Som diskuterats tidigare utpekar den ideationella metafunktionen vad som
händer och vad eller vem som är inblandad i detta. Den ideationella
metafunktionen synliggörs genom olika processer. I Evolution presenteras varje sidnod ingående av en röst, via texten återkommer sedan viktiga
processer och tecken (t.ex. definitioner eller namn på personer). Rösten
står för den största stofförmedlingen och det är således via rösten som
flest processer uttrycks. Detta innebär att den ideationella metafunktionen,
som alltså utpekar vad som händer och vem som är inblandad i detta,
främst återfinns i talet. I både tal och text dominerar materiella och
relationella processer, citatet nedan som visar en normal fördelning av de
olika processerna:
(materiell)Darwin came ashore to collect exotic plant and animal specimens
(mental) he was puzzled by what he found. (relationell)On these Islands
were many odd species such as diving iguanas and the largest tortoises on
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earth. (relationell)These plants and animals were like those on the main land
of South America (relationell) but seemingly well adapted to a new island
environment. (materiell) For instance Darwin documented 13 species of
finch (relationell) each one similar yet with a beak perfectly modified to its
food source. (Evolution sidnod 7)

Övervikten av relationella och materiella processer föreslår att evolutionen
är något som främst behandlar den fysiska världen.
Processer i bilderna
Som beskrivits ovan är detta ett monosekventiellt läromedel med en tydlig
början och ett tydligt slut. Varje sidnod i sin tur har en tydlig början, där
man bygger vidare på tidigare sidnod, och ett slut där nästa sidnod tar vid.
Detta har betydelse för hur bilderna används i de olika sidnoderna. Rösten
presenterar ett tema som bilderna i de flesta fall kan sägas kommentera
genom visuella representationer och detta sker oftast genom att
sidnodens visuella innehåll byggs upp medan rösten pratar (säger rösten
t.ex. ”bird” kan det dyka upp en fågel). Bilderna innehåller framförallt
analytiska och narrativa processer, där den senare vid ett par tillfällen är i
form av animationer. De vanliga narrativa bilderna visar händelser och
rörelser genom att koppla deltagare med olika typer av vektorer. De processer de narrativa bilderna ger uttryck för varierar, i några sidnoder
beskrivs religiösa berättelser som Adam och Evas förvisning ut ur Lustgården. I andra uttrycks mer vardagliga processer som t.ex. vad man ser
om man tittar i ett mikroskop.
I de analytiska bilderna presenteras ofta deltagarna uppradade på
skärmen, deras innebörds relation till varandra och till bilden som helhet
tydliggörs ofta via de processer rösten ger uttryck för. I de flesta fall är
själva bilden kontextlös och det är bara i undantagsfall bilderna innehåller
en naturalistisk bakgrund. Det finns dock tillfällen då de analytiska
bildernas processer generar en form av visuell kontext. Det vanligaste
förekommande är då en av deltagarna utgör bakgrunden till de övriga.
Exempel på detta är då bakgrunden utgörs av en engelsk flagga (Darwin
var engelsk, se bild 13), eller när en bild på Darwin finns i bildens förgrund
och en karta på Sydamerika i dess bakgrund (Darwin reste till Sydamerika).
Grad av modalitet i tal och text
I talet förekommer olika typer av modalitetsmarkörer med olika betydelse
för relationen mellan text- användare- avsändare. Jämfört med ”Biologica”
uppvisar ”Evolution” en tämligen personligt hållen relation till sin användare. Läsaren kan tilltalas bl.a. genom att man ställer frågor direkt och
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indirekt till användaren och ber han/hon fundera över något. Programmet
söker skapa en relation till användaren där det skall kännas som om rösten
talar till denne. Första sidnoden visar på detta:

Perhaps you have looked around and marvelled at the variety of life on
earth. Nearly everywhere are plants and animals perfectly suited to their
habitat. Fish, birds, insects and even bacteria are all able to thrive in their
given environment and leave off springs more able to do the same. In this
program we will explore the role evolution has played in populating the
earth in such a diversity of life. (Evolution sidnod 1)

Man inleder med att ställa en direkt fråga till användaren, rösten är
intresserad av lyssnaren och undrar om denna har funderat över livets
mångfald. Rösten avslutar med att säga att vi, han (det är en mansröst)
och användaren, tillsammans skall undersöka evolutionen. Programmet
påminner om en föreläsning där föreläsaren då och då sticker in små
kommentarer och frågor för att intressera, dra med, väcka lyssnaren.
Avsändarens värdering av själva innehållet synliggörs genom hur denne
förhåller sig till giltigheten i utsagorna. Generellt visar man tydligt att
Lamarckism, katastrofism, skapelseberättelser inte är accepterade av
vetenskapssamfundet. Detta kan se explicit genom att rösten säger att
något är fel eller inte giltigt, men det sker även implict genom de sätt som
rösten pratar kring fenomenen. Ett exempel på detta är när man pratar om
de tidiga naturalisterna och deras funderingar kring fossilfynd.
Early naturalists recognised that many fossils looked life like but where
unable to explain them. Some were similar to species alive at the time but
others where so strange that it was hard to believe creatures like these had
ever existed. (Evolution sidnod 4)

Här säger rösten att dåtidens naturalister inte kunde förklara fossilena,
orsaken till detta ges i nästa sidnod:
At this time Judeo Christian believes dominated most of the western society
including the scientists. Creation as described in the Book of genesis was
accepted as fact. Plants and animals were made to fill their roles perfectly
and evolution was unthinkable. (Evolution sidnod 4)

Detta berodde på att man var förhindrad av den kristna världsåskådningen, det gick helt enkelt inte att förklara fossilerna “rätt” eftersom
evolution var otänkbart.
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Grad av modalitet i bilderna
Majoriteten av bilderna kan sägas tillhöra den naturalistiska kodorienteringen. Typiska vetenskapliga bilder som grafer, diagram och andra
abstrakta visualiseringar förekommer sparsamt. Som beskrevs ovan byggs
bilderna oftast upp successivt där deltagare presenteras visuellt i anslutning till det att rösten har nämnt den. I programmet finns bilder från följande visuella representationssätt, fotografier, målningar och datorkonstruerade bilder. Samtliga målningar är av äldre typ (1800- tal och tidigare)
och används när någon skall porträtteras (Lamarck, Cuvier) eller för att
exemplifiera ”gamla tider”, eller ”gamla värderingar” (Präster, industriella
revolutionen, delar av Michelangelos målning i Sixtinska kapellet). Ett intressant fenomen gällande porträtten kan man se om man jämför hur
Lamarck, Cuvier respektive Darwin, Lyell och Mendel beskrivs visuellt. De
två första, som framställs i de verbala processerna som ”de som hade fel”,
presenteras i ett inramat, tämligen beskuret porträtt. Ramens utseende och
storlek samt porträttets placering på sidnoden är samma för de två personerna. Porträttet placeras centralt i en övrigt tom sidnod. De tre andra
personerna presenteras utan ram, de visualiseras alltså inte som tavlor
utan utgör en av flera deltagare mellan vilka olika processer uttrycks. Det
budskap som förmedlas är att Lamarck och Cuvier tillhör det gamla, de
finns i porträttsamlingen, deras åsikter var bara intressanta för dem själva.
De tre andra däremot förde en dialog med andra (Darwin och Lyell
framställs vid ett tillfälle riktade mot varandra, som om de hade en dialog)
deras åsikter var relevanta och sanna och kom då att påverka andra
människor.
Bilderna som förekommer i programmet är av erbjudandetyp vilket
innebär att relationen mellan betraktare och bild blir känsloneutral. Detta
sker oftast genom att ett antal deltagare är uppradade mot en icke- existerande bakgrund. I de flesta fall är det frågan om objekt som visualiseras
(Darwin, fossil, berg, DNA-molekyl, höna etc.) men andra mer beskrivande
bilder förekommer också (bilder som visar hur växter sprider sig, hur fossil
bildas). Bilderna erbjuder en bild av världen som kan uppfattas som sann
och oproblematisk, betraktaren behöver inte engagera sig i eller fundera
över bildernas budskap. Jag har endast kunnat finna en bild som kan
kallas krävande, bilden visar en hand som håller upp en fossil mot betraktaren. Handen och fossilen upptar större delen av det visuella fältet som i
övrigt består av ett landskap. Bilden riktar sig tydligt till läsaren där man
tycks uppmana “Titta på fossilen!”.
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Multimodal kohesion
Intern multimodal kohesion
Den multiomodala kohesionen, vilken inordnas under den textuella
metafunktionen vilken har betydelse för det sammanhang hypertexten
skapar, visar hur utsagor inom de olika modaliteterna refererar till varandra.
I programmet är det väldigt stark koppling mellan de olika modaliteternas
processer. Process↔process och process↔tecken referens är ungefär
lika vanligt förekommande och röstprocesser är i de flesta fall del i dessa
kopplingar. När text används är den aldrig okommenterad, dvs. det sker
alltid en referens mellan den och någon annan modalitet, oftast talet.
Endast i undantagsfall beskriver bilden processer som inte på något sätt
refererar till talet. Ett exempel på detta är när rösten pratar om populationer
och bilden visar en klippa med ett antal leguaner på. Förklaringen till att
det är en sådan tydlig koppling mellan de olika modaliteterna kan förmodligen förklaras av programmets strukturering av innehåll och hypertextualitet. Programmet kan, som nämndes ovan, liknas vid en film eller ett
bildspel där användaren skall klicka sig genom sidnoderna och lyssna till
röstens presentation. Bild- och textprocesser har därför anpassats efter
rösten.
Extern multimodal kohesion
Även mellan sidnoder är det tydlig kohesion. Framförallt sker det bakåt
och där det är ungefär lika vanligt att det sker inom modaliteten i form av
röstprocess↔röstprocess som mellan modaliteter, röstprocess_ röst/text/
bildprocess. När referenser sker framåt sker det antingen genom att en
sidnod avslutas med en öppen fråga (underförstått att den skall besvaras i
nästa sidnod) eller att man introducerar ett begrepp (underförstått att det
skall definieras i nästa sidnod). Den tydliga kohesionen mellan sidnoderna
kan förklaras av att hypertexten är uppbyggd kring en berättarröst.
Komposition
När bilderna successivt byggs upp på sidnoden sker det från vänster till
höger eller uppifrån och ned vilket associerar till en traditionell västerländsk läsning. Uppbyggnaden följer röstens presentation vilket innebär
att de bilder som oftast hamnar längst till höger eller längst ned gör det på
grund av att rösten nämner dom sist. Betydelsen av sidnodens olika
element tydliggörs bl.a. genom att texter, eller bilder förbinds till tidigare
bilder genom pilar. Nya bilder kan också läggas ovanpå bakgrunden och
på så sätt stå ut jämfört med andra delar på sidnoden. Framförallt används
dock text för att betona något i sidnoden. De sidor som ej förändras under
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presentationen, vilket är ett fåtal, uppvisar ingen speciell karakteristisk
komposition. Ovanstående innebär att modaliteterna sällan motsäger
varandra utifrån det sätt som olika element ges betydelse på sidnoden.
Intern och extern hypertextuell kohesion samt de hypertextuella
elementens ideationella och interpersonella metafunktioner
I den del av Evolution som analyserats förekommer det relativt lite
objektnoder och interaktiva tecken. Redovisningen av de hypertextuella
elementens kohesion, som utgör en del av den texuella metafunktionen,
sker därför under denna rubrik tillsammans med de två andra metafunktionerna. När användaren startat presentationen förekommer det i
princip inga kopplingar mellan de hypertextuella elementen inom och
mellan sidnoderna. De element som finns är objektnoder i form av menyradens knappar och den “fortsätt - knapp” som dyker upp när sidnodens
presentation är klar. Då användarens möjlighet att påverka läsordningen är
liten har länkningen knappast någon betydelse för förståelsen av hypertexten som helhet. Dock har fortsätt-knappen betydelse för den relation
som skapas mellan användare och hypertexten då denna kräver explicit
handling från användaren. Att den färdiga berättelsen ”berättas” styrs
således av användarens göranden. Väljer användaren att avsluta presentationen dyker en ruta upp som säger vilken sidnod (scene) användaren
befinner sig på och att han/hon kan anteckna detta nummer om han/hon
vill starta där igen. Detta exempel visar på hur hypertexten och dess
länkning kan ha betydelse för de sociala relationer som upprättas mellan
användare och text. De val användaren gör kommenteras av hypertexten
vilket får mediet att verka intresserad av läsaren. Ytterligare exempel på
detta finner man om man väljer att stoppa en presentation. Trycker man på
stoppknappen kommer innehållet som visas i sidnoden försvinna och
ersättas av en bild som visar en väg med en stopplinje och en stopskylt.
På skylten står det ”Stop has been pressed! Press ”play” to start again.”.
Hypertexten kan sägas ha uppmärksammat läsarens göranden och
kommenterar detta.
Världshypoteser
I sidnod 1 kommer en formistisk världsåskådning till uttryck. Detta baseras
på rotmetaforen likhet, rösten introducerar organismerna genom att
antyda att de har något gemensamt. Oavsett livsform är samtliga perfekt
anpassade till sin miljö där de frodas och förökar sig.
Nearly everywhere are plants and animals perfectly suited to their habitat.
Fish, birds, insects and even bacteria are all able to thrive in their given

92
environment and leave off springs more able to do the same. In this program
we will explore the role evolution has played in populating the earth in such
a diversity of life. (Evolution sidnod 1)

Bilden förstärker en formistisk projicering då uppställningen av organismerna beskriver någon form av klassificering där samtliga har något
gemensamt. Vad detta är finns inte uttryckt i bilden utan bettraktaren kan
endast ana att det finns ”något” som förenar dem alla. Även i sidnod 7
projiceras en formistisk världsåskådning.
In 1809 Jean Babtiste Lamarck published his controversial belief what the
fossil record indicated was that the life evolved along with the earth.
Lamarck felt that organisms was able evolve new traits in respond to felt
needs and then able to pass these new traits on to their young. For example
a giraffe could lengthen its neck over years of grazing the upper parts of
trees. When this giraffe reproduces, the beneficial qualities it developed over
the years, in this case a longer neck, will be passed on. (Evolution sidnod 7)

Rösten antyder att fossiler visar på någon form av utveckling. Lamarcks
teori möjliggjordes genom att studera och jämföra olika fossil. Kunskapen
om fossiler är baserat på ett formistiskt tänkande där olika organismer
jämförs med varandra. Vidare menar rösten att en gemensam process
formar organismerna, en form av lagbundenhet antyds. I det här fallet är
det Lamarcks teori om att förvärvade egenskaper ärvs. Tveksamheterna
som uttrycks i resonemanget (published his controversial belief, Lamarck
felt) skulle kunna tolkas som om detta ger uttryck för en kontextuell
världsåskådning där teorier om världen skall förstås pragmatiskt. Dvs. de
ger inga absoluta sanningar utan är redskap för att förstå och förklara
specifika problem i en specifik kontext. Det som motsäger detta är att
Lamarck hade bevis, i form av fossil, som stödde hans teori (inte en teori
som förklarade fenomen). I och med detta antyds en organismisk världshypotes där Lamarcks arbete skall förstås i ett större sammanhang.
Lamarcks tankar om att det skett en evolution är ett fragment som var av
betydelse för framväxandet av den ”sanna” teorin. Denna bild växer också
fram i kommande sidnoder i vilka Lamarcks teori om hur egenskaper ärvs
avfärdas. Då detta inte sker i direkt anslutning till denna sidnod tolkas
utsagan som om den formistiska världsåskådningen har störst betydelse
för förståelsen av den. Bilden, som består av en korthalsad giraff och ett
träd, förändras under det att rösten diskuterar Lamarck. Giraffens hals blir
längre och når upp till trädet. En ny bild kommer upp där en pil utgår från
den långhalsade giraffen till en ny giraff. Detta skall visa på hur giraffens
strävan att nå bladen förlänger halsen och att denna förvärvade egenskap
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ärvs till avkomman. Bildsviten antyder att en mekanistisk världshypotes
projiceras, den primära lagen dvs. Lamarcks teori åskådliggörs genom ett
antal tydliga, diskreta och kausalitetsstyrda sekundära kvaliteter (lång
hals, träd, avkomma med lång hals).
I Sidnod 9 antyds en formistisk världsåskådning då näbbformen på
Galapagosfinkarna används som ett stöd för evolutionsteorin. Likheten
mellan fåglarna antyder ett släktskap och en utveckling.
It was in this frame of mind, knowledgeable and Lamarcks view on evolution
and open to the idea of an ancient earth that Darwin and the Beagle came
upon the Galapagos Islands. When Darwin came ashore to collect exotic
plant and animal specimens he was puzzled by what he found. On these
islands were many odd species such as diving iguanas and the largest
tortoises on earth. These plants and animals were like those on the main
land of South America but seemingly well adapted to a new island
environment. For instance Darwin documented 13 species of finch each one
similar yet with a beak perfectly modified to its food source. Why so much
variation in such a small area? (Evolution sidnod 9)

Detta avsnitt, som kommer i slutet av presentationen, beskriver dock vad
som hade betydelse för att Darwin skulle tänka rätt och formulera sin teori.
Darwin ”tänkte formistiskt” och i och med detta erkänns formismen eller
likhet som bas för sann kunskap som en teori eller metod att förstå
världen. Utsagan är tämligen komplex, inledningsvis diskuteras Darwins
förkunskaper och hans attityd till de fynd han gjorde på Galapagosöarna.
Detta kan tolkas som om en kontextuell världshypotes projiceras då rösten
beskriver sammanhanget eller bakgrunden till Darwins evolutionsteori.
Men då den kontextuella världshypotesen är disparat med betydelsen att
fakta inte förutsätter korrelation med annan fakta är det tveksamt om den
projiceras i denna utsaga. Snarare projicerar sidnod 9 en organismisk
världshypotes. De fragment Darwin hade att ta ställning till i form av
Lamarcks evolutionsteori, en gammal jord, underliga arter på Galapagos
och finkarnas näbbar innehöll nexusar dvs. kopplingar som föreslog en
större sammanhängande helhet. Det som framkommer i talet är således
någon form av implicit beskrivning av hur vetenskapsmannen Darwin
tänkte kring de fenomen han observerade. Implicit beskrivs således en
organismisk epistemologi.
Även bilderna i sidnod 9 är svåra att härleda till en specifik världshypotes då både en mekanistisk och dels en kontextuell världshypotes
kan sägas projiceras. Inledningsvis visas Darwin till vänster i sidnoden
och från honom utgår en tankebubbla med Lamarck inuti. Till höger om
Darwin är en uppslagen bok där sidorna bläddras och till höger om denna
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visas en karta där Galapagos är utmärkt. Dessa bilder kan tolkas som om
de uttrycker en mekanistisk världshypotes vilket baseras på världshypotesens förhållningssätt till hur världen är beskaffad och skall förstås.
Fakta är diskreta enheter som korrelerar till och förklarar varandra. Bettraktaren skall förutsätta att det finns en koppling mellan Darwin, Lamarck,
boken och kartan. När rösten börjar beskriva Galapagos ändras bilden till
ett fotografi med leguaner sittandes på de strandnära klipporna, inklippt i
bilden är en sköldpadda och en fink. Bilden skall visa en ”ögonblicksbild”
på en ö i Galapagosarkipelagen där arterna visas i sitt sammanhang. Skiljt
från talet visar bilden en betydelsefull kontext, dock oklart vilken. Det som
ytterligare talar för att det handlar om en kontextuell världshypotes är att
bildsviten kan sägas visa på hur sanning eller visshet uppnås inom denna
världshypotes. De olika bilderna kan förstås som trådar (Darwin kände till
Lamarck, Darwin reste till Galapagos, På Galapagos såg han intressanta
djur) betydelsefulla för händelsens kvalitet (Darwin var evolutionsteorin
på spåret). Till skillnad från talet finns det ingenting i bilderna som antyder
att bilderna förklarar varandra eller att det finns en integrerad helhet, vilket
gör att den organismiska världshypotesen knappast projiceras. Sammanfattningsvis: I både bild och tal projiceras olika världshypotesers sanningsteorier och omvärldsuppfattningar vilket gör att de meningar som här
erbjuds om evolutionen, som i detta fall fokuserar evolutionen utifrån hur
vetenskapen arbetar, tenderar att bli tämligen diffusa.
I sidnod 13 projiceras en mekanistisk världshypotes. Detta baseras på
att rösten beskriver naturligt urval som en process där enskilda fakta är
integrerade, dvs. fakta förklarar fakta. Även den organismiska världshypotesen behandlar fakta integrerat men det som talar för den mekanistiska
världshypotesen är att rösten inleder med att säga att det naturliga urvalet
i princip styrs av flera basala fakta. Till skillnad från den organismiska
världshypotesen behandlas fenomen i världen analytiskt vilket innebär att
förståelse för omvärlden baseras på att man från enskilda fakta når en
syntes. Vidare, i utsagan är fakta som mat, vatten, predation diskreta
enheter i en rumslig verklighet som kan begränsa organismernas antal.
Naturligt urval är således en diskret process som påverkar, genom kausala
samband, organismerna och populationers genpool.
In principle natural selection is driven by several basic facts. Reproduction
within a species results in far more organisms being born than the
environment can support. Resources such as food, water and space are
limited, this results in a competition for these available resources. Predation
also limits the number of surviving off spring. The individuals best adapted
to their environment are better able to obtain these resources, survive and
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reproduce. Those traits that enhance survival will over time become more
common in the population than alternate traits that are less advantageous.
Traits or more specific the genes that code for them are passed on to the
next generation (Evolution sidnod 13)

I anslutning till att berättarrösten presenterar naturligt urval byggs en bild
upp på sidnoden. Denna visar hur naturligt urval verkar på en familjegrupp
kaniner, detta sker genom att pilar förbinder olika objekt i bilden
(kaninföräldrar, kaninungar, miljöns resurser, predatorer, konkurrens).
Även bilden kan sägas projicera en mekanistisk världshypotes då naturligt
urval och dess effekt på organismerna framställs utifrån orsak - verkan.
Den mekanistiska världshypotesen projiceras i sidnod 14. Här beskrivs
grunderna för ärftlighet där begrepp som gen, kromosom och DNA
introduceras. Man använder en reduktionistisk förklaringsmodell där arvet
förstås genom de diskreta delar som utgör grunden för DNA:t. En specifik
egenskap, t.ex. lång hals, och nedärvningen av denna egenskap kan
reduceras till gennivå. Genen är egenskapen. Detta återkommer i bilden
som visar en kromosom där en bit av DNA - helixen är utdragen. Ett
avsnitt på DNA segmentet är markerat för att visa var generna finns.
Bilden projicerar tydligt en mekanistisk världshypotes där fenomen i
världen kan reduceras och förklaras
At this point let us review the basics of heredity. Recall that Lamarck felt
trait acquired at the course of a lifetime such as a longer neck could be
passed directly on to an organism off spring. There is currently no accepted
way that this can occur. Today we know that the gene is the basic unit of
heredity. Genes are distinct segments of molecules known as
deoxyribonucleic acid or DNA. Each strand of DNA is tightly wowed to a
structure called a chromosome. Thus chromosomes are comprised of many
different genes. (Evolution sidnod 14)

I sidnod 19 projiceras en organismisk världsbild. Detta baseras på att en
övergripande teori, det naturliga urvalet, används för att förklara de
fenomen delarna ger upphov till. Vidare förklaras evolutionen genom att
hänvisa till populationer. Dvs. fenomen förklaras genom att placera delarna (individer) i ett större sammanhang/system (populationer). Egenskaper i
utsagan antyder att det även skulle kunna vara frågan om en mekanistisk
världshypotes. Detta baseras på de kausalitetssamband som rösten
använder för att förklara naturligt urval, naturligt urval påverkar populastionens genpool. Dock anses denna projicera en organismisk världshypotes då helheten betonas och de orsak-verkan samband kännetecknande för den mekanistiska världshypotesen inte utvecklas. Hur och var
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de diskreta delarna verkar och finns i denna maskin är inte angivet utan
helheten är det fundamentala för att förstå naturligt urval.
Although natural selection acts on individuals its real effect is on
populations. Individuals do not evolve they are limited by whatever genes
they carry. However populations of individuals do evolve. Natural selection
works as an environmental factor interact with and influence the variations
found in any population’s gene pool. Certain traits give one individual
survival advantages over those individuals lacking these traits. Over a period
of time the alleles for advantageous traits becomes more frequent within any
population than alleles for others less advantageous traits. (Evolution sidnod
19)

I sidnod 19 växlar bilden från att inledningsvis visa en leguan till att sedan
visa fler leguaner. Utan berättarrösten tenderar bilden att vara meningslös,
det är knappast troligt att bilderna ensamma förmedlar en mening liknande
den rösten gör. Bilderna tolkas som om dom projicerar en kontextuell
världshypotes, organismen visas i en kontext eller den miljö som kan
anses ha betydelse för leguanens ”vara”. Vad detta ”vara” är eller vilken
betydelse det kan ha för naturligt urval är dock omöjligt att säga.
Sidnoderna 20-21 är svåra att kategorisera i en given världshypotes. De
två sidnoderna ger exempel på hur naturligt urval verkar, detta gör man
genom att beskriva selektion på björkmätare. Variationen förklaras utifrån
en övergripande teori, vilket antyder en organismisk världshypotes.
Denna beskrivning görs genom att rösten berättar om hur fåglar äter de
fjärilar som syns tydligast mot trädstammarna. Detta resulterar slutligen i
att en viss gen kommer att försvinna ur populationen. Detta antyder en
mekanistisk teoriram inom vilken omvärlden är diskret och kan därmed förklaras och förstås genom kausala samband.
A classic example of natural selection in action occurred with the English
peppered moth. The peppered moths exist in two colour variations, mainly
light with dark speckles and mainly dark. As with many moths this species
is nocturnal. During the days it rests on trees and rocks that are covered by
light coloured lichen common to the area. Birds prey on these and other
insects during the day so it is an advantage to have light colouration to blend
into the background. Dark moths are more easily spotted by birds and
therefore much more unlikely to survive and reproduce. The gene for dark
colouration is harshly selected against in this environment and dark coloured
moths are rare. (Evolution sidnod 20)

Bilden i sidnod 20 består inledningsvis av ett fotografi på en trädstam där
det sitter två björkmätare, en mörk och en ljus (i anslutning till dessa finns
en text som säger ”Allele for light pigmentation” respektive ”Allele for
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dark pigmentation”). När rösten säger ”bird” dyker det upp en fågel till
vänster om trädstammen. Denna bilds struktur påminner delvis om sidnod
13, enskilda fenomen förklaras utifrån en integrerad helhet. Björkmätarnas
färg får sin förklaring när man ser den integrerade helheten.
When the industrial revolution came to England, pollution killed off much of
the lichen found in the peppered moth habitat. This change in the
environment had a profound effect on the moth population. When the
predominant resting background changed from light coloured lichen to dark
coloured bark, it became advantageous to have dark pigmentation. A trait
that had once been a disadvantage was now a major advantage and the
frequency for dark pigmentation rose in the population. Light coloured
moths became rare. (Evolution sidnod 21)

Bilden i sidnod 21 består inledningsvis av en målning som visar ett industrilandskap med hustak och rykande skorstenar. När rösten börjar prata
om trädstammarna växlar bilden till att visa en mörk trädstam på vilken det
sitter två björkmätare, en ljus och en mörk. Den ljusa syns tydligt. Enskilt
tolkas den första bilden som om att den projicerar en kontextuell världshypotes. I likhet med exemplet ovan med leguanerna visar den en betydelsefull kontext. Vilken betydelse denna kontext har är dock, förutsatt att
man bortser från rösten, tämligen osäkert. Även den andra bilden uttrycker
enskilt en kontextuell världshypotes, trädstammen och björkmätarna bildar
tillsammans en kontext, återigen osäkert vilken. Då den kontextuella
världshypotesen baserar sin förståelse för omvärlden på att komplex av
fakta är tämligen löst sammanhängande delar som ej kan förutbestämma
andra fakta i någon större utsträckning kan hela bildserien eventuellt
tolkas som om den projicerar en kontextuell världshypotes. Det som talar
emot detta är att bildserien implicit utgår från att det finns en relevant
koppling mellan de två bilderna. På något sätt förklarar bilderna varandra.
Sammantaget tolkas därför bildserien som om en mekanistisk
världshypotes projiceras där björkmätarna, trädstammarna och det
industriella landskapet visar, låt vara tämligen implicit, på ett orsak-verkan
samband. En alternativ tolkning skulle kunna vara att bildserien projicerar
en organismisk världshypotes där de olika bilderna utgör fragment i en
integrerad helhet. Det som talar för detta är att bilderna, i likhet med
resonemanget ovan, implicit visar på någon form av relation mellan hustaken och björkmätarna. Eventuellt finns det någon form av helhet som
förklarar de olika delarna, denna helhet uttrycks dock inte utan det är upp
till bettraktaren att anta att en sådan finns. Det som talar emot att det är
frågan om den organismiska världshypotesen är det sätt som fakta
behandlas inom den mekanistiska respektive organismiska världshypo-
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tesen. I den förra är fakta urskiljbara delar som leder fram till syntes, det
motsatta råder inom den organismiska världshypotesen där man utgår från
komplex för att nå fram till enskilda fakta.
I sidnod 23 består bilden av en graf som åskådliggör röstens resonemang kring vilken fenotyp som selektionen sker mot. En mekanistisk
världshypotes projiceras i och med att tämligen komplexa fenomen reduceras till en enkel graf. Grafen kan sägas visualisera ”naturlagen” bakom
naturligt urval.
Natural selection is found in three basic forms, in directional selection one
extreme phenotype becomes favourable and the population begins to change
in that direction. Neck length in giraffes is an example of this. Early giraffes
had much shorter necks than they do today. At some point in history
giraffes that possessed longer necks was better suited to their environment
and better able to survive and reproduce. Over time the trait of long neck
became very frequent, this type of selection is common when the
environment changes and older adaptations are no longer advantages under
the new conditions. (Evolution sidnod 23)

Rösten återkommer till björkmätarna i sidnod 26. Nu används en
mekanistisk teoriram för att beskriva den förändring som skett i populationen. Förändringen kan förklaras som en skillnad i frekvensen alleler i
populationens genpool. Här används alltså en mekanistisk förklaringsmodell, man reducerar fenomenet, som är kvantifierbart, till gennivå:
This represents microevolution or changes in the frequency of alleles in a
population’s gene pool. The frequency of dark pigmentation increased over
time. (Evolution sidnod 26)

Bilden påminner om den som finns i sidnoderna 13 och 21 och föreslår
därmed en organismisk världshypotes. Diskreta delar och kausalitetssamband återkommer i sidnod 32:
Natural selection is the main source of microevolution and the only one that
is adaptive. That is through natural selection a population becomes better
adapted to its environment. Heritable variation is therefore the wellspring of
evolution, it is through variation found for any given trait that natural
selection is able to determine certain characteristic. Such as pigmentation in
peppered moth without variation then population would be unable to cope
with, and adapt to their changing environment. (Evolution sidnod 32)

I sidnod 32 återfinns björkmätarna i bilden. Till skillnad från tidigare bilder
på björkmätare är dessa kontextlösa, dvs. det finns ingen bakgrund eller
trädstam. De två björkmätarna, en ljus och en mörk, är intressanta enbart
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utifrån deras karaktärer. Björkmätarnas karaktärer är i detta fall deras färg
och denna egenskap är intressant utifrån den relationen som skapas
mellan de två och inte till något annat (t.ex. predatorer eller habitat). Bilden
tolkas i och med detta som om en formistisk världshypotes projiceras.
I sidnod 41 projiceras återigen en organismisk världshypotes. Rösten
förklarar fenomen utifrån en övergripande teori, dvs. fenomenen blir förståeliga när de speglas genom evolutionsteorin, en teori som i sin tur styrs
av de mekanismer beskrivna i teorin om naturligt urval. Följande exempel
visar på detta:
Allopatric speciation can yield a wealth of diversity. The 13:th finch species
Darwin encountered in the Galapagos resulted from an isolated colony from
the mainland of South America reaching this island group. Subsequent
populations became isolated from the founding colony and in term
specieated. In this case each population developed a beak suited to whatever
food source was most available in its new habitat. This represents adaptive
radiation or the emergence of multiple species from a single ancestor.
(Evolution sidnod 41)

I sidnod 46 finns det delar som antyder en formistisk världsåskådning. När
rösten beskriver ”preadaptation” sker det genom att hänvisa till de likheter
som finns mellan olika organismer. Likheterna används för att stödja
uppfattningen om att det skett en utveckling av allt levande samtidigt som
de stödjer teorin om naturligt urval. Vår förståelse av omvärlden, i det här
fallet organismvärlden, stöds därmed på fakta baserat på jämförande
studier där organismerna kan anses mer eller mindre avvika från en gemensam norm.
Sammanfattning - diskussion
I likhet med Biologica är det framförallt materiella och relationella
processer som uttrycks. Detta föreslår en text där “produkten” evolution
är det primära erbjudandet. Dock skiljer sig programmen genom att
Evolution stundtals har en personlig ton. Genom olika modalitetsmarkörer
riktar man sig aktivt till användaren, det finns ett intresse i att användaren
förstår och “hänger med i“ presentationen av evolutionen. Detta fenomen
finns även i de hypertextuella elementen där användarens göranden kommenteras genom att rutor eller bilder dyker upp. Det finns därför en tydligare kontakt mellan användare och text, vilket påverkar den mening som
erbjuds. Evolution är inte enbart en teori om organismerna utan också en
kunskapsmängd som berör läsarens personliga intressen och erfarenheter.
Den monosekventiella hypertexten tvingar, mer eller mindre, läsaren att
följa den struktur som finns i programmet vilket har betydelse för
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ovanstående påstående. Sidnodernas struktur visar att det finns en början
och ett slut och att innehållet i en sidnod relaterar till andra sidnoder.
Evolutionen har en struktur och skall förstås i ett sammanhang. Länkningens betydelse för programmet är främst att möjliggöra en basal interaktion mellan användare och program och där den enda egentliga rörelsen
är framåt. Detta kan jämföras med Biologica där användaren erbjuds ett
antal sidnoder med en mer eller mindre implicit relation mellan dem. Innehållet i dessa bygger inte vidare på tidigare sidnoder vilket gör att användarens möjligheter till vägval i hypertexten ökar. I Evolution är det alltså
annorlunda vilket tydliggörs i hur hypertextens länkning är uppbyggd.
Visuellt påminner “Evolution” om en populärvetenskaplig informationsfilm. Man använder en biologisk terminologi tillsammans med modalitetsmarkörer hämtade från en icke-vetenskaplig kontext. Kohesionen mellan de
olika modaliteterna är tydlig och där det visuella har en betydande men
underordnad roll i presentationen av innehållet. Bilderna kan kategoriseras
framförallt i den naturalistiska kodorienteringen, vilket ytterligare populariserar innehållet. Till skillnad från Biologica är det tämligen vanligt att bilderna används för att åskådliggöra bakgrunden eller det sammanhang som
är av betydelse för förståelsen av den ”destillerade” meningen.
I Evolution sker det förskjutningar mellan de fyra världsåskådningarna.
Den mekanistiska världsåskådningen projiceras framför allt vid tillfällen
när man pratar om evolutionens manifesterande på individnivå. Utvecklingen av livet är intimt förenat med diskreta objekt och utvecklingen är
tämligen lättfattlig genom de kausala samband som finns mellan omgivande miljö och genotypen. Den formistiska världsåskådningen projiceras
tydligast när användaren skall introduceras i ett evolutionärt tänkande.
Darwins, Lamarcks funderingar om utveckling baserades på ett formistiskt
tänkande, denna världsåskådning kan därför sägas utgöra det historiska
fundamentet för evolutionsteorin. Detta tydliggörs implicit genom att
rösten i och med den historiska genomgången visar att organismernas
likheter är accepterade bevis för evolutionen. Att fåglarna och deras
näbbar visar på en evolution, vilket inte behöver vara självklart, förutsätter
att fenomenet förstås utifrån en formistisk världsåskådning. Vid ett par
tillfällen projiceras en organismisk världsåskådning och i några av dessa
fall är det tydligt hur resonemanget skiljer sig från den mekanistiskaformistiska världsåskådningen. I sidnod 41 beskrivs artbildning där man
schematiskt beskriver hur de olika näbbformerna har uppstått. Berättelsen
kan accepteras och blir eventuellt förståelig genom att man hänvisar till en
övergripande teori. Det finns inget behov att förklara näbbarnas
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förändring, eller, förändringen är inte problematisk (vilket den borde vara)
då teorin fungerar som garant för resonemanget.
Som diskuterats tidigare behöver detta fenomen knappast vara problematiskt då de nyttjar olika strukturer för att tydliggöra fenomen i världen.
Problemen uppstår då resultat eller tankestrukturer från olika världsåskådningar används för att diskutera ett och samma fenomen, i detta fall
utveckling/anpassning. En “korrekt” läsning av “Evolution” innebär att
man startar från sidnod 1 och klickar sig fram till slutet. Enligt vad som
diskuteras ovan kommer därmed användaren att erbjudas en rad olika
meningar om evolutionen. Huruvida detta är problematiskt är svårt att
säga då programmets presentation följer en tydlig struktur. Den inre kontexten och de processer som kommer till uttryck är tydligt kopplade till
övriga utsagor i hypertexten vilket föreslår en linjär läsning. Detta betyder
att användaren tidigt möter tydliga definitioner på evolutionen och att
dessa förmodligen utgör grunden för de påståenden och förklaringar som
dyker upp senare i hypertexten.

Origins of Mankind
Följande resultatbeskrivning följer de handlingsalternativ som är möjliga
utifrån avsnitten Theories och Ancestors and cousins. Det förra utgörs av
en bok som ligger på ett skrivbord, boken ser antik ut och har en bild på
Darwin på framsidan. De två avsnitten skiljer sig markant från varandra
vilket har inneburit att analysen delats upp i två delar. Skillnaden består
bl.a. i de hypertextuella elementens karaktäristika då den förra är monosekventiell och den senare är multisekventiell. Beskrivningen och diskussionen kring Ancestors and cousins skiljer sig från de tidigare resultatredovisningarna, detta p.g.a. denna del av programmet uppvisar hypertextuella egenskaper som ej finns i de övriga.

Theories
Processer i text
Texten beskriver framför allt olika vetenskapsmän och deras bidrag till
människans vetande om livets utveckling. Detta sker nästan uteslutande
genom att man beskriver vem denne är: T.ex. Erasmus Darwin forerunner of
evolutionism eller vad han har gjort: T.ex. Charles grandfather sets down the
principles of the theories that his grandson would develop och vad resultatet är
alternativt visar på: T.ex. He affirms that the animals vary and transforms
through behaviour which is provoked by needs. I och med att denna typ av

102

utsagor dominerar var det en klar övervikt av materiella och relationella
processer.
Processer i bilderna
Bilderna i detta avsnitt domineras av reproduktioner av äldre målningar där
flertalet är konceptuella. Dessa utgörs framförallt av porträtt av vetenskapsmän eller avmålningar av olika organismer liknande de man finner i
äldre naturalistiska verk. Det finns även ett par exempel på narrativa bilder,
t.ex. en målning som visar syndafloden eller en svit bilder som visar hur en
apa klättrar ned för ett träd för att sedan resa på sig och gå upprätt.
Grad av modalitet i texten
Texten är uppbyggd kronologiskt där man börjar i mitten av 1600- talet
med att beskriva kyrkans uppfattning om livet på jorden. Sedan följer en
beskrivning av teorins framväxt där olika vetenskapsmän avlöser varandra
för att slutligen hamna i modern tid där kunskapen kring genetiken betydelse för evolutionära studier kommenteras. Genom denna beskrivning
visar man relativt tydligt genom olika språkliga markörer vad som anses
vara rätt och fel. Kyrkans dogmatiska inställning till kunskap åskådliggörs
genom utsagor liknande: The history of Mankind’s origins is entirely spelled
out in the Genesis. The church accepts no other interpretation than that of the
Bible. (Orgins: Theories sidnod 3). Vetenskapsmännens problem med att

erbjuda alternativa tolkningar berörs vid ett flertal tillfällen genom att
texten beskriver hur dessa behövde vara noga med hur dom formulerade
sig utan att ifrågasätta kyrkan. Förutom att texten tydligt tar ställning för
den vetenskapliga världsuppfattningen visar man även att tidigare teorier
var felaktiga. Detta är något som sker implicit, endast vid ett tillfälle kommenteras en tidigare teoris brister. Överhuvudtaget beskrivs föregångarna
till Darwin framförallt utifrån deras problem med att förklara fenomen utan
att stöta sig med kyrkan. Dock finns det implicit i texten att dessa teorier
var fel. T.ex. används ordet teori endast i anslutning till tidigare teorier.
När Darwin presenteras sker det genom att man betonar den empiri han
samlade på sig under flera år och att han utifrån denna kunde visa på hur
evolutionen fungerar. Nedanstående citat visar på detta, till skillnad från
tidigare vetenskapsmän framlade han inte en teori utan han förklarade helt
enkelt hur evolutionen verkar:
He demonstrates that only the best adapted to an environment survive and
transmit their characteristics to their descendants. This natural selection can
gradually modify the appearance of a species to the point where a creature
totally different from its forbearer emerges. (Origins: Theories sidnod 12).
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När sedan Mendel presenteras sker detta genom att man hänvisar till
honom som den man som upptäckte genetikens lagar. Till skillnad från
evolutionsteorin benämns Mendelgenetiken inom biologin som en samling
lagar, ovanstående är således inte på något sätt kontroversiellt utan skall
ses i det sammanhang utsagan fälls (i relation till tidigare teorier och
Darwin). Darwins beskrivning av utvecklingen av livet ges trovärdighet
genom att man hänvisar till en lag. I sista sidnoden återkommer man till
detta, nu refererar man dock till Darwins teori och att genetiken förklarar
denna teori vetenskapligt. I texten finns det ett tillfälle där man riktar sig
aktivt till läsaren. Detta sker inledningsvis då man använder ordet ”we”
och med detta menar författaren, läsaren och den del av mänskligheten
som delar uppfattningen om att kyrkan hade fel angående livets uppkomst
och utveckling.
Grad av modalitet i bilderna
Flertalet av bilderna är konceptuella och föreslår därmed en vetenskaplig
kodorientering. Som nämndes ovan är innehållet i Theories förpackat i en
bok. Boken skall uppfattas som ålderdomlig eller åtminstone gammal vilket
synliggörs genom framsidans utseende och de bilder som används. Till
skillnad från de övriga programmen använder man sig nästan uteslutande
av äldre målningar när innehållet skall representeras visuellt. Förutom de
”rena” vetenskapliga bilderna förekommer även porträtt och bibliska målningar i boken. Genom bilderna visar man på någon form av generell och
tidlös beskrivning av olika fenomen, inte enbart evolutionära, men att
denna klassificering gjordes för länge sedan. Endast ett fåtal av bilderna
förklarar eller tydliggör det innehåll som texten presenterar. Snarare skall
bilderna, oavsett om det är en målning som representerar syndafloden,
Gud eller apmänniskor och Galapagosfinkar visa hur dessa fenomen
åskådliggjordes ”förr i tiden”. I och med att äldre vetenskapliga bilder är
tämligen naturtrogna och nära besläktade med dåtidens mer konstnärliga
målningar kan dessa sägas representera en sammansmältning mellan den
naturalistiska och vetenskapliga kodorienteringen. Ovanstående sammantaget med de bibliska målningarna och porträtten anses föreslå att bildernas främsta betydelse är att skapa en känsla av att det är en gammal
vetenskapshistorisk bok man bläddrar i. Ett fåtal av bilderna kan sägas
kräva något av användaren. Sker detta är det uteslutande då en fotograferad eller porträtterad vetenskapsman tittar mot användaren. Avsnittets sista sida visar ett fotografi där Darwin står lutad mot en pelare.
Fotografiet upptar hela sista sidan och Darwin, som har en svart
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slängkappa, en svart hatt och en stort vitt skägg, tittar rakt in i kameran.
Bilden visar en auktoritet som förväntar sig att användaren skall lita på
honom.
Multimodal kohesion
Intern multimodal kohesion
Sidnoderna utgörs av sidor i en bok som användaren vänder genom att
klicka på objektnoderna som är visualiserade genom att sidornas övre
hörn är vikta. Text och bild kopplar till var andra framförallt genom att
textprocesser kopplas till bildtecken. Ofta sker detta genom att texten
diskuterar en vetenskapsman som finns porträtterad på sidan. I ett fall kan
man eventuellt hitta en process↔processreferens mellan text och bild,
detta är när bilden och texten beskriver hur en apa lämnar träden och
börjar gå upprätt.
Extern multimodal kohesion
Mellan sidnoder är det en relativt tydlig kohesion och det är framförallt
inom texten detta sker. Ofta handlar det om process↔teckenreferens där
tidigare introducerade begrepp eller namn nämns. Polemiken mellan
vetenskap och kyrka löper som en röd tråd fram till Darwin och utgör
därmed det nav kring berättelsen kretsar. Kopplingar mellan sidnoderna
handlar på ett eller annat sätt ofta om detta.
Intern och extern hypertextuell kohesion samt de hypertextuella
elementens ideationella och interpersonella metafunktioner
Hypertexten är axialstrukturerad där det finns en första och en sista sida.
Inledningsvis finns det en innehållsförteckning där ett antal objektnoder
leder till bokens kapitel. Varje objektnod representerar ett visst innehåll
(t.ex. kapitel 8, som handlar om Darwins resa runt jorden, heter ”Charles
Darwin- Around the world”) vilket gör att kopplingen är på
process↔processnivå. Från första sidnoden kan användaren välja att
hoppa direkt till sista sidan, texten är dock uppbyggd kronologiskt så
utsagor på sidnoderna refererar bakåt till tidigare sidnoder vilket gör
denna typ av läsning onaturlig. När läsningen startat förekommer det, med
ett undantag, inga kopplingar mellan de hypertextuella elementen. Dessa
består av objektnoder i form av vikta hörn på varje sida och möjliggör en
rörelse framåt eller bakåt i boken. Undantaget är ett rött band med ordet
”content” på som finns mellan bokens sidor, trycker man på denna
kommer läsaren tillbaka till innehållsförteckningen.
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Länkningen uttrycker inga värderingar till det som skall presenteras
utan de navigeringsval användaren har att ta ställning till (framåt, bakåt
och tillbaka till innehållsförteckningen) kan sägas vara neutrala. Användaren erbjuds ett innehåll av en hypertext som överlåter åt användaren att
själv förstå hur detta relaterar till ett annat innehåll.
Komposition
Detta avsnitt är uppbyggt som en bok som användaren bläddrar i. I denna
bok ges text och bild samma utrymme, sidorna är väldigt ”luftiga” vilket
innebär att bilderna blir betydelsefulla element i relation till texten. I flera
fall där en vetenskapsman presenteras sker detta genom att denna
porträtteras på bokens vänstersida och på högersidan i boken (boken
ligger uppslagen) visualiseras dennes bidrag till människans vetande.
T.ex. Linné– klassificering av primater, Darwin– Galapagosfinkar, Cuvier–
katastrofteorin, Mendel– kromosomer. Det vänsterställda är det givna
(vetenskapsmännen) och det högra är det nya (deras upptäckter). Oftast
har de bilder som visar vetenskapsmän en bildtext under sig vilket
understryker specifiks bilds betydelse vilket skall ställas i relation till de
bilder som visar objekt (apmänniska, apor, kromosomer, DNA-molekyl,
Noaks ark etc.) som oftast saknar bildtext.
Världshypoteser
I likhet med de andra två programmen projiceras den kontextuella världshypotesen framför allt när tidigare uppfattningar presenteras. Texten visar
relativt tydligt att detta var modeller för att förstå omvärlden och att dessa
var ett resultat av en specifik tidsperiod. När Darwins tankar om evolution
diskuteras projiceras den formistiska världshypotesen, detta baseras på
rotmetaforen likhet och kategorierna karaktärer och norm. Nedanstående
citat visar på detta:
In the Galapagos Islands, he studies the different varieties of chaffinches.
Noting the differences from island to island, he concludes that from a unique
source, the chaffinches subsequently adapted themselves to each kind of
habitat. His journey convinces him that species are not immutable, that they
are capable of transforming. (Origins: Theories, sidnod 19. Min kursivering)

När genetikens betydelse för evolutionsteorin kommenteras sker det inte
utifrån ett ”rent” mekanistiskt perspektiv. Genetiken diskuteras inte utifrån
hur den kan förklara evolutionen utan snarare att den bevisar evolutionen.
I och med detta projiceras flera världshypoteser vilket gör det svårt att
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ange att det är en specifik världshypotes som uttrycks. Nedanstående
citat visar på detta:
With the discovery of the structure of DNA in 1953, studies of life will
henceforth be done on a molecular basis. Using Darwin’s theories as a
backdrop, molecular biology provides a classification of species based on
the proximity of common ancestors. This is how scientists determined that
the great apes of Africa were more closely related to Human than those of
Asia. (Origins: Theories, sidnod 26)

I ovanstående citat projiceras en mekanistisk världshypotes då man säger
att livet studeras på molekylnivå. Fenomen i världen är diskreta och
reducerbara. Det finns dock egenskaper i denna framställning som antyder
en formistisk världshypotes. Genetiken erbjuder ett sätt att klassificera
arter baserat på genetisk likhet. DNA:t utgör materian som exemplifierar
normen, Darwins teori. I en efterföljande sidnod projiceras en organismisk
världshypotes och i likhet med ovanstående är genetiken ett viktigt
redskap för att bevisa teorin.
Darwin built his theories on the observations of animal species while genetic
scientists provide the scientific explanation of these theories.
Palaeontologists and paleoanthropologists continue to bring evidences of
this evolution by digging up the witnesses. (Origins: Theories, sidnod 28)

Citatet bedöms projicera en organismisk världshypotes p.g.a. att man utgår från att sann kunskap kan uppnås när helheten är synliggjord.
Helheten nås genom fragmenten, Darwins teori, genetik och fossiler. De
bilder som finns i anslutning till texten är, som diskuterats tidigare, reproduktioner av äldre bilder och målningar. Enskilda bilder kan, som t.ex. målningen som visar Gud, sägas projicera en världshypotes, i detta fall den
animistiska. Endast ett fåtal av bilderna har en klargörande funktion i
sammanhanget. De representerar inte, så att säga, kunskap på det sättet
bilder brukar göra i läromedel. I och med detta är det svårt att hävda att en
viss världshypotes projiceras, sammantaget tycks samtliga bilder tillsammans projicera en kontextuell världshypotes. Detta p.g.a. att de så tydligt
visar på gamla tider och gamla uppfattningar, de visar på en naturvetenskaplig historieskrivning.

Ancestors and cousins
I denna sidnod behandlas arten Australopithecus afarensis (Aa), flertalet
av de interaktiva tecknen är därför kopplade till ett innehåll som rör Aa
(bild 3). Hypertexten är nätverksstrukturerad där användarens göranden
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innebär förändringar inom samma sidnod (interaktiva, reinteraktiva
tecken).
Sidnoderna är komplexa, det finns ett flertal olika vägar användaren kan
välja att följa.

Sidnod 1, ”Trädet”
Nedanstående resultatbeskrivning baseras på det innehåll användaren
möter när hon trycker på trädet som finns i sidnoden (bild 1). Under det
övre fönstret, som är svart, öppnas det nedre fönstret. I detta zoomas
Afrika in för att sedan visa fyra organismer (två Aa, en sabeltandad tiger
och något som ser ut som en förfader till hästen).
Processer i bilderna
I denna sidnod finns ett flertal bilder, förutom menysystemet visualiseras
Aa i olika poser i det högra fönstret. Denna bild är klassificerande,
programmet visar upp Aa ur olika vinklar, läsaren får en beskrivning av
Aa:s fysionomi. I denna bild finns fyra interaktiva tecken, även dessa är av
klassificerande typ. Att dessa är interaktiva tecken antyds genom de
objekt de representerar (förstoringsglas, träd etc.) och tydliggörs genom
de reinteraktiva texter de ger upphov till. Den bild som visualiseras då man
tryckt på trädet är också av klassificerande typ. Denna visar fyra organismer som genom sin uppställning antyder att de har något gemensamt.
Grad av modalitet i bilderna
Den högra rutan
Användaren presenteras ett objekt som hon kan undersöka med de
redskap som erbjuds. Aa kan studeras från olika vinklar, med eller utan
kött och hud på skelettet. Aa är objektifierad, en organism som är
intressant utifrån hennes fysionomi. Det skapas ingen relation mellan
användaren och Aa.
Den nedre vänstra rutan
Användaren ser dom från rak vinkel. Reducerad bakgrund
(savannlandskap som organismerna ”ligger platta på”) Ingen personlig
kontakt (bild 1).

Sidnod 1- sidnod 2, ”Sittande Aa”
Väljer man att trycka på den Aa som sitter ned i den nedre vänstra rutan
sker följande: Musiken ändras och en animation sveper över en savann för
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att sedan stanna vid ett träd i vilken det sitter Aa (bild 1). Detta är exempel
på interaktiv kohesion där det interaktiva tecknet (sittande Aa) kopplas
med en process (Aa levde på savannen, slätten). När man tryckt på Aa
dyker det upp en objektnod, som även är ett interaktivt tecken, i form av
ett öga. För man muspekaren över denna visualiseras en reinteraktiv text
som säger more about Australopithecus afarensis. Trycker man på ögat
kommer man till en ny sidnod, sidnod 2, som visar ett antal Aa sittandes i
ett träd, en Aa står nedanför trädet (bild 2). Bilden är analytisk med full
bakgrund och skall visa ”hur det såg ut” på savannen för länge sedan. En
av hominiderna tittar mot betraktaren. Förutom denna är alla verksamma
med något, de sitter i trädet med stenar och pinnar. Till bilden finns
följande text:
Although it was a biped on the ground Australopithecus afarensis preserved
its arboreal habits. It would not hesitate to climb up trees to seek shelter or
to rest while nibbling on the leaves and fruits it was still found of. (Origins:
Ancestors and cousins, sidnod 2)

Här förekommer multimodal kohesion mellan text och bild, i båda
modaliteterna återkommer den upprätta gången och ett trädlevande liv.
Grad av modalitet i texten
Man uttalar sig med säkerhet att Aa gick upprätt och att hon levde ett liv
både på mark och i träden. Det finns inga tveksamheter.
Grad av modalitet i bilderna
Användaren ser Aa från rak vinkel med ett visst avstånd. Bettraktaren
iakttar något och är ej delaktig. En av hominiderna tittar på bettraktaren, i
och med detta skapar bilden någon form av kontakt.

Sidnod 1, ”Örat”
När användaren tryckt på örat öppnas det övre högra fönstret och ett
huvud föreställande Aa visas (se bild 3). En röst säger:
Did you see that? I can walk! Okay, I admit I’m not ready for the catwalk. I
sort of waddle, I can’t run but I can walk. You can call me Lucy but don’t
count on me for sentenced conversations. My brain is hardly bigger than a
chimpanzee. But if we both were at the bottom of a tree I know who make
it to the top first. (Origins: Ancestors and cousins, sidnod 1)
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Grad av modalitet i talet
Röstens utsaga skiljer sig från tidigare utsagor i och med att denna
innehåller humor. Aa pratar direkt till läsaren där hon med självironi
beskriver sin upprätta gång.
Grad av modalitet i bilderna
Bilden i detta avsnitt skiljer sig något från de tidigare. Aa tittar rakt mot
betraktaren och ”kräver” i och med detta någon form av relation.
Intern och extern hypertextuell kohesion
Programmet skiljer sig markant från de två övriga, dels har det visuella en
betydande funktion för läsningen och dels är den hypertextuella kohesionen omfattande. Läsningen kräver en ständig interaktion med programmet då man måste trycka på de hypertextuella elementen för att ”ta fram”
innehållet. Den hypertextuella strukturen bygger framförallt på interaktiva
tecken. Samtliga kopplingar är av typen tecken↔process, för man muspekaren över någon av de interaktiva bilderna kommer en reinteraktiv text
att visualiseras. Denna text både antyder vad valet kommer resultera i samt
tydliggör huruvida detta alternativ är del i det område användaren för tillfället studerar. För man t.ex. muspekaren över någon av de Aa som finns i
den nedre rutan34 kommer följande text att visas Choose your destination:
termite hunting (för alla fyra alternativ finns texten choose your destination,
texten efter semikolonet varierar, se bild 1).
För man muspekaren över örat (bild 1 och 3) visas följande text Change
study: history. Den reinteraktiva texten visar användaren att detta val innebär en ny ingång i programmet, man rör sig från ett område till ett annat.
Denna funktion hos den reinteraktiva texten återfinns även i det högra,
vertikala menysystemet. För man t.ex. muspekaren över pilen respektive
släktträdet visas följande texter Return to main screen och go to chapter: roads
of evolution. En rörelse genom programmet underlättas således genom de
reinteraktiva texterna som kan sägas guida läsaren i hypertexten.
De hypertextuella elementens ideationella och interpersonella
metafunktioner
Länkningen i Origin: Ancestors and cousins skiljer sig från de två andra
programmen. De val användaren kan göra kommenteras av hypertexten,
detta sker genom den reinteraktiva text som anger vad valet leder fram till
34

Som nämnts tidigare är denna ruta ett resultat av ett tidigare val, rutan kommer
fram när man trycker på trädet i sidnoden. De alternativ som finns i denna ruta är
alltså kopplade till användarens tidigare val.
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samt huruvida detta val är del i den struktur som användaren för tillfället
studerar. Läsaren kan sägas möta en yta som är intresserad av att han/hon
förstår programmets struktur och hur delarna i denna struktur relaterar till
varandra. De flesta länkar erbjuder ytterligare information om Aa och i
princip är det samma innehåll som presenteras men genom olika modaliteter. Rörelsen framåt mot ett specifikt innehåll sker successivt då användaren tvingas trycka på objektnoder för att komma vidare. Varje klickning
resulterar i att en sekvens spelas upp där ett innehåll visualiseras. Sekvenserna kommenteras inte utan fungerar som ett implicit sammanhang till
vilket tidigare eller kommande utsagor kan inordnas. T.ex. visar en animation ett savannlandskap, en annan zoomar in Afrika. Aa:s relation till
dessa processer (Afrika, savann) förklaras implicit (landskapet återkommer
bilder där Aa med i) eller explicit (text som säger att Aa levde i Afrika) på
andra platser i programmet. Till skillnad från de två övriga programmen
innebär navigeringen genom hypertexten att varje rörelse implicit generar
information om Aa 35. I likhet med de egenskaper som diskuterats kring den
parallella sidnoden i Biologica möjliggör de hypertextuella elementen i
Ancestors and cousins alternativa läsningar och i och med detta även
alternativa meningserbjudanden. Eftersom det inte sker någon direkt styrning av användaren genom hypertexten kan man anta att den bild av Aa
som erbjuds ej nödvändigtvis behöver vara samma för två olika
användare.
Komposition
Sidnoden i Ancestors and cousins består inledningsvis av en fast
högerställd menyrad, en inramad ruta till höger i sidnoden med en menyrad
och en svart mindre ruta till vänster (se bild 3). Beroende på de val
användaren gör förändras det utrymme som finns till vänster om den
högerställda rutan. Gemensamt för de val man gör är att förändringen
visualiseras från höger till vänster, alternativt från undre delen av sidan till
den övre. När så görs kommer man röra sig från ett innehåll där Aa är ett
objekt (form, storlek och utseende är det primära) till att hon blir ett subjekt
(hon pratar, lever på savannen, äter termiter). I enlighet med Kress & van
Leeuwen (1996) tycks detta föreslå att läsarens agerande innebär en
rörelse från nytt till givet respektive från specifikt till generellt. Att Aa
35

Fenomenet kan beskrivas som om man läste en bok om människans evolution och
där själva bläddringen fram till kapitlet om Australopithecus afarensis var ett
meningserbjudande. Eller, vilket ligger närmare till hands, en naturfilm där ett
scenbyte från ”Aa går upprätt” till ”Aa letar termiter” sker genom att ett
savannlandskap panoreras.
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levde på savannen och att hon åt termiter, gick upprätt etc. är i och med
detta en generaliserad beskrivning av Aa som skall tas för givet. Utifrån
detta kan man extrahera det nya och eventuellt kontroversiella, Aa:s form
och utseende som dessutom representerar en handgriplig och specifik
beskrivningen av Aa. Om användaren fullföljer ovan beskrivna rörelse
kommer hon slutligen hamna på en ny sidnod bestående av en bild till
vänster och en textmassa till höger (se bild 2). Till skillnad från ovanstående resonemang, som baseras på framförallt olika bilders relation,
bildar denna sidnod en polaritet mellan text och bild. Bilden representerar
det givna (återigen Aa i ett sammanhang) och texten det nya, i detta fall
specifik information om hennes agerande i detta sammanhang.
Världshypoteser
Ancestors and cousins består främst av ett antal bilder där Aa visualiseras.
De bilder som visas i den högra rutan (se bild 1) projicerar en formistisk
världshypotes, Aa är intressant utifrån hennes form. Detta gäller även för
de bilder som presenteras då man trycker på den interaktiva objektnoden
som visar två huvuden. De bilder som dyker upp efter en animation kan
också sägas projicera en formistisk världshypotes. Bild 1 ger exempel på
detta. I det nedre vänstra hörnet finns fyra organismer uppställda, dessa
fyra har klassificerats och har följaktligen något gemensamt. Då
animationen som föregick denna bild zoomade in Afrika kan en rimlig
slutsats vara ett de har livsmiljön gemensamt. När texten eller rösten
kommenterar eller presenterar något projiceras oftast en organismisk
världshypotes:
Although it was a biped on the ground Australopithecus afarensis preserved
its arboreal habits. It would not hesitate to climb up trees to seek shelter or
to rest while nibbling on the leaves and fruits it was still fond of. (Origins:
Ancestors and cousins, sidnod 2)

I ovanstående text, som exemplifierar flertalet av texterna i programmet,
projiceras en organismisk världshypotes i och med att ett enskilt fakta om
Aa korrelerar till andra fakta. Vidare, det finns ingen tvekan om att Aa
levde på marken men tog sin tillflykt till träden för skydd, vila och mat. Till
skillnad från den kontextuella världshypotesen, som också betonar
helhetens betydelse för enskilda fakta, förutsätter den organismiska
världshypotesen absoluta sanningar. Även i bilden som ovanstående text
refererar till projicerar en organismisk världshypotes där ett antal fragment
relateras till andra fragment, Aa är placerad i ett landskap. Som diskuterats
tidigare kan bilder liknande denna även antyda en kontextuell världs-
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hypotes då fakta presenteras i ett specifikt sammanhang. Att dessa bilder
tolkas som organismiska baseras på att fakta eller fragmenten (Aa upprätt
gång, savann, trädlevande) är tämligen explicita fenomen i bilden. Vidare,
det finns ingenting i bilden som antyder att det kan förhålla sig på något
annat sätt eller att detta är en funktionell beskrivning av Aa och hennes
livsmiljö.
Samtliga animationer där landskap panoreras kan sägas projicera en
kontextuell världshypotes. Aa skall förstås utifrån ett sammanhang, där
fakta om henne kan extraheras från kontexten, nämligen hennes livsmiljö. I
de exempel som diskuterats ovan är kontinent, habitat viktiga fenomen i
denna kontext36. Animationerna skiljer sig från de organismiska framställningarna diskuterade ovan genom att dessa inte explicit presenterar fragmenten. Kameran panorerar ett område innan själva fragmenten fokuseras
(t.ex. en grupp Aa), detta innebär att betraktaren ser element (t.ex.
vidsträckt landskap med träd i) som uppenbart inte utgör explicita fragment i framställningen.
Det finns exempel på texter som eventuellt antyder att en kontextuell
världshypotes projiceras, nedanstående citat visar på detta:
Termites were perhaps a food for Lucy and her likes. Like chimpanzees
they may have used sticks and natural tools to achieve their goals. (Origins:
Ancestors and cousins, sidnod 2)

Till skillnad från tidigare exempel utgör de fakta som presenteras om Aa
inte en absolut sanning. Snarare visar ovanstående formuleringar på att
detta är ett förslag till hur man kan förstå Aa, det kan således finnas alternativa tolkningar.
Sammanfattning - diskussion
Origin: Ancestors and cousins skiljer sig från Origin: Theories och de två
övriga programmen genom hypertextens öppna och informationsbärande
struktur. Hypertextens strukturella uppbyggnad, dvs. de element som
används för navigeringen, bär på ett innehåll som tycks ha lika stor betydelse som de explicita verbala utsagorna. Interaktionen med hypertexten
skapar därmed en unik typ av visuella meningserbjudanden då användarens navigering leder till att nya bilder presenteras. I och med detta uttrycker navigeringen ett innehåll som övriga modaliteter inte alltid
36

Skapandet av animationerna kan sägas bygga på ett antagande om att fakta förhåller sig till andra fakta enligt en organismisk världshypotes. Enskilda fragment
(fossilfynd av Aa, geomorfologi, klimatdata etc) korrelerar till en integrerad helhet,
Aa levde i en specifik miljö som hon integrerade med på olika sätt.
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kommenterar. I det avsnitt som analyserats är syftet med navigeringen att
ta sig fram till den sidnod där Aa presenteras verbalt, rörelsen till denna
sidnod sker dock via ett innehåll kopplat till de handlingsalternativ användaren erbjuds. Ett exempel är de korta animationer som startar när användaren klickar sig framåt, i detta fall kopplas Aa implicit till en plats och
en miljö. Detta kommenteras inte utan är ett kort mellanspel fram till den
slutliga sidnoden.
I bilderna uttrycks klassificerande och narrativa processer där vissa är
kontextlösa medan andra beskriver en full bakgrund. De klassificerande
bilderna visar Aa utifrån hennes fysionomi eller utifrån hennes varande i
relation till andra organismer. Programmet erbjuder i och med detta en
traditionell biologisk framställning av Aa. Dock finns det, i likhet med
Evolution, modalitetsmarkörer som snarare antyder en naturalistisk kodorientering. Detta är speciellt tydligt i de narrativa processerna där Aa
levandegörs. Visuellt beskrivs detta dels genom den miljö Aa levde i och
dels på det sätt bilderna visar artens göranden i denna miljö. Förutom att
den hypertextuella strukturen har betydelse för de meningar som erbjuds
om Aa har den även betydelse för användarens förståelse av hypertexten
som helhet. Varje handlingsalternativ kopplas till en reinteraktiv text där
valets relation till övriga delar av hypertexten synliggörs. I denna del av
programmet kan de hypertextuella elementen sägas vara intresserade av
att användaren i förväg vet vad valet innebär. Det är inte frågan om någon
utförligare text som beskriver detta utan främst handlar det om att valet
kommenteras i relation till övriga delar i sidnoden. Som beskrivits ovan
finns det ett flertal olika interaktiva objektnoder i Ancestors and cousins.
Hypertexten erbjuder i och med detta en mångfald av alternativ som läsaren har att ta ställning till. Då det inte sker någon styrning i navigeringen,
dvs. det finns inte en tydlig linjär struktur med en början och ett slut, finns
det flera möjliga läsaningar. Detta föreslår att det också finns flera olika
beskrivningar av vad Aa är och i förlängningen också flera meningserbjudanden (t.ex. kan Aa vara humoristisk, äta termiter, vara ett objekt, en
organism på savannen etc.).
Origin: Theories skiljer sig markant från ovanstående sammanfattning.
I denna del är hypertexten monosekventiell och de hypertextuella
elementen har liten eller ingen betydelse för förståelsen av innehållet.
Texten saknar modalitetsmarkörer betydelsefulla för att skapa en relation
mellan läsare och texten. Texten blir i och med detta implicit objektiv till
innehållet, det finns inga personliga intressen bakom presentationen av
evolutionen utan detta är en korrekt beskrivning om sakernas tillstånd.
Bilderna i denna del används för att skapa en känsla av att evolutions-
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teorin har en gammal och eventuellt viktig historia. I och med detta skapas
en kontrast mellan de två avsnitten. I den del som behandlar Aa nämns
evolutionära mekanismer aldrig utan utvecklingen av organismerna fram
till människan genomsyrar hela framställningen. Den mer uppsluppna
tonen i Ancestors and cousins och det närvarande grundantagandet om
en utveckling refererar implicit till Theories. Har läsaren synpunkter på
beskrivningen av Aa kan han/hon alltid titta i den gamla boken där den
genom historien beprövade ”sanningen” finns.
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5 Diskussion och slutsatser

Inledning
Det övergripande syftet med uppsatsen var att studera vilka meningar om
evolutionen som erbjuds användaren. Detta erbjudande ansågs i denna
studie formas av den inre kontexten, i betydelsen hypertextens uppbyggnad, och den yttre kontexten, i betydelsen underliggande världshypotes.
För att konkretisera ovanstående formulerades ett antal frågor som
fungerade som fokus för analyserna. I detta kapitel diskuteras resultatet i
relation till frågeställningarna och den teoretiska ansatsen. Detta innebär
att inledningsvis kommer de frågor som rör hypertexten och världshypoteserna besvaras, för att sedan diskutera vilken betydelse detta har för
meningserbjudandet.

Modaliteternas betydelse för meningserbjudandet
Tre program – tre modaliteter
De tre programmen skiljer sig från varandra genom det sätt innehållet
presenteras. Man kan säga att programmen associerar till olika genrer där
Biologica kan jämföras med en traditionell biologilärobok, Evolution med
en undervisningsfilm och Origins med en berättande/underhållande yta.
Den senare är tämligen svår att jämföra med icke datorbaserade genrer då
den har inslag av undervisning, spel och berättelser. Det är en tydlig
skillnad i den betydelse ljudet, texten och bilden har i de tre programmen.

Bilden
Bilden har en viktig men underordnad roll i Biologica och Evolution, i
dessa fungerar bilden främst som ett stöd till den mening texten respektive
rösten uttrycker. Bilderna i den senare är uppbyggda av enskilda tecken
som text och/eller röst nämner och fungerar i och med detta som visuellt
stöd för att ”levandegöra” utsagan. Som nämndes ovan påminner evolutionsavsnittet i Biologica om en traditionell bok vilket återspeglas i
bilderna som är fasta strukturer. Skillnaden mellan den traditionella läroboken och Biologica är att bilderna i den senare är själva sidan. Använ-
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daren rör sig genom en visuell yta där förståelsen för denna yta bestäms
av rösten och framförallt texten. Användandet av bilden och i förlängningen bildens betydelse för meningserbjudandet kan kategoriseras enligt
nedan. Bilden kan ha en representerade funktion där syftet är att visualisera, och som nämndes ovan, levandegöra ett speciellt tecken. Exempel
på detta kan vara då röst eller text diskuterar Darwins resa samtidigt som
en bild på Darwin, en flagga och en båt visas. Ett annat exempel kan vara
då rösten pratar om populationer samtidigt som en grupp leguaner visualiseras. I dessa fall har bilden knappast en betydande funktion för det
innehållsliga meningserbjudandet. Med detta menas att bilderna inte
erbjuder den mening som avses, i exemplet ovan betyder det att Darwins
världsomsegling inte blir begriplig genom bilderna, inte heller begripliggörs populationsbegreppet av bilden. De representerande bilderna, som är
vanliga i Evolution, har dock en betydelse för det totala meningserbjudandet, dvs. bilderna tillför något till utsagan som inte nödvändigtvis
handlar om förståelsen av densamma.
I de olika programmen uttrycks olika processer genom bilderna. I
Evolution är det framförallt en kombination av klassificerande och
narrativa processer som dominerar. Dessa bilder är uppbyggda av enskilda
element som tillsammans skapar en helhet, det narrativa i dessa bilder
kommer av den uppbyggnad av bilden som sker över tiden. Klassificerande bilder, som är vanliga i Biologica och Origins visar på ett mer
eller mindre tidlöst fenomen och har således betydelse för den mening som
fästs till utsagan. Implicit visar bilden på en absolut sanning eller
åtminstone en absolut klassificering (Kress och van Leeuwen 1996). Dessa
kan därmed antas ha betydelse för vilken mening som erbjuds om
evolutionen, via bilderna förmedlas, låt vara implicit, att evolutionära fenomen kan beskrivas utifrån en tidlös klassificering. De narrativa processerna beskriver, som namnet antyder, en berättelse eller en spatiotemporal
händelse och kan sägas, beroende på hur de är konstruerade, ”lätta upp”
alternativt tydliggöra utsagorna. Sammantaget kan detta anses ha stor
betydelse för vilken mening som erbjuds via bilderna då de olika processtyperna ”inringar” fenomenet evolution från olika håll. De klassificerande
bilderna ger en mer eller mindre sann beskrivning av fenomenet och de
narrativa sätter fenomenet i ett sammanhang.
Analysen av Origins visade att de animationer som startas då användaren rör sig genom hypertexten bär på meningar som delvis även framkommer i andra bilder och/eller i andra modaliteter. Detta är intressant då
animationerna är tämligen små (i relation till sidnodens yta)
”transportsträckor” fram till det att läsaren har nått sitt mål i hypertexten.
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Vid en första anblick kan de således upplevas som tämligen obetydliga
element vars funktion främst är att lätta upp i hypertexten. Trots att animationerna inte kommenteras varken av tal eller text utan dessa tenderar
självständigt att levandegöra Aa i en viss miljö på en viss kontinent har
även dessa betydelse för de meningar som erbjuds. Detta fenomen kan
relateras till den destillerade mening som ett flertal bilder i samtliga program uttrycker. Bilderna tenderar att visualisera en oproblematisk bild av
det fenomen de representerar. Dvs. tveksamheter uttryckta genom andra
modaliteter finns inte i bildens framställning. Detta har, som bl.a. Moser
(1996) och Geire (1996) påpekat, stor betydelse då människan tenderar att
fästa stor tilltro till bildens förmåga att på ett korrekt sätt avbilda verkligheten. Bildens förmåga att övertyga är speciellt stark inom den vetenskapliga kodorienteringen (Kress och van Leeuwen 1996) vilket eventuellt kan
innebära att vissa av ”meningsdestillaten” i dessa program har stor betydelse för den mening som erbjuds.
I Origins och i viss mån Biologica är de hypertextuella elementen ofta
meningsbärande bilder. Detta betyder att olika interaktiva objektnoder
visualiserar något ytterligare än vad en t.ex. framåt- knapp gör. Rörelsen i
hypertexten sker via bilder som representerar specifika biologiska objekt,
t.ex. en sittande Aa eller ett varghuvud. Det är rimligt att bilder, vars
främsta syfte är att utgöra en nod i hypertexten, även har betydelse för
vilka meningar som erbjuds användaren. Dvs. förflyttningen mellan sidnoder sker via en visuell yta och beroende på dess utformning kan den ha
betydelse för vad innehållet blir. Om man tar exemplet med Aa ovan (se
bild 1 nedre vänstra fönstret) förmedlar bilden något liknande: En sittande
apmänniska som med händerna arbetar med något. I relation till de andra
interaktiva objektnoderna i samma fönster förmedlas även att den sittande
Aa har någon form av relation till de andra organismerna. Kanske levde de
under samma tidsperiod och i samma miljö? Om objektnoderna i detta
fönster skulle vara i form av text är det knappast troligt att detta skulle förmedlas, snarare skulle dessa bestå av ett eller ett par klickbara ord. Eventuellt är det möjligt att även menyrader och andra former av mer innehållsneutrala objektnoder har betydelse för vad innehållet är. Exakt vilken betydelse detta fenomen har går dock i denna studie inte att uttala sig om, utan
här kan endast konstateras att hypertextuella element i form av bilder gör
hypertexten komplex utifrån ett meningsperspektiv.
Sammanfattningsvis, bildens betydelse för de digitala läromedel som
här analyserats kan inte underskattas. Samtliga bilder förmedlar något till
användaren och denna mening kan i många fall sägas vara ett destillat.
Med detta menas att bilderna visualiserar en mening om världen där tvek-
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samheter, tvetydigheter, komplexa resonemang etc. har fallit bort från den
ursprungliga utsagan. Modalitetsmarkörer, bildernas kodorientering och
processtyper har ytterligare betydelse för detta. Bilder som uttrycker
klassificerande och/eller analytiska processer antyder en generell och mer
eller mindre tidlös mening. Beroende på hur denna klassificering är
visualiserad med avseende på vilka modalitetsmarkörer som använts förstärks respektive försvagas denna tidlösa mening. I Evolution och i viss
mån Biologica ger innehållet, som det representeras genom bildmediet, en
sann eller åtminstone beständig beskrivning av fenomen i världen. Detta
gäller även för Origins som dock skiljer sig från de två övriga genom det
sätt som narrativa bilder används. Innehållet i Origins visualiseras ofta
genom animationer och narrativa bilder som inte beskriver, till skillnad från
de konceptuella bilderna, en tidlös klass, hierarki eller mening utan ger
snarare en ögonblicksbild av ett visst fenomen. Dessa bilder skapar ett
sammanhang som text och röst knappast kan förmedla. Detta har även
betydelse för den relation som skapas mellan användare och program, dvs.
det fenomen som kan härledas till bildens interpersonella metafunktion. I
Origins bjuds användaren med på en resa där han/hon kan titta på t.ex. Aa
i sin livsmiljö.

Tal och text
Texten används ofta, oavsett program, till att ”slå fast” betydelsen i de
tecken som presenteras genom de andra modaliteterna tal och bild. En bild
eller ett fenomen som rösten nämner ges betydelse genom att text kopplas
samman med dessa. Detta sker explicit genom att en text framträder tillsammans med en bild. Det sker även implicit genom att fenomen presenterade genom rösten också presenteras i en löpande text. Rösten
respektive texten har olika funktion om man jämför de två programmen
Evolution och Biologica. I den förra förmedlas innehållet framförallt
genom rösten och texten fungerar som ”bildtext” enligt resonemanget
ovan. I den senare råder det omvända, rösten presenterar varje sidnod
kortfattat, liknande en bildtext, medan texten står för störst innehållsförmedling. Till skillnad från flertalet av de bilder som används i programmen finns det i röst och text en precision i det som presenteras. Saker och
ting kan vara osäkra, explicit sanna, vackra etc. Detta innebär att modalitetsmarkörerna, dvs. de egenskaper i språket som tydliggör sant-falskt,
rätt-fel etc., ofta är explicita. Relationen mellan användare och program
rörande grader av innehållets sanningshalt befästs i och med detta framförallt genom rösten och texten. Detta gäller även för den personliga
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relation som skapas mellan läsare och text. Det är framförallt i text och röst
läsaren tilltalas aktivt.

De hypertextuella elementens betydelse
för meningserbjudandet
Hypertexten har betydelse för hur delar i innehållet relateras till andra
delar. Med detta menas att hypertextens struktur har betydelse för, vilket
är uppenbart, användarens navigering genom programmen. I samtliga
program finns en väg genom innehållet, denna väg kan dock vara mer eller
mindre fastlagd. I Origins finns ingen bestämd väg, vilket det gör i större
utsträckning i de två andra. Detta är, som nämndes ovan, en självklar
egenskap hos hypertexten då denna bestämmer vad som faktiskt kan
göras med texten. I Origins innebär detta att vad t.ex. Australopithecus
afarensis (Aa) är, beror på de sidnoder användaren besöker. Beroende på
de val läsaren gör möter hon olika beskrivningar av Aa, från till synes
objektiva redogörelser till mer uppsluppna och humoristiska beskrivningar. Aa kan vara en avlägsen släkting till människan som levde på
savannen men hon kan också vara en självironisk individ som inte kan gå
speciellt bra.
Karaktäristika i hypertexten har även betydelse för hur ett genomgående neutralt innehåll kan uppfattas. I likhet med Origins har Biologica,
vars innehåll inte förändras med avseende på ton och tilltal, navigeringskaraktäristika som innebär att läsaren kan möta olika beskrivningar av
samma fenomen. Detta är möjligt om användaren väljer att följa de
strukturella objektnoder som presenteras i den parallella sidnoden och på
så sätt röra sig från det avsnitt som studeras. Ytterligare sätt som
hypertexten har betydelse för den mening som erbjuds är genom de egenskaper som är relaterade till den hypertextuella kohesionen. Genom att
objektnoder binder samman olika sidnoder relateras innehållet till andra
delar i hypertexten explicit och implicit. Förståelsen för framförallt hypertextens struktur men även själva innehållet påverkas av dessa kopplingar.
De hypertextuella elementen skapar, vilket synliggörs genom dess
metafunktioner, relationer mellan användare och hypertext (Lemke 2002).
Exempel på detta är när användarens göranden kommenteras vilket föreslår
en hypertext där det finns ett intresse i att användaren förstår innehållet,
eller åtminstone delarnas relation till andra delar. Motsatsen till en
kommenterande hypertext exemplifieras i Biologica där de olika sidnoderna i princip är autonoma informationsmoduler. Vägledning till dessa
finns knappast utan användaren är relativt ”ensam” i sin navigering
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genom innehållet. Texten tenderar i och med detta att vara något som inte
berör enheten användare och text.
Ovanstående resonemang fokuserar en intressant egenskap hos hypertexter som inte är lika uppenbara i tryckta texter, nämligen: Meningserbjudanden lokaliserade i bild, text och tal behöver inte nödvändigtvis
vara de meningar som faktiskt erbjuds användaren. Det faktum att bilder
och texter erbjuder meningar (Knain 2001; Kress och van Leeuwen 1996;
Lemke 1998; Östman 1998, 1995; Kilbourn 1976) om världen kompliceras av
hypertextens struktur. Beroende på de val användaren gör (trycka på
objektnoder, röra muspekaren över interaktiva tecken etc.) kan meningar
erbjudas (interaktiv text visualiseras, en ny sidnod öppnas) eller aldrig
synliggöras (användaren rör inte muspekaren eller trycker inte på objektnoden). Detta innebär i förlängningen att det är tämligen svårt att hävda
att vissa specifika meningar erbjuds i en hypertext då meningserbjudandet
delvis formas av användarens navigering. Av detta följer att det är lättare
att uttala sig om monosekventiella hypertexters meningserbjudanden
jämfört med de multisekventiella och nätverksstrukturerade hypertexterna.
Sammanfattningsvis: Hypertexten kan ha betydelse för de meningar
som erbjuds. I denna studie uppmärksammades framförallt två karaktäristika i hypertexten där detta tydliggörs. Den ena är de egenskaper hypertexten uppvisar som har betydelse för användarens förståelse för
konsekvenserna av hennes navigering. Hypertexten kan kommentera
valen och/eller beskriva vad valen leder fram till och på så sätt synliggöra
hypertextens struktur och relationen mellan användare och hypertext. Den
andra är de egenskaper som tillåter användaren att välja en egen läsordning genom hypertexten och på så sätt möta ett innehåll som eventuellt
bryter med en avsedd läsordning. Detta innebär att de meningar som
erbjuds är intimt förenat med de handlingar som är kopplade till användarens navigering i hypertexten. Fenomenet blir mer uppenbart ju komplexare
hypertexten är.

Världshypotesernas betydelse för meningserbjudandet
Det är tämligen vanligt, framförallt när läromedlen gör historiska tillbakablickar, att evolutionen görs förståelig utifrån organismernas form. Formen
är ett bevis för evolutionen. Människans tänkande kring utvecklingen av
livet tar sin början då hon ser att organismerna liknar eller inte liknar varandra. Detta fenomen, som uttrycker en formistisk världshypotes, kan återkomma när Darwin och Galapagosfinkarnas näbbar diskuteras eller när
överhuvudtaget organismernas morfologi nämns. Att diskussioner kring
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formen inte enbart sker utifrån ett historiskt perspektiv är tämligen viktigt
för vilken mening som erbjuds. Om den senare typen av formistiskt resonemang, t.ex. Galapagosfinkarna, inte förekom skulle form vara något som
endast hade betydelse för de tidiga uppfattningarna men att detta har
kommit att minska i betydelse i och med människans ökade kunskap kring
biologiska fenomen. Detta är inte fallet utan formen återkommer i text, tal
och bild. I bilderna, som oftast är konceptuella när formism projiceras, uttrycker en norm eller en ideal form som exemplifieras genom organismerna.
Slutligen, då organismernas form, oavsett modalitet, inte kommenteras
utifrån ett förståelse- och beviskriterium blir det formistiska antagandet
knappast kontroversiellt utan tvärtom erkänns formen som en företeelse
viktig och kanske även fundamental för evolutionsteorin.
Mekanism projiceras genom samtliga modaliteter och resonemanget
nedan avser därmed text, tal och bild. Den mekanistiska världshypotesen
projiceras relativt ofta och framförallt då genetiska förklaringsmodeller
används. Evolutionära aspekter på organismens fysiologi, morfologi,
beteende etc. förklaras genom att man hänvisar till gener eller en sekvens
kvävebaser på DNA-molekylen. Evolutionen är i och med detta något
diskret och reducerbart som finns i en spatiotemporal verklighet. Andra
exempel är när processer beskrivs utifrån kausalitetssamband. Detta sker
t.ex. i ett av programmen när färgförändringen hos björkmätarna förklaras,
genom kontakt påverkar diskreta delar andra delar. Den mekanistiska
världshypotesen projiceras också i sammanhang som inte är direkt kopplade till en evolutionär diskussion. Exempel på detta är när organismen är
helheten och dess organ utgör delarna. En mekanistisk världshypotes
föreslår en diskret verklighet, fenomen kan därmed studeras, kvantifieras
och beskrivas mer eller mindre exakt.
Den organismiska världshypotesen projiceras sällan entydigt. Ofta har
utsagorna inslag som föreslår andra världshypoteser vilket gjorde det
svårt att hävda att det är just organisism som projiceras. Gemensamt för
utsagor där tolkningen har resulterat i en organismisk världshypotes är att
dessa oftast har kategorierna helhet och integration som grund för resonemanget. Med detta menas att texten, rösten eller bilden utgår från en förklarande helhet som utgör den kontext till vilken processerna kopplas.
Delarnas integration i och relation till en helhet är ofta implicit. Ett exempel
på detta är när naturligt urval diskuteras och där fenomenen, som enskilt
utgör fragment (predation, kamouflage) pekande mot en förklarande helhet, antas göra den övergripande teorin förståelig.
Kontextualism är den världshypotes som till synes verkar ha minst
betydelse för en presentation av evolution som modell för att förklara livet.
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Som beskrivits tidigare baseras denna världshypotes på ett antagande om
en föränderlig omvärld där sammanhanget är av fundamental betydelse för
att förstå fenomenets karaktäristika. Resonemang i text, tal och bild där en
kontextuell världshypotes projiceras kännetecknas därför av detta.
Studien visar att det är framförallt i utsagor där förändringen av människans förståelse och teoriformulering presenteras som den kontextuella
världshypotesen projiceras. Detta sker framför allt när programmen
presenterar teorins tillblivelse. Genom explicita och implicita modalitetsmarkörer i text och bild tydliggör man att detta är en historisk uppfattning.
Tidigare teorier baserades på kunskap framsprungna ur en specifik
tidsperiods vetande om världen. De tidiga teorierna för att förklara livet blir
då enbart kognitiva redskap, vilket tydliggörs genom modalitetsmarkörer,
utan reella anspråk på sanning. Jag har hittat ett fall i ett av programmen
där ”dagens” evolutionsteori presenteras i samband med att en kontextuell
världshypotes projiceras. Detta är tämligen intressant då utsagor av denna
typ just föreslår kunskap som ett funktionellt verktyg i ett specifikt
sammanhang. Man poängterar att evolutionsteorin är en teori, förmodligen
den bästa men inte nödvändigtvis den sannaste. Att den kontextuella
världshypotesen projiceras i materialet baseras därmed främst på hur
världshypotesens verklighetsuppfattning, dvs. text, tal och bild fokuserar
människans verklighetsuppfattning som ett sammanhangs-beroende och
föränderligt fenomen. Detta skall ställas i relation till de övriga
världshypoteserna vars kategorier för att nå sanning oftast utgjorde
grunden för att hävda att dessa projicerades.
Analysen visade att när evolutionära mekanismer förklaras, biologiska
fenomen presenteras, det vetenskapliga arbetssättet exemplifieras (vilket
oftast sker implicit) och teorins historiska tillblivelse presenteras sker det
utifrån olika världshypotesers omvärldsuppfattning och sanningskategorier. I och mellan sidnoder kan således en världshypotes uttryckas i
talet och en annan världshypotes i bilden. Det är möjligt att detta inte på
något sätt är kontroversiellt utan snarare naturligt, dock är det högst
rimligt att många av de missförstånd som omgärdar teorin kan kopplas till
detta fenomen. Samtliga program förmedlar implicit att det finns ett korrekt
sätt för biologin som vetenskap att studera de objekt den intresserar sig
för (man hävdar att saker är sanna, personer hade fel, saker kan bevisas
etc.). Detta förhållningssätt, som är outtalat, finner dock inget stöd i hur
tal, text och bild resonerar kring fenomenen utan snarare erbjuds flera olika
perspektiv för att kommunicera och förstå biologiska fenomen. I de läromedel som analyserats i denna studie ges ingen vägledning till läsaren i
hur och när ett sätt att förhålla sig till biologiska fenomen anses vara det
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rätta. Detta kan vara problematiskt ur ett meningsperspektiv, vilket utvecklas nedan.
När tal, text och bild relativt ostrukturerat använder ett språkbruk som
kan härledas till olika världshypoteser är det möjligt att evolutionen blir
diffus eller svårförståelig. Att elever har svårt att formulera sig korrekt
kring teorin, vilket uppmärksammats av bl.a. Alters och Nelson (2002);
Thomas (2000), Landström (1995); Sjöbeck (1995); Pedersen (1992), kan
eventuellt förklaras av detta, läromedlen hänvisar implicit till olika epistemologiska och ontologiska perspektiv. Konsekvensen av en ”diffus”
beskrivning om evolutionen kan vara att programmen erbjuder eller kanske
snarare tillåter ”naiva” meningar om evolutionen.
Resonemanget som följer kan jämföras med Kilbourns (1998) diskussion
kring grova/enkla/oborstade (crude) versioner av världshypoteserna där
han diskuterar hur världen ter sig när den förstås utifrån överdrivna
världshypoteser. Detta är inte riktigt den betydelse som avses här utan
världshypoteserna anses vara stabila, snarare är det användaren som tenderar att bli enkel om han/hon enbart studerar världen utifrån en världshypotes. Dvs. vad evolutionen är när den förstås utifrån en mekanistisk,
formistisk, kontextuell respektive organismisk världshypotes. Den diffusa
beskrivningen av evolutionen överlåter, så att säga, åt läsaren att välja
perspektiv. Konsekvenserna av den diffusa meningen och i sin tur de
naiva meningarna kan sägas vara besläktade med det Östman (1995, 1998)
benämner följemeningar. Beroende på hur ett evolutionärt fenomen presenteras med avseende på vilken världshypotes som projiceras får det
konsekvenser för hur andra fenomen kan förstås. Detta betyder att om t.ex.
den mekanistiska världshypotesen återkommande används för att förklara
evolutionära fenomen, blir ett betydande meningserbjudande att
evolutionen kan/skall förstås utifrån en mekanistisk världsbild. Evolutionen fungerar, med allt vad det innebär för förståelse och associationer,
som en maskin. Studien visade dock att detta ej är fallet. I programmen
projiceras aldrig enbart en världshypotes utan snarare sker det förskjutningar mellan dem. Detta sker både inom textmassor (skillnader mellan
meningar i samma stycke, vilket även gäller för utsagor presenterade
genom rösten), mellan modaliteter och mellan sidnoder. Studien visade
också, vilket kommenterades ovan, att vissa världshypoteser ofta är kopplade till ett specifikt stoff. Nedanstående uppställning visar vilka meningar
som är möjliga utifrån naiva framställningar, i betydelsen evolutionen
förklarad utifrån en världshypotes. Trots att inget av programmen kan
sägas vara rent formistiskt, mekanistisk etc. är det rimligt att anta att
enskilda utsagor får konsekvenser för hur evolutionen kan uppfattas.
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Formism
Formen utgör en grund för förståelse. Fenomenens förnimbara karaktäristika, storlek, färg, kroppsform etc., utgör en materialisation av fenomenets vara. Detta betyder att det finns en ideal form eller norm som
genomsyrar objekten. De fenomen som undersöks studeras utifrån dess
avvikelse från denna ideala form. Konsekvensen av detta blir att evolutionen är en naturlag som synliggörs och bevisas genom organismernas
likheter respektive olikheter. Jag kan se två betydelsefulla konsekvenser
av en ”ren” formistisk framställning. Den ena är att evolutionen blir tämligen enkel i betydelsen naiv. Organismernas form räcker för att visa på en
evolution vilket i förlängningen erbjuder en normstyrd evolution. En normstyrd evolution är således den andra betydelsefulla konsekvensen av den
rena formismen. Detta erbjudande blir tydligt t.ex. när människans förfäder
presenteras, den ideala formen är en upprätt varelse med stor hjärnvolym.
Alla andra varelser speglas mot denna vilket innebär att evolutionen ”hela
tiden” haft människan som slutmål.

Mekanism
Maskinen utgör grunden för förståelse. Detta innebär att evolutionära
fenomen är reducerbara, kvantifierbara och diskreta processer. Okommenterat föreslår detta en evolution som i princip kan förutspås om man
känner systemets delar och deras innebörds samband. Detta är knappast
kontroversiellt så länge maskinmetaforen hålls på molekylärnivå. Även det
”naiva” mekanistiska förhållningssättet tenderar nämligen att erbjuda en
förenklad mening om evolutionen. De orsaks-verkan samband som är del i
den mekanistiska världshypotesen kan svårligen förklara makroevolutionära förändringar. Konsekvensen av en ”ren” mekanistisk framställning
riskerar därmed att reducera sådana fenomen till enskilda gener. Vidare,
maskinmetaforen innebär att saker och ting har sin givna plats i maskineriet. Beteendet eller funktionen av en viss del kan förklaras av dess
kontakt med en annan del. Funktionalistiska förklaringar associeras i och
med detta till den mekanistiska världshypotesen där en sak som t.ex.
utvecklandet av fåglarnas flygförmåga till syende och sist blir ett resultat
av generna. Maskinmetaforen är ett kraftfullt och i vissa sammanhang
mycket kontroversiellt redskap. Ett exempel på detta är olika etiska frågor
som rör människans existens och där det dialektiska förhållandet mellan
arv och miljö aktualiseras. Komplexa frågor kan reduceras ned till följande
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konstaterande: Människan är som hon är på grund av sina gener och det
finns ingenting vi kan göra åt det.

Organisism
En omvärldsbeskrivning baserad på ett organismiskt perspektiv utgår från
antagandet om att fenomenen utgör delar i en integrerad helhet. Enskilda
fenomen är fragment som får sin förklaring i ljuset av helheten. Utsagor
refererar implicit och/eller explicit till ett övergripande system, som i detta
fall är fenomenet evolution. I de program som analyserats utgör ofta naturliga urvalet denna övergripande förklaringsmodell som gör alla fenomen
förståeliga. Dvs. fragmentens nexusar får sin lösning genom det naturliga
urvalet. Sker detta utan att utsagan närmare förklaras, dvs. man utelämnar
helheten i beskrivningen av fenomenet, tenderar evolutionen att vara
funktionell. Utsagor liknande ”Populationen utvecklar organ anpassade till
tillgången på föda”, ”Fåglarna härstammar från en dinosaurie som började
flyga”, ”Växtätare har en lång tarm för att kunna smälta födan” etc. kan
kopplas till den organismiska världshypotesen.

Kontextualism
Projiceringen av en ”ren” kontextuell världshypotes visade sig vara tämligen ovanlig i programmen, ofta uttrycks andra världshypoteser tillsammans med den kontextuella. Evolutionen uttryckt genom en kontextuell
världshypotes är en teori som förklarar utvecklingen av livet. Teorin är den
bästa tillgängliga, i betydelsen den teori som förklarar detta på ett
tillfredställande sätt, detta behöver dock inte betyda att det är den
sannaste. Till skillnad från de övriga tre världshypoteserna fokuseras
evolutionen som förklaringsmodell istället för evolutionen som en process.
En extrem form av kontextualism skulle innebära att ingenting som
observerats kan friställas från dess kontext. I förlängningen innebär detta
en relativistisk kunskapssyn inom vilken lagar och modeller inte har någon
bärkraft. Evolutionära fenomen förklaras enbart utifrån ett specifikt sammanhang, kunskap och vetande från ett sammanhang kan i och med detta
ej överföras till ett annat.
Ovanstående genomgång visar möjliga följemeningar i ett material där
evolutionen diskuteras. Dessa meningar är en konsekvens av världshypotesernas omvärldsuppfattning. Som läsaren kommer bli varse kommer dock
dessa ej bedömas vara de specifika meningar om evolutionen som erbjuds
i det analyserade materialet. Dessa visar snarare på möjliga konsekvenser
av den ”diffusa” mening som erbjuds i samtliga program.
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Meningar om evolutionen
Under denna rubrik kommer de meningar om evolutionen som erbjuds i
materialet att diskuteras. Dessa meningar formas av modaliteternas användning, hypertextens karaktäristika och underliggande världshypotes. I
materialet är det tydligt att utsagor om ett specifikt fenomen kan betyda
olika saker beroende på hur ovanstående konstruerar utsagan. Analysen
visar att det ej finns en universell mening som återkommer i programmen.
Snarare erbjuds meningar evolutionen i samma program och att evolutionen i och med detta tenderar att bli komplex och eventuellt svår att förstå, se nedan under ”Oavsett biologiskt fenomen som studeras, evolutionen kan förklara det!”. Under nedanstående rubriker kommer de mest framträdande meningserbjudandena att presenteras.

Evolutionen är säker och sann
Två av programmen, Evolution och Origins, uttrycker genomgående att
evolutionsteorin är ett resultat av människans tolkning av fenomen i
omvärlden. Dessa fenomen visar tydligt att livet har utvecklats. Ordet
evolution betyder i dessa program ”en process som formar livet på jorden”
vilket skall ställas i relation till ”evolutionen är en teori som förklarar livet
på jorden”. Denna mening erbjuds då text, bild och ljud projicerar en
formistisk, mekanistisk och organismisk världshypotes och förstärks av
konceptuella bilder. Det är dock en nyansskillnad i vad denna ”sanna”
beskrivning av omvärlden är i enlighet med de tre världshypoteserna. När
en formistisk världshypotes projiceras är evolutionen ofta något implicit
och underförstått. Processen visualiseras genom organismernas form,
vilket sällan uttrycks direkt i text, ljud och bild. När en mekanistisk och en
organismisk världshypotes projiceras är processen observerbar och
bevisbar. Fakta visar hur processen fungerar. Modalitetsmarkörer i text,
ljud och bild styrker framställningen om att evolutionen är säker och sann.
Detta sker explicit genom hur framförallt text och röst uttalar sig med
säkerhet om olika fenomen. Det sker även implicit genom den
kodorientering bilderna representerar. Även hypertexten kan i vissa
avseenden sägas stödja denna framställning, detta genom det sätt
hypertexten strukturerar innehållet.
Utifrån ovanstående resonemang kommer den specifika ”evolutionen är
säker och sann” mening som erbjuds i respektive program att beskrivas.
Evolution är det program som tydligast framhåller ovanstående mening.
Rösten uttalar sig med säkerhet om det som presenteras, det finns ingenting i evolutionen som är diffust eller osäkert. Evolutionen är diskret och är
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därmed något som kan studeras, kvantifieras och förstås logiskt. Hypertexten är tämligen strikt, det finns en given läsordning i materialet som
antyder att innehåll skall läsas och förstås i relation till annat innehåll.
Dock finns det egenskaper i innehåll och gränssnitt som gör att denna
mening skiljer sig från de två övriga. Programmet är personligt på så sätt
att utsagor riktas direkt till användaren. Det finns en avsändare som vill att
läsaren skall förstå det som presenteras. Detta är något som även återkommer i hypertexten som stundtals kommenterar användarens göranden.
Det finns dessutom inslag, framförallt i det visuella materialet, som
refererar till en mer populär framställning, man använder sig således inte
enbart av typiska naturvetenskapliga visuella representationer. Vidare, i
programmet finns det relativt ofta fotografier på människor när olika evolutionära begrepp och processer diskuteras. Materialet är i och med detta
något som inte enbart berör människor med en vetenskaplig kodorientering, dvs. forskare och professionella biologer. Förutom att evolutionen
är säker och sann är den dessutom något som är viktig och kan förstås av
”en vanlig människa”. Evolutionen är något som berör enskilda människors livsvärld.
I Origins är ”evolutionen är säker och sann” delvis ett implicit meningserbjudande. I de avsnitt som behandlar människans olika förfäder baseras
diskussionen genomgående på att dessa utgjorde föregångare till människan. Utsagor som berör detta är dock sällan explicita, läsaren skall förutsätta att dessa organismer utgör exempel på ”hållplatser utmed vägen fram
till människan”. Avsnittet där teorin presenteras påminner i sin disposition
om Evolution och i likhet med detta program är utsagorna explicita och
säkra, evolutionen är en process som människan lyckats förstå genom
olika vetenskapsmäns arbete. Det finns dock betydande skillnader mellan
de två programmens presentation av evolutionen. I Origins finns detta
avsnitt presenterat i en antik bok (omslaget ser ålderdomligt ut) som
läsaren bläddrar i. Texten behandlar framförallt evolutionen fram till
Darwin, relativt lite utrymme läggs på den moderna evolutionsteorin. De
bilder som finns i anslutning till texten är också ålderdomliga vilket gör att
evolutionsteorin knappast upplevs som en modern teori. Sammantaget är
evolutionen i Origins en sann beskrivning av livet men där grunden för
denna framställning, dvs. människans faktiska kunskap och vetande kring
evolutionen, främst baseras på historiska upptäckter. Vidare, till skillnad
från Evolution är förståelsen av evolutionen inte något som direkt berör
den enskilda människan utan evolutionen är något som man skall ta till sig
förutsättningslöst. Lite tillspetsat kan man säga att den ålderdomliga
boken representerar en auktoritet där gammal, vis och beprövad kunskap
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finns samlad och till vilken den nyfikne eller tveksamma kan vända sig för
att få svar.
I Biologica finns passager i texten som beskriver evolutionen som en
teori som förklarar fenomen i världen. I och med detta kan teorins
sanningsanspråk diskuteras, teorin kan vara ett av flera sätt att förklara
livets utveckling. I detta program är evolutionen en teori vilket skall jämföras med evolutionen som en process. Evolutionsteorin är därför säker
och sann utifrån de modeller och begrepp som teorin använder sig av.
Genom dessa visar man att utvecklingen av livet kan förklaras på ett
objektivt och tillfredställande sätt. Till skillnad från de andra programmen
saknar Biologica utsagor som riktar sig till användaren och överhuvudtaget utsagor som har betydelse för en personlig relation mellan text och
läsare. Text och röst är genomgående neutrala och opersonliga, innehållet
blir i och med detta en till synes objektiv och riktig beskrivning av
evolutionen. Den hypertextuella strukturen stöder denna framställning då
innehållet är avgränsade faktamoduler som går att förstå enskilt. Bildmaterialet avviker något från denna framställning då bilderna ofta uppvisar
en kombination av en naturalistisk och vetenskaplig kodorientering. Till
skillnad från text och röst är evolutionen, så som den representeras genom
bilderna, något som har betydelse även utanför en vetenskaplig diskussion. Bilderna visar att evolutionen är något som går att klä, så att säga, i
en mer vardaglig dräkt.

Evolutionen är något som intresserat människor
Rubriken syftar till det utrymme som de tre programmen lägger på att
diskutera bakgrunden till den moderna evolutionsteorin. Evolutionsteorin
har en tydlig och viktig historia som visar hur tankar kring livet på jorden
har berört människor genom tiderna. Tankar om evolutionen är dessutom
något som förändrats. En mening om evolutionen som erbjuds är således
att evolutionen förstås utifrån ett historiskt skeende och att människans
kunskapande är en process som successivt leder till sann kunskap.

Oavsett vilket biologiskt fenomen som diskuteras, evolutionen
kan förklara det på det!
Evolutionen kan ses som det kitt som sammanfogar biologins alla olika
discipliner (molekylärbiologi, ekologi, etologi, fysiologi etc.) vilket innebär
att evolutionära fenomen diskuteras på olika biologiska nivåer
(Dobzhansky 1977). Samtidigt som detta är fundamentalt för biologin som
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vetenskap och i sin grund okontroversiellt får det konsekvenser för vilken
mening om evolutionen som erbjuds läsaren. Grunden för detta påstående
baseras på det faktum att de olika världshypoteserna baserar sin förståelse
och i förlängningen sitt sätt att resonera och använda metoder för att nå
sanning på olika omvärldsuppfattningar. Konkret innebär det att de olika
världshypoteserna förklarar världen på olika sätt. Ovan diskuterades naiva
förhållningssätt till evolutionen som speglade konsekvenserna av vad
evolutionen blir om den enbart beskrivs utifrån en världshypotes. Dessa
visar på möjliga följemeningar och där några av dem är mer troliga
erbjudanden än andra. Studien visade att det knappast går att säga att det
alltid är en världshypotes redogörelse för evolutionen som uttrycks. Olika
världshypoteser kan projiceras mellan sidnoder och även i ett och samma
text-, bild- eller talavsnitt. Inom samma sidnod kan de olika modaliteterna
projicera olika världshypoteser, rösten kan t.ex. uttrycka en organismisk
världshypotes samtidigt som bilden uttrycker en mekanistisk. I två av programmen, Biologica och Origins kan förskjutningen mellan världshypoteserna vara kopplad till användarens navigering. I den förra visualiseras
nya objektnoder beroende på de val läsaren gör, vilket innebär att nya
sidnoder blir möjliga att besöka. Dessa sidnoder förmedlar ofta annorlunda
perspektiv på evolutionen jämfört med de som erbjuds i evolutionsavsnittet. I Origins är hypertexten tämligen komplex vilket innebär att de
objektnoder användaren klickar på öppnar upp nya vägar genom hypertexten. Utmed dessa vägar möter läsaren ett innehåll som varierar med
avseende på förpackning och projicerad världshypotes. Navigeringen
genom Origins är inte styrd vilket innebär att den ordning användaren
möter sidnoderna och dess innehåll på, inte följer någon struktur. En
eventuell avsedd struktur där resonemang baserat på olika världshypoteser kan tänkas relatera och förklara varandra existerar alltså inte. Detta
skall ställas i relation till Evolution, där hypertexten är monosekventiell
och sidnoderna (och de meningar som erbjuds) följer en avsedd struktur.
Om det finns en tanke bakom innehållets förpackning och länkning kan
användaren svårligen frångå denna struktur.
Ovanstående antyder att ett meningserbjudande, vilket rubriken skall
spegla, är att evolutionen kan förklara alla biologiska fenomen den ställs
inför. Detta kan vid en första anblick verka sympatiskt och riktigt men
undersöker man konsekvensen av detta blir det tämligen problematiskt. Då
tal, text och bild använder sig av olika världshypoteser för att kommunicera evolutionen tenderar den i och med detta att bli diffus gällande visshet.
Läsaren möter olika sätt att förstå biologiska fenomen, t.ex. att Darwin
noterade likheter och skillnader i organismernas form eller att hos fiskarna
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har simblåsan en funktion och placering i relation till andra organ. I text,
bild och tal sker det kontinuerligt betydelsefulla glidningar mellan påståenden av både epistemologisk och ontologisk natur. Då det i samtliga program sker okommenterade förskjutningar mellan världshypoteserna är det
rimligt att anta att ett meningserbjudande torde vara: Man kan tala och nå
sanning om biologiska fenomen på åtminstone fyra olika sätt. Den problematiska konsekvensen av detta är att läsaren själv måste avgöra var
gränsen för varje världshypotes ”beviskapacitet” går. Dvs. användaren
måste t.ex. veta att den formistiska världshypotesen svårligen kan användas för att förklara hur fåglarnas flygförmåga uppkommit. På liknande sätt
kan den mekanistiska världshypotesen knappast förklara vilken betydelse
Lamarcks teorier hade för Darwin när han formulerade sin teori. Att man
kan prata om evolutionen på fyra olika sätt får stor betydelse för vad
evolutionen är. Evolutionen kan förklara alla biologiska fenomen och det
tycks inte finnas några begränsningar för vad man kan säga om detta.
Annorlunda uttryckt: Människan är fri att förklara evolutionen utifrån det
sätt (världshypotes) hon finner passande. Detta exemplifieras nedan
genom att visa på vad som händer med begreppet anpassning beroende
på vilken världshypotes som människor väljer att använda för att begripliggöra begreppet. Detta är något som här förutsätts ske oreflekterat, man
handlar utifrån hur man uppfattar att begreppet och dess användning blir
meningsfullt. Vidare, exemplen visar resultatet av den naiva användningen
av världshypotesen vilket innebär att resonemanget medvetet överdrivits.
För någon som tagit fasta på den formistiska världshypotesen riskerar
anpassning att vara en målstyrd process. Formen (djurets morfologi, beteende etc.) är en materialisation av den norm som styrt organismernas
evolutionära utveckling. Det finns en ideal form till varje miljö vilket innebär att djuret anpassas till omgivningen och detta är något som bara
sker. Anpassning i en mekanistisk världshypotes tycks frångå associationer till målstyrning samtidigt som det riskerar att bli naivt deterministiskt.
Att organismerna uppvisar evolutionär förändring är helt enkelt ett resultat av miljöns mer eller mindre direkta kontakt med generna (miljö ‡
fenotyp‡ genotyp). I likhet med den mekanistiska världshypotesen
riskerar anpassning vara en funktionell företeelse utifrån ett organismiskt
perspektiv. Den organismiska världshypotesens problem handlar dock
inte om hur fenomenet associeras ned till den nivå där anpassning förklaras, snarare handlar det om associationen sker. För att den organiska
helheten skall vara ”rätt” utifrån ett förståelseperspektiv krävs det att man
förstår de bakomliggande fragmenten, motsägelserna och nexusarna som
får sin förklaring genom den organiska helheten. Detta kan exemplifieras
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med utsagan: ”Darwin såg att fåglarnas näbbar var anpassade till den föda
som fanns tillgänglig”. Den som säger detta bör vara medveten om att
utsagan bygger på fragment (fåglar med olika näbbar på olika öar i
Galapagosarkipelagen) som i sin tur har motsägelser (varför olika näbbar?)
vilka synliggörs på av nexusarna (olika näbbar hos till synes besläktade
fåglar som bor på öar med olika miljö). Motsägelserna får sin förklaring av
den organiska helheten, det naturliga urvalet som leder fram till och utgör
grunden för utsagan: ”Darwin såg att fåglarnas näbbar var anpassade till
den föda som fanns tillgänglig”. Har man tagit fasta på den organismiska
världshypotesen utan att förstå vad den integrerade helheten förutsätter
riskerar anpassning att vara en funktionell process. Inom den kontextuella
världshypotesen tenderar fenomenet anpassning, exemplifierat genom t.ex.
utvecklingen av Galapagosfinkarnas näbbar, endast ha betydelse utifrån
den historiska miljö där detta har skett. Att resonemang kan generaliseras
och därmed gälla andra fenomen än det som specifikt studeras är i och
med detta inte självklart.
Sammanfattningsvis, den struktur som finns i biologiämnet kan spåras
till olika världshypoteser. Strukturen, som inte kommenteras, åskådliggörs
indirekt genom de evolutionära resonemangen och resulterar i erbjudandet: Evolutionära fenomen kan förklaras och förstås på tre (formism,
mekanism, och organisism) eller kanske fyra (kontextualism) olika sätt. Det
är därmed rimligt att anta att meningserbjudandet kan få konsekvenser för
hur evolutionen kan uppfattas.

Några konsekvenser
Avslutningsvis kommer några reflexioner kring resultatet och dess
betydelse i ett vidare perspektiv att diskuteras.

Lärande i en multimodal kontext
Studien antyder att de meningar som erbjuds om evolutionen varierar
beroende på vilken modalitet som är tongivande. Enskilt och tillsammans
erbjuder text, bild, ljud och även hypertexten meningar om omvärlden. En
mening om ett fenomen i världen representerat genom texten erbjuder inte
alltid samma mening som den mening som erbjuds genom bilden. I de
läromedel som analyserats i denna studie visade det sig att bilden har en
framträdande betydelse. Utan bilderna i form av verkliga objekt i världen
men även i form av menysystem och objektnoder skulle läromedlen vara
en text på skärmen. Läromedlet är en visuell yta. Detta är intressant då
kunskapen om meningsskapande eller lärande genom en multimodal
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interaktion kan sägas vara ringa. Oavsett vad man anser om betydelsen
eller graden av informations- och kommunikationsteknikens intåg i samhället är det rimligt att anta att det fått eller kommer att få konsekvenser för
hur människan interagerar och tar mening från sin omgivning. Interaktionen med en sida på Internet eller en CD-ROM produkt liknande de
som diskuterats i detta arbete är något annat än enbart en lingvistisk
prestation. Den visuella yta läsaren interagerar med förutsätter en annorlunda läsning eller tolkning jämfört vad som sker när en tryckt text läses.
Ett tydligt exempel på detta är den betydelse som objektnoderna har i en
hypertext. En objektnod representerad som en bild syftar till att skapa specifika associationer och på så sätt vägleda användaren i navigeringen. En
objektnod representerad som en skrivare signalerar ”tryck här om du vill
skriva ut den här sidan”, och en objektnod representerad som ett kuvert
kan signalera ”tryck här om du vill skicka ett e- brev till mig”. Den grafiska
ytan kan således användas både till att representera verkliga objekt i
världen och för att representera redskap för att möjliggöra och underlätta
interaktion. Detta fenomen kan få, vilket studien antyder, konsekvenser för
vilken mening som erbjuds via digitala läromedel. Evolutionen som den
representeras via bilder, text och röst (giraffer, gener, björkmätare, Darwin
etc.) kommunicerar inte enbart verkliga objekt i världen utan evolutionen
blir i och med menysystem, ljud, objektnoder och hypertext också en
företeelse kopplad till handling och social interaktion. Beroende på den
visuella ytans konstruktion erbjuds meningar om evolutionen som föreslår
att evolutionen är t.ex. lättförståelig, intressant, komisk, viktig, nödvändig
och kontextberoende.

Meningserbjudande kontra meningsskapande
I studien har jag diskuterat och presenterat några av de meningar om
evolutionen som erbjuds användaren av tre digitala läromedel i biologi.
Förskjutningar mellan vilka världshypoteser som projiceras genererar en
följemening som tycks föreslå att man kan tala om och förstå evolutionen
på olika sätt. Läromedlen uttrycker i och med detta en motsägelsefull bild
av vad evolutionen är vilket får konsekvenser vilken mening som kan
antas konstrueras av läsaren. Det är möjligt att ”tankeresterna” från de
olika världshypoteserna kan vara kopplade till specifika tidsperioder i
biologins historia. Formistisk tänkande kan antas ha haft betydelse för
Linné, Lamarck m.fl. men även för Darwin som kan sägas förflyttade
utvecklingsproblematiken till en mekanistisk kontext. I grunden är detta
inte på något sätt kontroversiellt. Fenomenet blir emellertid problematiskt
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då tankestrukturer från t.ex. formismen används i sammanhang frikopplade
från den vetenskapliga verksamhet som var kännetecknande för specifik
tidsperiod. Detta är betydelsefullt och kan eventuellt förklara några av de
missförstånd som omgärdar evolutionsteorin då det är högst rimligt att
anta att detta fenomen inte enbart är kopplat till de läromedel som
analyserats i denna studie. Att förstå evolutionen handlar således inte
enbart om att förstå de begrepp och modeller teorin använder, förståelsen
av den evolutionära förståelsen kan även antas vara av betydelse. Pepper
erbjuder ett metaperspektiv på kunskap och vetande som synliggör ett
problem som tycks vara kopplat till den biologiska vetenskapen som
sådan. Evolutionsteorin har ”spår” av formistiskt, mekanistiskt och
organismiskt tänkande där vissa förklaringsformer har bärkraft i vissa
sammanhang men saknar betydelse i andra. Att förstå evolutionen kanske
även handlar om att förstå detta?
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