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Synen på texter har kommit att förändras de senaste decennierna. Mycket talar också för att de texter vi 
möter dagligen har ändrat karaktär. De är för det första fler, men de är också mer visuella och mer 
dynamiska: dagens texter består av mer än skrivet språk och de är ofta interaktiva på ett sätt som tvingar 
användaren att bli en aktiv medskapare. En del av detta hänger ihop med en ökad teknologisering av 
kommunikationsmönstren. Genom Internet och modern mobiltelefoni kommer vi i kontakt med mer 
komplexa textvärldar än tidigare och med nya mönster för interaktion och lärande. Den aktuella text- och 
diskursforskningen har intresserat sig för dessa förändringar, och textforskare ser i allt högre utsträckning 
på texter utifrån andra perspektiv än de rent språkliga. Man intresserar sig för sådant som multimodalitet, 
icke-linjär textstruktur och för den interaktion och de verksamheter texter fungerar i. Till FUMS-
konferensen har inbjudits forskare som närmat sig det vidgade textbegreppet utifrån flera av dessa olika 
perspektiv. Föredragen kommer att hållas på engelska eller svenska.  
 
Plats: Ihresalen, Kvarteret Engelska parken, Uppsala universitet 
Organisatörer: Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson 
Konferensen är avgiftsfri och det krävs ingen förhandsanmälan. 
 
Preliminärt program 
09.00–09.15 Öppnande 

09.15–10.15 Paul Thibault: Multimodal selves, values and identities: the blogger’s discourse  
 and related genres 

10.15–10.45  Kaffe 

10.45–11.30  Patrik Svensson: Ihopkopplade kanaler: kommunikativa mönster på den nya webben (2.0) 

11.30–12.15 Anna Gunder: Textuell verklighet: Om text och hypertext 

12.15–13.15  Lunch 

13.15–14.00 Jana Holsanova: Användares interaktion med multimodala dokument 

14.00–14.45 Per-Anders Forstorp: Lärande framför text? Eftertankar om multimodalitetens  
 utmaningar mot den språkliga representationens hegemoni 

14.45–15.15 Kaffe 

15.15–16.00 Anna-Lena Göransson. Undervisning som text i kontext 

16.00–16.45 Anna-Malin Karlsson: Text, interaktion, praktik. Om ramar och resurser för  
 omtolkning i arbetsrelaterade skrifthändelser 

16.45–17.00  Avslutning 

     Välkomna! 
Britt-Louise Gunnarsson        Anna-Malin Karlsson 
 

britt-louise.gunnarsson@nordiska.uu.se      anna-malin.karlsson@nordiska.su.se  


