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Inledning 
Jag är förälder till ett barn som har autism. För att lära mig mer om funktionshindret autism, 
har jag utbildat mig inom området autismspektrum. Funktionshindret består av djupgående 
svårigheter med olika kognitiva färdigheter.  Detta gäller bland annat förmågan att 
argumentera.1 I samband med utbildning har jag fått insikt i behovet av ett verktyg som 
utvecklar förståelsen av hur man ”bör” argumentera för att mottagaren skall förstå och bli 
övertygad om det som sägs. Redan inledningsvis poängterar jag att detta gäller generellt för 
de flesta människor som vill göra sig förstådda, även om mitt specialintresse ligger i att 
förmedla kunskapen till personer som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom. 
 
Min drivfjäder för att fördjupa mig i sambandet autism/retorik är en ahaupplevelse där jag såg 
likheter mellan pedagogiska frågeställningar runt området autismspektrum och delar av den 
retoriska undervisningen. Det jag såg var en användbarhet av retorik som pedagogiskt 
hjälpmedel för personer inom autismspektrum. 

 

Bakgrund 
Högfungerande autism och Aspergers syndrom är två neurologiska funktionshinder. 
Diagnoskriterierna är i stora delar de samma för de två funktionshindrena,2 så för att 
underlätta för läsaren kommer jag härefter att enbart skriva AS. Med AS avser jag vidare 
högfungerande autism och Aspergers syndrom. 
 
För att kommunicera effektivt är kontexten, sammanhanget mycket viktigt. När man skall 
byta perspektiv i ett samtal eller när man skriver en text, krävs kognitiv flexibilitet. Personer 
som har AS förstår ofta det som sägs bokstavligen. De kan också ha stora svårigheter att dra 
slutsatser utifrån andra kunskaper.3 En kvinna jag har mött, berättade t.ex. att hon samlar på 
stenar. Hon berättade också om ett typiskt exempel på bristen av flexibilitet i sin egen vardag. 
Detta hände efter en gallstensoperation. En väninna ringer och säger; Gick det bra med 
stenarna? Kvinnan undrar: ”Hur vet du att jag samlar på stenar?” 
 
Inledningsvis kunde hon kunde inte omtolka ”stenar” till gallstenar. Nu har hon mekaniskt lärt 
in att ”stenar” även kan vara gallstenar. I ett annat sammanhang kan det än en gång bli ”fel” 
då förmågan att byta perspektiv beror på mycket annat. Många personer som har AS saknar 
alltså den här sortens flexibilitet.4 
 
                                                 
1 DSM-IV TR, 2000 
2 Gillberg, 1999, s.19 
3 Faherty, 2002, s. 103,114-116 
4 Attwood 2000, s. 138f 
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Fantasin och kreativiteten finns, men den kan för omgivningen te sig en aning enkelspårig.5 
Genom att hela livet utöka vårt lager av ord och situationer lär vi oss naturligt att dra 
slutsatser blixtsnabbt. Slutsatserna dras genom att tolka kontexten, sammanhanget, 
omgivningen, det som inte sägs. De här slutsatserna kan vara som blinda fläckar för personer 
som har AS, för att förståelsen för sammanhanget saknas tills de konkret och ofta visuellt, får 
en strategi. Ibland kan strategin fås genom tydlig text.6 Tydlig text är konkret, den beskriver 
saken eller händelsen, när, var, hur och varför. 
 
Utan strategier för olika sammanhang, kan det vara svårt för personer som har AS att byta 
perspektiv. Svårigheten kan ligga i att sortera bort det oviktiga eller att utkristallisera det 
viktiga. Vid argumentation är det viktigt att kunna ta den andres perspektiv. Dels för att man 
själv skall veta hur man skall lägga fram sin sak för att den andre skall förstå. Dels för att man 
själv skall kunna bedöma om det den andre säger är rimligt. Även om man inte har svårigheter 
med att ta den andres perspektiv, kan retorik tillhandahålla en strategi för hur man bäst kan 
lägga fram sin sak för att det skall övertyga på effektivast sätt. 
 
Min tanke blev att konstruera ett datorprogram som utvecklar och tränar argumentation. 
 
För att nå det målet behövde jag en metod. Tanken var att låta presumtiva användare arbeta 
med någon form av demonstrationsprogram och sedan göra intervjuer om det gjorda. 
Därigenom skulle jag få reda på vad som fungerar eller inte fungerar. Inledningsvis var det ett 
enklare frågeprogram i enkätform. Jag som intervjuare ställer frågorna via en dator, till den 
dator intervjupersonen, (IP) sitter vid. Det är ett kommunikationshjälpmedel, som går att likna 
vid en ”chatt”, där kommunikationen sker över nätet och via dataskärmen utan fysisk öga mot 
öga kontakt. En del skolor och familjer använder redan detta för att underlätta 
kommunikationen för personer som har svårt att tolka social interaktion. Funktionshindret AS 
medför ofta stora svårigheter i samband med outtalade sociala förhållningstaganden, 
förförståelse, och kan därmed utgöra hinder i både kommunikation och lärande. 
 
Efterhand föddes emellertid idén om att låta IP arbeta med en argumentation och sedan svara 
på frågor i samma program. Här föddes idén om att skapa ett lättare dataprogram som IP 
kunde arbeta i. ”Lättare” program kräver dock mer teknik än vad jag hade kunskap om, vilket 
gjorde att jag fick söka mig sådan. I detta skede började jag prata med min omgivning om mitt 
vankelmod över denna brist på teknisk kunskap. Det visade sig att min kurskamrat Arvid 
Dyfverman hade långt mer kunskap om programmering än vad jag tidigare förstått. Dessutom 
såg han ett användningsområde av programmet i sin egen D-uppsats, då han är intresserad av 
visuell kommunikation och betydelsen av de estetiska aspekterna i grafiska uttryck. 
 
                                                 
5 Wing, 1998, s. 40f,48f 
6 Grandin, 1993, s. 8, Attwood, 2000 s.149 
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Jag kommer i min uppsats beskriva hur vi har tänkt och gjort under denna förberedande fas. 
Dyfverman kommer i sin uppsats närmare belysa retoriska aspekter på visuella och estetiska 
uttryck i dataprogrammet. 

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats och det gjorda Demonstrationsprogrammet är att förbereda 
utvecklingen av ett kommande verktyg, ett dataprogram, för personer som har AS. 
Programmet ska lära ut och träna argumentation. Vår tanke är att om programmet blir bra och 
användbart för personer som har AS, kommer det att vara bra och användbart för personer 
som inte har någon diagnos också. För att konstruera det kommande verktyget, 
Argumentationsprogrammet, innebär det att vi måste ställa oss frågorna: 
 
Vad är argumentation? 
Hur lär man sig att argumentera? 
Kan man lära sig med hjälp av en dator? 
Hur bygger vi programmet för att det skall upplevas attraktivt, intressant och roligt? 
På vilket vis kan vi underlätta lärandet? 
Hur kan vi göra Argumentationsprogrammet funktionellt och effektivt? 
Vilka medel aktiverar den egna viljan att lära sig? 
 
Retorik handlar om konsten att tala, att tala väl så att den man talar med förstår. Tillsammans 
med våra tidigare kunskaper om form, design och AS tror vi att vi kan göra ett 
Argumentationsprogram som ”talar” bra för målgruppen vuxna som har, eller inte har, AS. 

 

Tidigare forskning 
För att undersöka vilken tidigare forskning som finns i ämnet retorik och AS har jag sökt via 
bibliotekets olika databaser. När jag söker på nyckelord som argument, rhetoric och autism, 
Aspergers Syndrome, tillsammans eller i olika kombinationer får jag inte upp några träffar. 
 
Däremot får jag träff när jag söker på datorprogram och retorik. Professor Bertil Rolf vid 
Blekinge Tekniska Högskola drev under perioden 1999-2002 ett projekt som innehåller en 
mjukvara, Athena. Programmet skall hjälpa studenter att strukturera sina argument, men för 
att kunna använda programmet behövs yttre instruktioner och ramar.7 Athena är alltså ett 
komplement till handledning, ett kommunikationsled vi vill undvika. 
 

                                                 
7 Rolf, 2002, s. 9ff 
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Det finns också artiklar om autism och olika slags dataprogram. Dock är studierna ofta 
inaktuella, då programvaran inte längre är installerbar på dagens datorer. Ibland är tekniken 
som beskrivs så pass omodern att hastigheten och därmed användarvänligheten blir lidande. 
Ofta är både undersökning och programvara anpassat till barn som har autism. Barnen har 
eller har inte förståndshandikapp, de har tal eller har inte tal. Ofta handlar artiklarna om IT-
hjälpmedel.8 
 
Teorier finns om varför datorn kan vara ett bra hjälpmedel, men nämner ingenting om eller 
hur text och utseende bör vara anpassat.9 De två som har mest erfarenhet och som jag väljer 
att hänvisa till är Heimann & Tjust. Under större delen av 90-talet drev de två projekt kring 
datorer och autism via Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet, Alpha och Delta 
messages. De beskriver inte om programvaran bör utformas på något speciellt vis, men 
förordar datorns användande av en mängd olika skäl. Bland annat beskriver de 8 punkter som 
är fördelaktiga aspekter kring datorer och AS. 
De 8 punkterna är;10 
 
1. datorn förenklar och renodlar 
2. datorn fångar uppmärksamheten 
3. datorn strukturerar (träningen) 
4. datorn erbjuder samtalsämnen 
5. datorn ger visuellt stöd 
6. datorn repeterar 
7. datorn minimerar sociala krav 
8. datorn ger tydlig återkoppling 
 
De här punkterna tar jag med mig som topiker, tankeplatser att hämta inspiration ifrån,11 när 
dataprogrammet skall planeras och programmeras. 
 
En dansk tidskrift HIT, (Hjälpmedel och IT) beskriver också i en artikel ett större arbete med 
olika programvaror och barn som har autism och annan neuropsykiatrisk problematik. 
Författaren Toft skriver att det inte finns några andra krav på programmen pedagogiskt och att 
de som finns på marknaden fyller sin funktion även här. Däremot behöver barnet kunna arbeta 
självständigt och programmet behöver givetvis ligga i linje med barnets utvecklingsnivå.12 
 
Tyngdpunkten i utvecklingen av Argumentationsprogrammet som skall lära ut och träna 
användaren i argumentation, kommer därför att ligga i retorik med de 8 punkterna från 
Heimann & Tjust som stöd. 

                                                 
8 Nsubuga, 1996, Alén & Hollanti, 1996, Andersen, 1999, mfl. 
9 Heimann&Tjus, 1997, s.106ff 
10 Heimann & Tjust, 1997, s.108-111 
11 Hellspong, 2004, s. 93f 
12 Toft, 1999, artikel 
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Programmet kommer att utarbetas utifrån en retorisk grund, med tanke på publiken, 
användaren. 
 

Metod och Material 
För att nå syftet att utveckla ett Argumentationsprogram som lär ut och tränar argumentation, 
behövs information om programmets användbarhet och omdömen från användare. Målet skall 
nås genom att konstruera ett demonstrationsprogram bestående av tre delar. Layoutval och 
argumentationsdel, samt en intervjudel. 
 
I de två första delarna av Demonstrationsprogrammet skall intervjupersoner (IP) ges möjlighet 
att testa vissa delar ur det kommande Argumentationsprogrammet. Därefter skall de få dela 
med sig av sina åsikter och erfarenheter om det gjorda i en intervjudel. Allt IP gör i 
programmet sparas med hjälp av en egenskapad loggfunktion. 
 
Demonstrationsprogrammet skall arbetas fram genom hermeneutik i teori och praktik. Den 
hermeneutiska spiralen, det vill säga att tolka delen och föra den till helheten och sedan föra 
den nya kunskapen med sig in i delen igen, kan vara en bra metod att utveckla programmet 
genom. För att undvika ett godtyckligt tyckande och görande, är två viktiga kriterier uppsatta 
för vårt gemensamma arbete.1. Varje del som vi tar in i arbetet skall gå att förklara och 
förklaras för den andre. 2. Delen skall specificeras hur och varför den tillförs.13 
 
Vi planerade att arbeta praktiskt med en av de tre delarna användarvänlig layout, kreativ 
argumentation och intervjudel i taget, för att inte släppa fokus på delen.. Samtidigt måste 
överblicken ändå bibehållas på helheten, då ett problem i en del som innebär förändring, 
skulle innebära en följd av förändringar genom hela det fortsatta programmet. 
 
Inom ramen för våra uppsatser blev uppgiften att skapa ett demonstrationsprogram som var 
neutralt. Programmet skulle vara tillgängligt för IP utan att vara trist. Tanken var att få 
tillgång till en arbets- och intervjusituation där vi är närvarande, men minimalt påverkar IP 
annat än att finnas disponibla. Demonstrationsprogrammet skall vara ett neutralt 
intervjuverktyg som fungerar för två intervjugrupper, personer som har diagnos AS och en 
slumpvis vald grupp. 
 
Datorer kräver ingen social kompetens, de är tydliga och förutsägbara, dessutom kan 
intervjupersonen själv bestämma tempot på arbetsinsatsen vilket alla är faktorer som är 
fördelar under kommunikationssituationer för personer som har AS.14 
 
                                                 
13 Ödman, 2007, s. 128 
14 Heimann & Tjust, 1997, s. 33 
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Demonstrationprogrammet byggdes med hjälp av Macromedia Director (numer Adobe 
Director) som är till för att skapa multimedia-applikationer. Director gav Dyfverman och mig 
ett mycket stort tekniskt, kreativt utrymme och därmed en mängd möjligheter att utveckla 
Demonstrationsprogrammet användarvänligt. Förutom det, använde vi oss av 
bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop, vilket är flexibelt och därmed underlättar 
utsikten att skapa ett estetiskt grafiskt uttryck i Demonstrationsprogrammet. Det smidiga 
arbetsflödet mellan Director och Photoshop innebar att vi snabbt kunde få en känsla av 
Demonstrationsprogrammets helhetsintryck. Vilket i sin tur gjorde att vi kunde fokusera på att 
förtydliga och förenkla innehållet, samt finjustera olika funktioner. 
 
Demonstrationsprogrammets estetiska framställning bestäms av användaren i den inledande 
delen av programmet, under den del vi kallar ”layoutval”. Tanken med layoutval var att ge 
användaren möjlighet att välja mellan olika visuella uttryck för att få syn på vilken typ av 
layout det kommande Argumentationsprogrammet behöver för att vara tilltalande. Vi kom 
fram till att Demonstrationsprogrammet skall låta användaren göra val mellan 
bakgrundsutseende, informationsbakgrund och tidmätare. 
 
För att ge möjligheter till detta finns det 16 olika bakgrundsval till ”skrivbordet” + ett 
standardval. Där finns även valmöjligheten mellan en svart eller vit textbakgrund 
(informationsbakgrund). 15 Användaren kan också välja mellan 4, analoga eller digitala 
tidmätare som sedan begränsar tiden under den kreativa skrivprocessen.16 De två digitala 
klockorna räknar upp eller ner tid, i siffror. De två analoga anger mängden tid som har 
förflutit. Den ena med hjälp av en rad med gröna prickar som försvinner en efter en, den andra 
med hjälp av en liggande stapel som minskar med tiden. 
 
I Demonstrationsprogrammet finns en argumentationsdel där IP får skapa en kreativ 
argumentation. Målet med detta är att ge olika möjligheter att hämta information om hur en 
argumentation kan göras, få tillgång till information och fakta samt att träna en kreativ 
argumentationsteknik. Argumentationsdelen inleds med en faktasida som beskriver temat för 
argumentationen, nämligen prinsesstårtor. Faktasidan belyser ingående temat med text och 
förstärks med visuella element.17 Sedan kommer en sida som låter IP välja pro (för) eller 
contra (mot), som svar på frågan: Får prinsesstårtor vara rosa?18 Sist i argumentationsdelen 
kommer arbetssidan, med den kreativa argumentationen som mål. Arbetssidan är uppdelad i 
tre ”fält”. Fältet längst till vänster tillhandahåller ”öppningsbar” information. Mittfältet är 
avgränsat och visar den information som valts. Fältet längst till höger innehåller 5 arbetsfält 
kopplade till 5 retoriska begrepp.19 
                                                 
15 se Bilaga 2, Figur 2   
16 se Bilaga 2, Figur 4a,b 
17 se Bilaga 2, Figur 5 
18 se Bilaga 2, Figur 6 
19 se Bilaga 2, Figur 8 
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De fem retoriska begreppen är: propositio ( påstående), ratio (skäl för påstående), confirmatio 
(stöd för skälet), exornatio(utsmyckning) och conplexio (sammanfattning).20  Begreppen utgör 
en tydlig struktur på hur en argumentation kan gå till för att argumentationen skall nå sin 
publik. Då de dessutom är möjliga att använda utan förkunskaper, de kan användas utan yttre 
handledning, gör det dem lämpliga för argumentationsdelen. 
 
Information om de fem begreppen finns att hämta på flikar till vänster i programmets layout. 
Flikarna är kopplade till informationsNivåer. När IP klickar på något alternativ öppnas den 
valmöjligheten i arbetssidans mittfält.21 Det finns tre Nivåer att välja mellan. 
 
Nivåerna innehåller olika grad av stöd för skrivandet.22 Till höger finns fem skrivfält som blir 
ljusare när IP har öppnat motsvarande flik, Propositio, Ratio, Confirmatio, Exornatio eller 
Conplexio. Här skriver IP sin argumentation. 
 
Intervjudelens mål är att få IPs åsikter om det gjorda. Vi vill veta hur användaren upplever 
att lära sig och att argumentera på det här viset. Intervjudelen är till för att användaren själv 
skall berätta hur han/hon upplevde de olika layoutvalen och hur han/hon uppfattade den 
retoriska situationen när den argumenterande texten skrevs. 
 
Första blocket i intervjudelen består av frågor som rör layout. Varje påstående följs av tre 
vinklade frågeställningar i stil med hur tänkte/planerade du? bedöm/värdera och beskriv 
känslan/upplevelsen. Detta gjorde vi för att underlätta för IP, då själva vinklingen på frågan 
inte skall påverka om IP svarar eller ej. 
 
Innan andra blocket startas får IP en sida som talar om att det nu kommer X antal frågor som 
berör argumentationen. Genom att vi programmerade in en kopplingsfunktion till de öppnade 
Nivåerna, kommer mängden frågor som ställs höra ihop med varje IP. För varje öppnad 
informationsnivå ställdes 3 underfrågor för att underlätta för IP. Underfrågorna som ges är; 
a) hur tänkte/planerade du då? b) värdera/bedöm informationen c) beskriv känslan nivån gav 
 
Tredje blocket består av tre mer generella och avslutande frågor. De handlar om den 
personliga upplevelsen av argumentationen. Vår tanke är att förbereda IP på ett ”avslut”, 
samtidigt som frågorna är lite mer öppna i sin karaktär för att ge mer utrymme för spontansvar 
om argumentationen. 
 
 
 

                                                 
20 Ad Herennium, 2005, s. 57f 
21 se Bilaga 2, Figur 9 
22 se Bilaga 2, Figur 10a,b,c,d 
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Loggbok 
Målet med registreringen av text och enkätsvar är att se hur IP har gjort och tänkt runt 
arbetet.23 Tanken med loggboken var att ha en osynlig funktion som inte påverkar vare sig 
arbetets hastighet eller utförande. 
 
Loggboken sparar allt som skrivs, det mesta som klickas och pekas på, samt allt som raderas. 
Den anger den tid varje ”sida” i programmet har varit öppen och vilka val som gjorts. 
Loggboken sparas i textform med en avsnittsindelning mellan de olika momenten för att 
underlätta analysarbetet. Loggboken är vårt medel för att bokföra det empiriska materialet och 
därmed ge oss möjligheter till en kvalitativ tolkning och analys i efterhand. 
 
TestPiloter (TP) skall få gå igenom och ge oss feedback på arbetet med layoutval, 
argumentationsdel och intervjudelen. Dessa tre avsnitt kräver en genomgående noggrannhet 
för att undvika att i slutänden få en riktad empiri som inte kan vara på annat sätt. Det vill säga 
för att undvika att den layout och de frågeställningar vi använder oss av, påverkar IP på något 
sätt som vi innan användandet ej förstår. TP tillfrågas efter hand i bekantskapskretsen, utefter 
vad vi tänker att vi behöver hjälp med under arbetets gång.24 
 
Vi inledde testerna med en TP som störs av all form av stress och där koncentrationsnivån 
redan är låg, för att få syn på ”tankefällor”. Därefter lät vi en TP som inte hade någon 
datorvana alls arbeta för att på så vis få syn på om programmet ”ger sig självt” och så 
vidare.25 De två första TPs loggar sparades aldrig då den funktionen inte ännu var installerad. 
Detta gjorde att jag startade om programmet direkt efter och bad TP berätta om det gjorda för 
att kunna anteckna vad TP ansett om de olika delarna. Förfaringssättet fortsatte jag sedan även 
med IP. 
 
Intervjupersonerna (IP) valdes ur samma målgrupp som Argumentationsprogrammet riktar 
sig till, vuxna som har eller inte har AS. IP kom därför att bestå av två grupper av vuxna 
personer. Den ena gruppen har diagnos högfungerande autism eller Aspergers syndrom, 
IPAS, och den andra utgjordes av IPKG, en slumpmässigt vald kontrollgrupp. 
 
Eftersom texterna och intervjuerna skulle skrivas och göras vid ett och samma tillfälle borde 
intervjupersonerna, IP, dessutom vara vana att producera text och att besvara frågor. För att 
säkerställa det, valde vi IP som går eller har gått på högskola eller universitet. Vi tänkte också 
att personer, som går eller har gått på en högre utbildning, har viss datorerfarenhet och 
därmed inte behöver introduceras till själva arbetsredskapet, datorns funktioner. 
 

                                                 
23 se Bilaga 3, Loggbok 
24 Det blev totalt 9 stycken TestPiloter 
25 se Bilaga 4, TP 
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I möjligaste mån skulle IP bestå av hälften kvinnor och män. Detta enkom för att vi har en 
förutfattad mening om att kön har viss betydelse i hur IP förhåller sig och svarar. Ingen av oss 
kommer dock att fördjupa sig i den forskningsaspekten eller perspektivet i våra 
undersökningar. Genusaspekterna på materialet kan kanske komma att belysas vid ett senare 
tillfälle, då de tarvar en helt egen teoridel och därmed kan komma att utgöra en ny egen 
frågeställning. 
 
AS-gruppen tillfrågades om medverkan genom bekanta och deras bekantas bekanta. IP har 
antingen själv tagit mailkontakt eller så har jag mailat en förfrågan till dem. I den här gruppen 
har alla fått ett informationsbrev via mail som beskriver var, hur, när och varför 
undersökningen genomförs. 
 
I AS-gruppen tillfrågades 7 kvinnor och 6 män, varav 6 kvinnor och 4 män kom att ingå i den 
slutliga Intervjugruppen, IPAS. 3 IP föll alltså bort ur undersökningen. En kvinnas logg 
försvann pga. av tekniska orsaker, en av männen kom aldrig till intervjun och den andra 
mannen avbröt kontakten med oss innan vi hann boka in någon intervju. 
 
KG-gruppen tillfrågades om medverkan i olika byggnader på universitetet (hug and grab). I 
den här gruppen har alla blivit tillfrågade om de vill ha ett informationsbrev via mail som 
beskriver var, hur, när och varför. Fyra IP tackade ja till det. Vi tillfrågade 8 kvinnor och 8 
män, varav 6 kvinnor och 4 män kom att ingå även i den här slutliga Intervjugruppen, IPKG. 
Totalt föll alltså 6 IP bort ur den här gruppen. Två kvinnor hade dubbelbokat sig, tre män dök 
aldrig upp till de bokade intervjuerna och den fjärde mannens logg försvann på grund av 
tekniska skäl. 
 
Intervjuerna genomfördes under en månads tid, mellan den 2007.03.15- 04.16. Intervjuerna 
utfördes på Örebro universitet, hemma hos IP, vid ett närliggande universitet och vid annan 
offentlig lokal. Intervjuaren hade med sig en bärbar dator till intervjutillfället. Vid 
intervjutillfället gavs först en muntlig information till IP. Intervjuaren startade programmet 
och IP loggade därefter in sig i den bärbara datorn. Därefter fick IP självständigt manövrera 
sig igenom programmet. Intervjuaren fanns i närheten under tiden för att IP skulle känna 
trygghet i tillgången på eventuellt stöd under arbetets gång. När programmet var gjort, 
loggade intervjuaren ut IP. 
 
Metoden att samla in kvalitativa åsikter efter arbetet med programmet utgjordes av att efter 
utloggningen fråga om IP vill prata lite om programmet. Var det OK, startade intervjuaren om 
programmet och inledde en handledd fokuserad dialog26 om vad IP gjort, genom det som syns 
på skärmen. 

                                                 
26 Petersson & Vahlne, 1997, s. 49 
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Metoden är mer en handledning än en intervju. Ställdes frågor till IP, så var de 
konsekvensfrågor av typen hur tror du, tycker du, eller triadfrågor som: vilken effekt tror du 
att det har för användaren? Genom att placera det som tas upp i ett större sammanhang, får 
dialogen därmed ett bredare perspektiv att utgå ifrån.27 
 
Metoden och materialet för att utveckla Argumentationsprogrammet består av två delar. Den 
ena delen består av processen att konstruera detta Demonstrationsprogram som under hela 
processen förfinades genom nya diskussioner och överväganden, understödda av litteratur28. 
Den andra delen utgörs av den respons TestPiloter och IntervjuPersoner har lämnat. 

 

Begränsning 
Antalet IP i varje grupp diskuterades ingående och vi kom fram till att ett för litet material kan 
utgöra en felkälla. Varje persons kunskap får mycket stor betydelse i ett sådant material och 
det skulle kunna forma Argumentationsprogrammet utifrån denna snäva vinkel. Ett allt för 
omfångsrikt material skulle också kunna utgöra en felkälla då materialet istället kan bli svårt 
att överblicka. Det ena kan ge en begränsad och kraftigt vinklad tolkningsmöjlighet och det 
andra kan i sin tur ge en obegränsad möjlighet som gör analysen svår att begränsa. 
 
De två grupperna (IPAS och IPKG) kom till sist att bestå av vardera 10 personer. Vi hade 
utgått ifrån att vi skulle få avhopp och bestämde oss för att först tillfråga 12 personer i vardera 
grupp. Totalt blev det 9 bortfall av 29 tillfrågade på grund av två tekniska missöden, fyra IP 
som ej kom till bokad intervju, och två som hade dubbelbokat sig vilket gjorde att de avbröt 
efter 30 minuter och en tillfrågad IP avbröt kontakten med oss innan vi bokat tid. 
 
Möjligheten att låta IP gå ut på nätet och hämta ner Demonstrationsprogrammet till sin egen 
dator hade minskat påverkan av intervjuaren och övrig kontext vid intervjutillfället. Men 
nerladdning därifrån förutsätter att alla IP har uppkoppling på Internet och det vågade vi inte 
förutsätta. Det praktiska genomförandet realiseras istället genom att 
Demonstrationsprogrammet installeras i en bärbar dator som togs med till intervjutillfället. 
 
Att göra undersökningen via ett datorprogram, kommer ur två stora begränsningar. Kontext 
och doxa är den ena. AS är den andra. Kontext innebär sammanhanget och betydelsen.29 
Kvalitativa undersökningar kan göras genom muntliga intervjuer eller genom enkätutskick 
som transkriberas och tolkas.30 
 
                                                 
27 Gjems, 1997, s. 61ff 
28 Bergström, 2005, Nielsen, 2001, Attwood, 2000, Hellspong, 2004, Ad Herennium, 2005 
29 SAOL, 1991 
30 Eilertsson 1996, Kvale 1997, Ödman, 2007 
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Då behovet är empiri från två grupper med olika anspråk på tydlighet, kan både muntliga 
intervjuer och enkätutskick utgöra en felkälla. Både yttre och inre kontext påverkar IP. 
Tanken är att ett dataprogram är mer neutralt och ger exakt samma information och på samma 
vis, hela vägen. IP har dessutom mer kontroll över situationen och sammanhanget. 
 
Kontexten hänger ofta samman med doxa. Doxa är ett retoriskt begrepp för det som utgör 
norm. Det vill säga; Hur vi tänker, fördomar och försanthållanden, hur vi talar, klär oss och 
det som är grunden till hur vi agerar, ofta utan att vi är medvetna om varför.31 Intervjuaren 
kan komma att påverka IP utan att själv veta om det. För att begränsa den påverkan, tas ledet 
över den fysiska intervjuande personen bort inledningsvis, via datorprogrammet. 
 
En annan begränsning kan bestå i att öppna frågor och uppgifter tolkas olika av IP och ibland 
inte alls besvaras.32 I den här processen ingår två grupper, intervjugrupp AS (IPAS) och 
intervjugrupp kontrollgrupp (IPKG). Gruppen IPAS kan ha svårt att tolka muntlig 
information. Det är inte helt otänkbart att en fråga som upplevs felaktig kan förbli obesvarad 
av den orsaken.33 Resten av svaren kan sedan påverkas av att intervjupersonen som har AS 
inte kan ”släppa” den ursprungliga frågeställningen. Problematiken att ”fastna” finns även vid 
arbete med text. För att undvika detta skulle det finnas en fysisk person närvarande som kan 
ge stöd om det behövs, men som inte interagerar på annat vis.34 

 

Teori 
Tanken att bygga ett dataprogram som lär ut och tränar argumentationen är sprunget ur min  
ahaupplevelse, där jag såg likheter mellan pedagogiska frågeställningar runt området 
autismspektrum och delar av den retoriska undervisningen. Retoriska teorier som sedan gav 
upphov till idén om utveckling av ett Argumentationsprogram. Jag kommer här att kort 
introducera de teorier och begrepp som har varit vägledande vid vårt arbete. 
 
Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av retorikens kommunikationsteori och dess tre 
begreppspar för att ge en förståelse för det generella kunskapandet runt kommunikation och 
lärande.  Den följs upp av en romersk retorisk modell att skapa en argumentation ur, samt 
begreppet copia. Teorierna har direkt betydelse för det kommande 
Argumentationsprogrammet då de är avgörande för dess utformning och tillgänglighet. 
 
 
 
                                                 
31 Rosengren, 2003. s. 72ff 
32 Ejlertsson, 1996 s. 95 
33 Attwood, 2000, s. 142f 
34 Mesibov, 1995, s. 8f. Faherty, 2002, s. 34 
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Efter dem, följer en redogörelse av den retoriska situationen, för att öka förståelsen för de 
olika perspektiv vi har tagit i beaktande under arbetets gång. Tätt efter den retoriska 
situationen beskrivs Burkes Pentad, identifikation och ethos eftersom teorierna kommer att 
användas i arbetet med att utveckla Argumentationsprogrammet. 

 

Retorisk kommunikationsteori 
Redan under antiken försökte Aristoteles skapa system och därigenom beskriva vad som 
händer runt det talade.35 Ramirez (1995) beskriver tre Aristoteliska begreppspar 
theoria/episteme, poiesis/techne, praxis/fronesis. Sex faktorer som omfattar lärandet och 
sambandet mellan dem.36 
 
Theoria ⇒ Episteme. Paret visar en slags teoribildning där man genom processen, theoria, når 
den teoretiska kunskapen, episteme. 
 
Poiesis ⇒Techne. Paret visar ett slags tekniskt kunnande där man genom görandet, poiesis, 
når det praktiska vetandet, techne. 
 
Praxis ⇒ Fronesis. Paret utgör praktik där man genom handlandet, praxis, når 
handlingsklokhet, fronesis. 
 
Fronesis ger mening åt det vi gör, själva klokheten, och vi kan bara lära oss den genom olika 
slags händelseförlopp, genom att praktisera, handla.37 De sex faktorerna är oberoende av 
varandra men verkar i en kontext som möjliggör lärandet.38. 
 
Vi använder oss av den retoriska kommunikationsteorin som ett teoretiskt hjälpmedel och 
pedagogisk grund under uppbyggnaden av Argumentationssprogrammet. 

 

Retorisk femstegsmodell 
Det finns en tunn liten bok som heter Ad Herennium, De ratione dicendi ad C. Herennium 
och den skrevs troligtvis ca 86-82 f. Kr. Trots sin ringa volym har den haft stort inflytande på 
talekonsten.39 Boken De ratione dicendi ad. C. Herennium – ”Till Gaius Herennius om 
talekonstens teori” är den idag äldsta och bevarade systematiseringen av romersk retorik man 
känner till. 
                                                 
35 Hellspong, 2004, s. 24f 
36 Ramirez, 1995, s. 8 
37 Ramirez, 1995, s. 160ff 
38 Ramirez, 1995, s. 8 
39 Ad Herennium, 2005, s. 8 
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Under antiken tränades olika övningar för att utveckla konsten att tala. Ad Herennium 
beskriver bland annat fem delar som bör ingå i en argumentation för att den skall vara ”helt 
uttömmande och fulländad”. Delarna följer varandra för att undvika luckor i det logiska ledet 
och argumentationen blir på så vis övertygande. De fem delarna är: 40 
 
Påstående, Propositio 
Skäl för  påståendet, Ratio 
Stöd för skälet, Confirmatio 
Utsmyckning, Exornatio 
Sammanfattning, Conplexio 
 
Eftersom de fem stegen utgör en produktiv argumentationsmodell, utan inslag av analys, är 
den en bra mall att använda för att lära och träna argumentation utan andra krav än att ”bara 
göra”. 
 
Modellen passar detta arbete bra, just för att den är lite ”fyrkantig”, då den tränar själva 
tillverkandet av en argumentation. Modellen tränar retoriska förmågor genom att beskriva 
övningar, som sedan praktiseras och därigenom blir bekväma att använda/praktisera. 

 

Copia 
Copia kan översättas till det redan samlade överflöd av ord, strategier och betydelser som 
stödjer språket hos var och en när det skall uttryckas. De antika lärarna lärde ut mer ord, 
stilfigurer och andra tekniker än vad som var möjligt för eleverna att ta emot, för att de visste 
att övningarna berikar copia.41 Copia kan expanderas genom att imitera, ”bara göra” enligt 
kokboksprincipen och det gjordes redan under antiken. 
 
Crowley & Hawhee (2004) beskriver hur den grekiska retorikern Demosthenes till och med 
rakade av sig håret på huvudets ena sida ”…so that he would be too ashamed to go out of the 
house and leave his studies.”42 då han ansåg att studier och övning vidgade copia. De gamla 
retorikerna tränade upp sitt copia genom att läsa högt och kopiera andras skrifter och genom 
att memorera dem, lagra dem i huvudet. Idag lagras mycket på papper och i datorer, men det 
är viktigt att underhålla copia genom träning, då det är därur det som förmedlas hämtas.43 
 
Vårt program ska hjälpa användaren att vilja skapa och vidga sitt copia genom att själv 
praktisera argumentation. 
                                                 
40 Ad Herennium,2005, s. 57f 
41 Crowley & Hawhee, 2004, s. 32, 62 
42 Crowley & Hawhee, 2004, s. 353   
43 Crowley & Hawhee, 2004, s. 357, 368 
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Den retoriska situationen 
”Den retoriska situationen” är ett av de begrepp som används av dagens retoriker för att 
förklara vad som påverkar talaren. Bitzer (1968) beskrev den retoriska situationen med hjälp 
av tre faktorer som han ansåg utgöra den retoriska situationen, exigence, audience och 
constraints.44 
 
Det tvingande behovet (exigence), är behovet av att lösa ett problem som sedan skall utlösa 
ett handlande. Det avgör vilken publik aktören vänder sig till. 
Publiken (audience) innebär att det finns en publik som är påverkbar, alltså att talet har 
möjlighet att åstadkomma förändring. Bitzer menar att man inte är ”member of a rhetorical 
audience merely because you heard a rhetorical appeal.”45 
Begränsningen (constraints) är de faktorer, hinder som påverkar vad som förmedlas i den 
retoriska situationen. 
 
Bitzer skiljer mellan två kategorier i den retoriska situationen, de som kan framkallas och 
bearbetas av aktören själv och de som situationen själv innehåller. Båda aspekterna bör tas 
med för att talet leda till det önskade; passande svar, adekvat reaktion och handling.46 
 
När det gäller Argumentationsprogrammet kan vi se två retoriska situationer, den ena där 
användaren är publik och den andra där vi/programmet blir publiken. 
 

Burkes Pentad 
Kenneth Burke har sin grund i socialpsykologi,47 men hans Pentad har kommit att bli en 
retorisk teori. Teorin beskriver de fem aspekter som gör att en uttolkare kan få ett vidare 
perspektiv på något talat.48 Begreppen kan användas var för sig, men som Asplund (1980) 
skriver ”Det är fem begrepp som är ’oupplösligt förbundna’ med utsagor om vad folk gör och 
varför de gör det, och inget av dessa begrepp är ensamt ’tillräckligt’.”49 
 
Handlingen (act) är vad som gjordes eller vad som ska göras. 
Scenen (scene) är där det utspelas, var och när det gjordes eller ska/kommer att göras. 
Agenten, ombudet (agent) är den som gjorde eller ska göra handlingen. 
Medlet (agency) är hur det gjordes eller hur det kommer att utföras. 
Syftet (purpose) är skälet, varför det görs, gjordes eller ska göras. 

                                                 
44 Bitzer, 1968, s. 220f 
45 Herric, 2005, s. 231 
46 Bitzer, 1968, s. 222, Herric, 2005, s. 230f.  
47 Asplund, 1998, s. 129, 142 
48 Herric, 2005, s. 226 
49 Asplund, 1980, s. 133 
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Pentaden är en modern teori som kan användas för att förstå kärnan, proportionerna och 
dynamiken i en retorisk situation. 50 Burkes perspektiv är att spåra de retoriska motiven för att 
förstå vad människan strävar efter att uppnå. Men också hur och vilka förmågor de 
besitter/använder.51 
 
Burkes Pentad är ett effektivt analysredskap att utveckla Argumentationsprogrammet med. 
 

Identifikation 
Identifikation (identification) är enligt Burke vad som i stora drag innebär det som formar oss. 
Det gestaltar våra åtskilda och gemensamma meningar om oss själva och vår omgivning.52 
Identifikation är i det här sammanhanget det vi med andra ord väljer för att visa tillhörighet 
med, i den ena eller andra kontexten. Burke beskriver också identifikation som ett 
medel/tillvägagångssätt att övertyga sin publik.53 Identifikation visas genom en etablering av 
den inre och yttre ”rösten”, en synlig attityd eller värdering för att övertyga.54 
 
Hart&Daughton (2005) skriver ”For Burke, drama could not succed unless it invited an 
audience to (1) reexamine and (2) activate its identity. Identifications are the ’aligning 
symbols’ that serve such functions.”55 och menar att tex. en politiker kan nå ut genom att låta 
publiken identifiera sig med henne/honom via ett symbolspråk. Politikern kan låta publiken ta 
del av/granska sin bakgrund genom att i förbifarten säga något om sitt ursprung som ligger i 
linje med publikens kontext. På det viset identifierar sig publiken med politikern, vilket 
engagerar/aktiverar den.56 
 
Identifikationen är ett av de övertygande medel vi ser en användbarhet av, för att skapa ett 
program som kommunicerar bra med användaren. 

 

Ethos 
Ethos kan beskrivas som talarens personlighet eller karaktär, det kan också bestå i hur talarens 
personlighet framstår för lyssnarna. Talarens ethos kan utryckas genom auktoritet.57 Ethos 
behöver inte stämma överens med hur personen egentligen är som människa eller den moral 
han/hon har, utan endast hur omgivningen uppfattar talaren genom sina egna värderingar. 

                                                 
50 Herric, 2005, s. 227 
51 Hart & Daughton, 2004, s. 261 
52 Herric, 2005, s. 223f 
53 Hart & Daughton, 2004, s. 274f 
54 Weiner, 2007, s. 69 
55 Hart&Daughton, 2005, s. 274   
56 Hart&Daughton, 2005, s. 274f 
57 Hellspong, 2004, s. 50f, 231 
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Åhörarens undermedvetna vetskap om kontext och doxa möjliggör en ethoshöjande värdering 
av den egna personen eller saken som talaren eller skribenten vill få fram. Vetskapen om 
ethos, möjliggör projektion av en gynnsam självimage och för att skärpa argumenten i en 
riktning som möter olika åhörare och situationer. Ethos är här en öppen och bred beskrivning 
av karaktären som dyker upp i språket. 
 
Ethos kan befästas genom social tillhörighet, klass, politik, ålder, kön.58 Genom en handling 
kan talaren respektlös släntra iväg eller luta sig fram engagerat medan han/hon talar för att 
visa sin status utan att egentligen säga något. Ethos styr textens röst, tyngden i det som sägs, 
genom att appellera till åhörarens vetskap om digniteten.59 
 
I samband med vårt arbete gäller diskussionen både vårt/programmets ethos och det ethos 
som IP etablerar genom val av bakgrundsval, samt söker etablera i sin argumentation. 
 

Konstruktion av Demonstrationsprogrammet 
Vår handledare gav oss klartecken och stöd i vår tankegång att först skapa ett 
Demonstrationsprogram som ett led i utvecklingen av Argumentationsprogrammet. Härifrån 
blev det en kreativ och kollektiv ketchupeffekt och det är inte möjligt att urskilja 
upphovsrätten till de olika delarna som sedan blev resultatet: Demonstrationsprogrammet. 
Därför kommer jag att skriva vi, när jag beskriver hur vi byggde Demonstrationsprogrammet 
och genomförde intervjuerna. Trots att själva programmeringen utfördes av Arvid Dyfverman 
och intervjukontakterna sköttes av mig, Anna Jäppinen. Allt däremellan har flödat och 
blandats likt vatten i ett vattendrag och det vattendraget är vi. 
 
Konstruktionen av Demonstrationsprogrammet har hela tiden varit en process med fokus i två 
aspekter. Den ena aspekten är hur vi skall tala övertygande genom programmet och den andra 
aspekten är hur användaren kommer att förhålla sig till den retoriska situationen i det färdiga 
programmet. 

 

Tekniska avvägningar 
För att få ett demonstrationsprogram som fungerar helt ur användarens perspektiv, beslöt vi 
oss för att programmera Demonstrationsprogrammet från grunden. Programmeringen gav oss 
en större frihet att utforma Demonstrationsprogrammet efter våra behov här och nu, men även 
möjligheter att komplettera och utveckla det vid senare tillfällen. 
 

                                                 
58 Baumlin, 2001, s. 263, 267 
59 Baumlin, 2001, s. 273 
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Om vi låst oss till ett redan konceptbaserat visningsprogram t.ex. PowerPoint, hade vi inte 
kunnat använda specialfunktioner som avancerad navigation, avancerad layout eller den 
registrerande loggfunktion vi nu använder. 
 
Inledningsvis hade vi tanken att installera ett skärmdumpsprogram, Camtasia Studio, som 
sparar ner allt som görs på skärmen, det vill säga, filmar det på skärmen gjorda. Detta för att 
analysera hur IP förflyttat sig genom programmet och se hur muspekaren rört sig, för att få en 
överblick om programmets användbarhet ”fysiskt”. Men det visade sig vid installationen att 
”filmafunktionen” slöade ner programmet till en så oacceptabelt seg nivå, att vi valde bort 
den, medan ”sparafunktionen” utvecklades till loggboken. 
 
Att programmera själva gav oss stora möjligheter till full kontroll av alla programmets 
funktioner. Vi styr på så sätt programmet och tekniken utifrån de frågeställningar vi har nu 
och vad det kommande Argumentationsprogrammet bör innehålla. Alternativet hade varit det 
motsatta förhållandet, där tekniken styrt frågeställningarna. 
 
Arbetet är ett mycket nära samarbete, då vi skall verka i en gemensam process, från två 
utgångslägen. Dyfverman ser på programmet mer utifrån pedagogik vid layout och jag tittar 
mer på det utifrån pedagogik vid Aspergers syndrom. 
 
Redan här berättar jag att den litteratur som Dyfverman har använt om datateknik, 
programmering och webbdesign redovisas efter litteraturlistan, under Litteraturförslag. Jag 
använder mig inte av den litteraturen i min uppsats, ändå kan litteraturen vara av intresse. 
 

Användarvänlighet 
För att nå användarvänlighet arbetade vi strikt med en del i taget, men med de två andra 
delarna och transportsträckorna mellan dem i åtanke. Den hermeneutiska arbetsmetoden 
passade bra för uppgiften då metoden vi tog fram programmet med, bygger på tidigare 
erfarenheter om datateknik och pedagogik vid Asperger syndrom.  
 
Arbetet var en kombination av de äldre kunskaperna och de nyare kunskaperna om retorik. 
Processen i sig har gett nya insikter och större förståelse vilket har bidragit till ett mer 
modifierat/förfinat program. Vi har förflyttat diskussionen mellan förflutet och framtid, och 
låtit diskussionen pendla mellan olika abstraktionsnivåer, teori, tankar och praktik.60 
 
 
 

                                                 
60 Ödman, 2007, s. 72 
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I strävan att uppnå ett optimalt textmaterial ur Demonstrationsprogrammet, bearbetade vi all 
text på skärmen, information, arbetsuppgifter och frågor, för att programmet skall 
upplevas/bli så enkelt som möjligt. Användaren skall uppfatta mängden text som lagom för 
sitt syfte och andra svårigheter i samband med information skall röjas.61 
 
Förutom all text som är nödvändig i sammanhanget, kom de visuella bilderna på skärmen att 
bearbetas för att det ena skulle leda till det andra. Detta för att användaren skall uppleva ett 
flyt i arbetet.62 Intervjupersonen skall kunna arbeta sig igenom programmet med känslan av 
att det är roligt och lagom svårt. Vi vill undvika att våra användare tar till drastiska metoder 
för att tvinga sig kvar vid skärmarna63 utan istället skall vi försöka få dem att vilja sitta där. 
 
”Sidorna” skall utformas så att användaren upplever det som ett eget val att gå vidare, genom 
att installera klickknappar. Klickknapparna är att likna lite grand vid talhandlingen movere, 
som slår an på vilja och riktar sig till åhörarens känslor. Här kan programmet som ”talare” 
spela på känslostämningar och mana till handling.64 Movere är förbundet med pathos och 
skapar en känsla av att något måste ske hos åhöraren. Beroende av vad det står på knapparna, 
har de olika placering för att användaren skall uppfatta det underliggande budskapet med 
dem. 
 
OK, NÄSTA och KLAR är de knappar som för användaren vidare. På en knapp kommer det 
att stå START. OK-knappen sitter på sidans mitt, längst ner. Knappen fyller funktionen att IP 
säger ”nu har jag loggat in” och godkänner fortsättningen. Knapparna NÄSTA och KLAR 
sitter längst ner och till höger. Genom att klicka på NÄSTA signalerar IP att ”jag är redo för 
fortsättningen” och med knappen KLAR talar IP om att ett moment är färdigt. START är en 
stark symbol för ”skärpning, nu är det dags” och IP får själv välja när det är dags.65  
 
Knapparna är också aspekter i Heimann & Tjusts (1997) 8 fördelaktiga punkter. De förenklar 
användandet genom att visa när det är klart. De strukturerar genom att tala om hur 
förflyttningen kommer att ske, de ger ett visuellt stöd. I vissa fall möjliggörs repetition.66 
 
Vi vet inte om knapparna fångar användarens uppmärksamhet i någon större grad, men vi har 
fått respons på att de var bra ”Klickandet är bra då lämnar man och går vidare” som IPAS 10 
sade. Dessa knappar är en liten användarvänlig detalj som vi tror betyder mer än vad vi har 
kunnat läsa oss till. 

                                                 
61 Ad Herennium, 2005, Faherty, 2002, Hellspong, 2004, Johannessen, 2004, m.fl. 
62 Bergström, 2004, Mral, 2007, Nielsen, 2001 
63 Crowley & Hawhee, 2004, beskriver hur den grekiska retorikern Demosthenes rakade av sig håret på huvudets 
ena sida ”…so that he would be too ashamed to go out of the house and leave his studies.” s. 353 
64 Hellspong, 2004, s. 49, Karlberg & Mral, 1998, s. 43 
65 se Bilaga 2, Figur 7 
66 se Bilaga 2, Figur 2,3 
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Vi tänker också att IP blir mer motiverad att gå vidare genom att bekräfta sitt arbete och att 
det får IP att vilja gå vidare. Vi tror att det ger ett driv i programmet utan att hetsa. 
 

Layoutval och påverkan 
En dataskärm är lika ”tom” som ett oskrivet blad innan ett uttryck programmerats in. 
Demonstrationsprogrammets uttryck, dess ethos, är en mycket viktig del i hur IP kommer att 
arbeta med det. Vi kom fram till att ett enklare utförande förmodligen sänder signaler som 
”trist, enkelt, tråkigt”. De signaler vi vill sända ut är istället spännande, seriöst och modernt 
för att IP skall identifiera sig med det och handla därefter. Programmet skall fånga 
användarens uppmärksamhet omedelbart och dra med sig användaren, som TP Ugglis sade; 
”Man liksom sugs med i programmet. Man lär sig vare sig man vill eller inte.”67 
 
När vi funderade över uttrycket på det kommande Argumentationsprogrammet, tänkte vi på 
användarvänligheten. Vi valde att lägga uttrycket i linje med Windows, en skrivbordsyta vars 
funktionssystem de flesta som använder datorer har arbetat i. Det är ett begränsat område som 
är bekant, dessutom tänkte vi att igenkännandet skulle förstärka känslan av ”jag kan”, det vill 
säga, individens egna förmåga bekräftas. 
 
När IP börjar arbeta med programmet blir han/hon medagent. Vi vill att IP skall bli agenten 
och det försöker vi åstadkomma genom identifikation. Vi diskuterade hur identifikation kan 
påverka känslan inför arbetet IP sedan skall göra och tänkte oss en känsla av ”jag är”. Jag är 
den som kan, jag är kunnig. Identifikation innebär också vem jag är som arbetar med 
programmet. Det skapar en självtillit som stärker den jag är. ”Jag är” tangerar på så vis ethos. 
Den värdering som andra kan lägga på mig, genom att jag indirekt visar upp ett trovärdigt 
ethos med min självtillit. De här värderingarna behöver inte uttryckas med ord, utan kan 
levereras genom att IP skapar ett eget uttryck i programmet med hjälp av layoutvalen.68 
 
Microsoft lanserade nyligen den nya versionen av operativsystemet Windows, Windows 
Vista. Detta gör att vi valde ett utseende som tydligt påminner om Vista för att användaren 
skall känna att han/hon arbetar i det som kommer att gälla. Använder IP redan Vista, 
identifierar användaren sig naturligt med programmet, det nya. Använder inte IP Vista, men 
om IP har sett det, lyfter det IP in i framtiden som en användare av det nya. 
 
Har IP inte sett eller hört talas om det nya operativsystemet kommer det av oss valda uttrycket 
passera oreflekterat ur den aspekten. 
 
 
                                                 
67 se Bilaga 4, TP 
68 se Bilaga 2, Figur 11 
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Tanken är att medvetenheten om kontext och doxa skall höja IPs självkänsla under arbetet 
med programmet och genom två led förändras den retoriska situationen. Först talar 
programmet med ett ”Vista”-ethos och då är användaren publik. När användaren, publiken 
sätter igång och gör programmet till sitt, genom olika val, blir han/hon agenten, den som skall 
tala. Han/hon blir talaren med ett starkt stöd av ett visuellt ethos. 
 
Demonstrationsprogrammet möjliggör projektionen av en gynnsam självimage, vilket 
kommer att utgöra ett krav som IP ställer på sig själv. ”Det känns som ett väldigt genomtänkt 
program ... Man får verkligen tänka igenom vad man svarar.” som IPKG 4 sade. Den image 
som visas upp av IP genom layoutvalen, behöver följas upp för att vara trovärdigt. IP blir 
talaren i den retoriska situationen, från att ha varit publik. Talarens etablerade ethos styr 
textens röst. Tyngden i det som sägs påverkas av det egna valet, genom att IP är medveten om 
åhörarens vetskap om digniteten.69 
 

Bakgrundsutseendet 
Skrivbordsbilden är ofta ett personligt val, där IP skall beredas möjlighet att välja ett eget 
uttryck som underlättar användandet av programmet. Samtidigt tänker vi att bakgrundsvalet 
kommer bidra till att IP blir agent.70 Det vill säga att IP gör Demonstrationsprogrammet till 
sitt eget program och agerar med oss under användandet. Vi tänker att IP då känner sig 
hemma och därmed intar det förhållningssätt som han/hon skulle göra ”ensam”. 
 
Färger och mönster diskuterades utifrån egna erfarenheter och jag använder Effektiv visuell 
kommunikation, kapitlet Färgen,71 som min personliga guide i detta avseende. Vi når 
konsensus i att bakgrunderna skall upplevas som moderna för att skapa en fräsch och 
uppdaterad känsla. IPAS 9 sade ”Nytt och fräscht! Andra program ser ut som gjorda på 
stenåldern.” Färgerna blå, grön och röd är realistiskt att använda, då text och textbakgrund 
senare skall anpassas till de olika valen. Färgerna är möjliga att använda tillsammans med 
informationsbakgrunder och svart eller vit text. 
 
Bakgrundsbilden skall varken visa användaren något, bevisa eller jämföra, utan endast vara så 
kallade poesibilder. Poesibilder är personliga först när man tolkar dem personligt.72 
 
Vi tog fram sex kategorier: färg, landskap, djur, mönster, abstrakt mönster och animation.73 
Kategorin färg är en ”platt” yta, medan de andra har ett tredimensionellt djup. 
 
                                                 
69 Baumlin, 2001, s. 273 
70 Asplund, 1980, s. 137ff 
71 Bergström, 2004, s. 294-301 
72 Bergström, 2004, s. 160ff 
73 se Bilaga 2, figurer (färg) 11b,(landskap) 3, (djur) 11c, (mönster) 11a, (abstrakt mönster) 11d, (standard) 2 
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Landskapen föreställer något. Skulle det ske en rörelse så är den stilla och lugn, medan djur är 
mer specifikt och kan upplevas som ”snart flyger fågeln”. Kategorin abstrakta bakgrunder är 
suggestiva och ger mer känsla av fart än enbart färg. För vår egen nyfikenhets skull lägger vi 
till en kort animation i form av en silverklump som hela tiden ändrar form. 
 
Dessutom ordnas ett standardalternativ som i färg och ton ligger nära Windows Vista. Vi 
tänker att användaren skall kunna avstå att välja. En IP kan gå rakt igenom val av bakgrund 
och informationsbakgrund utan att välja själv. IP får då en standardbakgrund och en svart 
informationsbakgrund. Tidmätaren behöver IP däremot välja aktivt för att kunna gå vidare i 
programmet. 
 

Informationsbakgrunderna 
Informationstexten visas på valbara fält, informationsbakgrunderna. Det kan bli antingen 
svarta fält med vit text eller vita fält med svart text.74 Detta för att det enligt Bergström (2004) 
finns ”En mängd undersökningar som visar att negativ text, vit mot mörk botten, är betydligt 
svårare att läsa än positiv text, mörk mot vit bakgrund.”75 Medan Attwood (2004) skriver ”Ett 
särpräglat drag förbundet med autism och Aspergers syndrom är en känslighet för vissa 
former av belysningar och färger, liksom det också kan förekomma störningar i den visuella 
perceptionen.”.76 Vilket innebar att det kunde finnas behov av olika bakgrunder. 
 
Vi tänkte att det som är bra för den ena kanske inte är bra för den andra. Dessutom planerade 
vi att ge programmet ett transparent, genomsläppligt utseende och funderade över om styrkan 
i ”ljuset”, som blir effekten av det på skärmen, kanske skulle besvära användaren. 
 

Tidmätarna 
Tidmätarna kom till för att intervjuaren på något vis skall ha en tidsaspekt för varje intervju. 
Texterna skall också vara skrivna inom ungefär samma tidsram.77 Ytterligare en aspekt är att 
många människor som har AS behöver en konkret ram eller struktur för att veta vad som är 
relevant ”mängd” i olika sammanhang. Abstrakta begrepp som tid och kreativt skrivande ger 
ingen vink om när det är dags att byta perspektiv.78 
 
 
 
 

                                                 
74 se Bilaga 2, figur 2,3,11a,b,c,d 
75 Bergström, 2004, s. 140   
76 Attwood, 2004, s. 158 
77 se Bilaga 2, Figur 4a,b 
78 Attwood, 2000, s. 117ff 
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Tid är ett abstrakt begrepp och en visuell strategi för att hantera det, kan vara en tidtagande 
klocka. Att det blev fyra stycken, varav två digitala och två analoga, kommer ur min egen 
erfarenhet av tidmätning och mitt barn. Certec79 är en avdelning inom Institutionen för 
designvetenskap och tillhör Lunds Tekniska Högskola. 
 
De har tagit fram en analog tidmätare som kallas tidstock. Den mäter tid analogt, det vill säga, 
den visar på ett rakt led ett antal prickar som symboliserar tid. Prickarna försvinner allt 
eftersom tiden går. När alla gröna prickar är borta finns ett antal röda kvar. Då vet användaren 
att det är dags att förbereda sig för att avsluta det han/hon håller på med. Emellertid blev det 
en motsatt effekt för mitt barn. Barnet blev så fokuserad vid prickarna och stressad av att de 
försvann, att vi fick hitta på en annan lösning. Till slut blev det en digital klocka som startar 
vid den mängd tid som finns och räknar ner. Tidmätaren väljs här genom ett aktiv val för att 
uppmärksamma IP att ett nytt ”avsnitt” är på gång. 
 

Tankar om layoutvalen 
Några av punkterna som Heimann & Tjust (1997) beskrev, tillfredställs genom att 
bakgrundsvalen fångar uppmärksamheten direkt, informationsutseendet koncentrerar och 
begränsar ytan med information genom att sätta en ”ram” bakom den. 
Tidmätaren anger tidsåtgång och ger ett visuellt stöd åt det kommande arbetets gång. 
Programmet ändras efter användarens behov av tydlighet. Användarens uppmärksamhet 
fokuseras på det som händer på skärmen, samtidigt som det skapar en känsla av att 
användaren påverkar strukturen. Men ”att påverka strukturen” kan vara något som en del 
användare vill undvika och det löste vi med standradalternativen. 
 
Identifikation påverkar känslan inför arbetet som sedan skall göras och IP blir agent genom 
layoutvalen, genom att göra Demonstrationsprogrammet till sitt. Här tänkte vi också att 
agenten är mer motiverad i den retoriska situationen än en ”publik” som periodvis ombeds 
hoppa in på scenen för att prestera något. 
 
Programmets uppgift härefter är att agera medagent, det som levererar medel till hur det 
kommande arbetet med den kreativa argumentationen görs. 
 

Lärande och kreativ argumentation 
Begreppsparet theoria och episteme är tänkt att nås genom att skapa en nyfikenhet hos IP på 
argumentation genom att först visuellt promta, förvarna, om det som komma skall. Processen 
startas genom att först bejaka IP och den förmodade tveksamheten inför argumentation som vi 
tror kan finnas. 

                                                 
79 www.certec.lth.se  
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Eftersom det är en ny situation, IP är lite osäker inför det som skall göras, så vi försöker att 
stödja IP samtidigt som vi försöker vända osäkerheten genom att lämna tydlig information. En 
faktasida ger IP möjligheten att ta olika perspektiv på informationen.80 Här är tanken att när 
Faktasidan dyker upp, kommer IP välja vad han/hon själv vill fokusera på, vilken sorts fakta 
som känns bekvämast. Nu är tveksamheten undanröjd och fokuseringen tar vid. 
 
Nyfikenheten för processen vidare. Direkt efter Faktasidan ges en valmöjlighet via Pro et 
Contrasidan om att argumentera för eller emot ett påstående.81 Där blir IP mer fokuserad på 
”vad skall jag välja”, än ”hur skall det här gå?” Tanken är att IP själv kommer att vilja söka 
information (theoria) för att lösa uppgiften och nå teoretisk kunskap (episteme). Det egna 
valet för processen vidare. 
 
Begreppsparet poiesis och techne utgör nästa tankegrund. Genom att låta IP göra (poiesis), 
klicka sig igenom programmet, hämta information i översikten och ur Nivåerna82 och sedan 
skriva i en femstegsmodell, utvecklas ett praktiskt vetande (techne) om hur man kan 
”tillverka” en argumentation. 
 
Tanken är att undanröja sådant som kan bromsa själva görandet genom att skapa en 
användarvänlighet och en vilja till att ”bara göra”. Genom att erbjuda en strikt och tydlig 
modell för argumentation, tänker vi att IP tränar upp en skicklighet i att argumentera på just 
detta sätt. IP uppnår techne, skicklighet genom poiesis, görandet. 
 
Efter arbetssidan kommer en avslutande sida där texten är sammanslagen till en helhet. Här 
kan praxis utgöras av det analyserande handlandet när IP får se sin text. Eventuellt funderar IP 
över det gjorda och ändrar någonstans i texten för att det skall bli ”bättre”. Blir texten 
tydligare för läsaren av förändringen sker det genom handlingsklokhet, fronesis. Blir texten 
inte det, sker något annat. IP är kanske tillbaka på ”bara gör”, poiesis, enligt något gammalt 
mönster. Det är här ett yttre stöd bör komma in i det kommande Argumentationsprogrammet 
för att användaren skall utvecklas mot fronesis. 
 
Begreppsparen diskuteras i den här ordningen, men har ingen inbördes ordning då de liksom 
de klassiska retoriska medlen att övertyga (logos, ethos och pathos) är beroende av kontext 
och doxa. Techne och episteme ger tex. båda vikt och betydelse för ett framtida fronesis. 
 
 
 
 

                                                 
80 se Bilaga 2, Figur 5 
81 se Bilaga 2, Figur 6 
82 se Bilaga 2, Figur 9,10a,b,c och Bilaga 5, Nivåer 
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Riktlinjerna för den kreativa argumentationsdelen arbetades fram under en intensiv 
process. Processen genomfördes genom att lura hjärnan i tre steg med hjälp av 
associationsmetoden (brainstoming), motsatsmetoden och skissning.83 Hela 
argumentationsdelen bygger på all den kunskap vi hade med oss in i rummet under dessa fyra 
dygn. Förutom de 8 punkterna, var mina topiker (tankekrokar) kreativ och kontor. De 8 
punkterna och de två extra topikerna fungerade som mina inspirationskällor under processen. 
 
Brainstorming gjordes precis som det låter, vi lät associationerna studsa utan att hejda alla 
mer eller mindre otroliga varianter. När det inte kom fram något mer, samlade vi oss och 
diskuterade mer rationellt. Vi diskuterade utifrån vad som kunde tänkas vara bra eller mindre 
bra och varför? I det arbetet utvecklades bl.a. Dyfvermans tidigare tankar om ett fliksystem. 
Fliksystemet ger en bra översikt på skärmen och det är ett system som används på många 
webbsidor, vilket gör dem till ett redan invant koncept och därmed enkelt system. 
 
Därefter ställde vi motsatsfrågor; ”Kan vi inte se det här som något annat”, ”Varför det”, 
”Vad är det bra för”, ” Tänk om det inte alls blir eller är så...” därefter spelade vi ”djävulens 
advokat” och målade upp skräckscenarion runt användarvänligheten. Ur detta fick vi upp 
ögonen för att IP kanske behöver olika slags information om de olika delarna. Detta födde i 
sin tur tanken om olika Nivåer för IP att hämta informationen ifrån.  
 
Nivåerna skall fylla användarens behov av tillgänglig information på lagom ”Nivå” för att 
kunna genomföra den kreativa argumentationen i de fem delarna. Som i sin tur skulle kunna 
ge oss information om hur mycket och vilket behov av information IP behöver i det 
kommande Argumentationsprogrammet. 
 
Till sist skissade vi. Skissningen utfördes med en witheboardpenna vilket gjorde att vi fick 
mer tid att utveckla den egna tanken högt, utan att den som hade ordet blev avbruten. 
Samtidigt som det ritade gjorde det sagda mer konkret. Här diskuterade vi också olika etiska 
aspekter och tekniska möjligheter, en aspekt i taget, en person åt gången. Först när den ena 
var klar tog den andre vid. 
 
Inne i rummet drogs riktlinjerna upp för argumentationsdelen, faktasidan, pro et contrasidan 
och arbetssidan. Arbetssidan kom att omfatta ett fliksystem med öppningsbara Nivåer, en 
Översikt, Fem arbetsfält och Tidmätaren. Efter dessa intensiva dygn beslöt vi att var för sig gå 
hem med varsin frågeställning att bearbeta. Därpå planerade vi att ta steget tillbaka och utan 
påverkan från den andre försöka att se helheten samt reflektera över den. Delarna vi tog med 
oss ur rummet var Faktainsamling om prinsesstårtor, Nivåinformation och Programmering av 
argumentationsdelen. 

                                                 
83 Bergström, 2004, s. 100f 
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Härifrån arbetade vi över telefon och mail, likt ett blixtlås där delarna fäster in i varandra 
allteftersom flärpen dras upp. Ibland fastnade vi, men genom att backa en bit och börja om 
löste vi de tillfälliga stoppen. 
 

Faktasidan 
För IPs del blir huvuduppgiften i programmet att kreativt skapa en argumentation för eller 
emot ett givet tema. Temat för argumentationen brainstormades fram genom frågor och när 
det inte kom upp mer förslag betraktade vi alternativen mer rationellt. 
 
Faktasidans syfte och funktion är att tillhandahålla ett tema, och fakta runt det temat, för att 
användaren bekvämt skall kunna koncentrera sig på den kommande kreativa argumentationen. 
 
Vi inledde med frågan; ”Vad är aktuellt nu, idag” De alternativ som kom upp var allt för 
vidlyftiga och generella, så där gick vi inte vidare. Problemet med frågan: ”Vad är 
engagerande” var av annat slag. Där kom vi bland annat fram till att rattonykterhet och att 
följa hastighetsbegränsningar var tänkbara alternativ. Men så tänkte vi att ämnena inte var så 
tydligt avgränsade och att IP skulle kunna bli så engagerade att fokus flyttas från skrivandet 
till ett djupgående engagemang i frågan. Det ville vi undvika. 
 
Den tredje frågan var ”Vad är neutralt” Där blev ett av svaren: ”inte är det kultur och tradition 
i vart fall”. Frågeställningen ”Vad är trist” Renderade sådant vi tidigare stött på, samt ännu ett 
inte och det var fest. Avslutningsvis ställde vi frågan: ”Vad är doxa” Genom att plocka in 
kultur, tradition och fest hamnade vi på midsommar, jul och födelsedagskalas. Ur ett minne 
kom ordet prinsesstårta. Vi ”visste” direkt att det skulle bli vårt tema. 
 
Faktasidan komponerades för att associera till ett ”uppslagsverk” och användaren skall kunna 
välja sin egen typ av information där ur.84 Vi ser faktasidan som en del av programmets logos 
och att sidan har lite av en talhandlingen doceres karaktär. Docere betyder att undervisa, 
vilket är ett sätt att tala som har ett informativt ändamål och skapar trovärdighet genom fakta 
och sakskäl. Docere vädjar till mottagarens intellekt och granskande omdöme.85 Vi väljer ett 
uttryck som används i informationssammanhang där föremålet visas visuellt och texten är i 
kolumnstruktur för att understryka uttrycket av kunskap och bevis. 
 
Inledningsvis beskriver den prinsesstårtans tillkomst och bakgrund.86 I ett fält ovan till höger, 
finns en bild av en grön prinsesstårta. Bilden ger ett visuellt stöd för vad informationen 
handlar om. 

                                                 
84 se Bilaga 2, Figur 5 
85 Hellspong, 2004, s. 49, Karlberg & Mral, 1998, s. 34 
86 telefonsamtal med Grythyttans bibliotek 
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I tre stående kolumner under detta finns det exakta receptet på en originaltårta87, information 
som beskriver tårtans känslomässiga anknytningar88 och tagna patent.89 
 
Faktasidan leder till nästa moment genom att IP klickar på NÄSTA. NÄSTAknappen har vi 
installerat för att IP skall uppleva att själv styra tempot i sin process. Återigen för att göra 
användaren till agent i sin egen process och i vårt insamlande av information. All fakta från 
Faktasidan finns att tillgå tillsammans med översikten under arbetets gång i arbetsfältets 
mittdel. 
 

Pro et contra 
Sidan med valet av pro (för) eller contra (mot), frågan Får prinsesstårtor vara rosa? krävde en 
tydlighet.90 Vi ville inte att användaren skulle snubbla genom att tro att han/hon valt den ena 
eller andra sidan för att vid arbetssidan upptäcka att så inte varit fallet. 
 
Inledningsvis skrev vi därför frågeställningen, Får prinsesstårtor vara rosa? Och under den 
satte vi en bild av en grön tårta till vänster och en bild av en rosa tårta till höger. När 
muspekaren förs över en av tårtorna, syns denna mer, den blir mörkare. Först när användaren 
klickar på en tårta har ett val gjorts för att undvika misstag. 
 
När användaren klickar på en tårta, byts bilden mot ytterligare en informationssida som 
förbereder inför arbetssidan.91 Längst ner på den sidan finns en knapp. STARTA. Vi tänker att 
detta signalerar till användaren att NU är det äntligen dags att göra det som du väntat på och 
du bestämmer själv när du vill starta processen. I och med ett klick på START, kommer 
arbetssidan upp med tidmätaren.92 
 

Fliksystem och Nivåer 
Vår ambition var att arbetssidan skulle kombinera två funktioner, dels en arbetsyta och dels 
ett stort informativt innehåll där användaren lätt skulle hitta information och hjälp. 
Ett vanligt tillvägagångsätt för att hantera och kategorisera stora informationsmängder inom 
datorsammanhang är att använda en ”flik”- eller ”tab”-metafor.93 De kan ligga vågrätt eller 
lodrätt. 
 
 
                                                 
87 Åkerlind, 1948, s. 797 
88 telefonsamtal med Bageriföreningen 
89 Patent och Registreringsverket 
90 se Bilaga 2, Figur 6 
91 se Bilaga 2, Figur 7  
92 se Bilaga 2, Figur 8 
93 Cederholm, 2006,  s. 24 
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Vi valde att tänka ”skrivbord” när vi gav programmet ett uttryck. Här väljer vi uttrycket 
”pärm” som vi tänker är ett välkänt begrepp för våra användare. Flikarna finns på 
vänstersidan och de är 6 stycken. 
 
Översiktsfliken är tänkt att ge en överblick för att användaren lätt skall kunna orientera sig 
från vänster till höger. Här står vilken sida man har valt vid frågeställningen och det finns 
övergripande information om de fem stegen, samt tillgång till tidigare fakta om temat genom 
en rullist.94 
 
Informationen skulle tillhandahållas, men inte för ”lätt eller svårt”. Nivåerna skall ge 
information som användaren kan omvandla till sin egen kunskap och sedan använda sig av i 
arbetet med det kreativa skrivandet.95 Nivåerna är det område vi har arbetat mest med och 
ändå inte funnit någon bra lösning på. 
 
Tanken var att Demonstrationsprogrammet skulle hjälpa oss att ta reda på vilken sorts hjälp 
som är ”bäst” för att användaren i sin process, theoria, skall välja vad som behövs för att 
komma vidare. Vi diskuterade först så kallade popupfönster, men enades om att de kan göra 
att IP upplever en osäkerhet om ”var” i programmet han/hon befinner sig och tydligheten, 
ramen ville vi inte släppa. Till sist blev det tre Nivåer, med symboliska hänglås på ”luckan”. 
Här kom flera nya problem till. 
 
Hur skall användaren veta att de går att öppna? 
Hur skall IP veta att de bara skall öppna de Nivåer de verkligen behöver? 
Vad finns bakom varje Nivå? 
Vilken  svårighetsgrad är det på informationen bakom varje nivå? 
Vilken turordning? Skall vi ha någon turordning? Hur skall nivåerna placeras? 
 
Ett symboliskt lås provades. Skriftlig, vag, information och verbal information om att antalet 
öppnade Nivåer, men ursprungsfrågan, hur Demonstrationsprogrammet skall tillhandahålla 
”lagom” information, löstes inte fullt ut. Lösningar på detta har vi fått hjälp med av TP och IP 
under den här processen och det kommer att avspegla sig i det kommande 
Argumentationsprogrammet. 
 

Arbetsfält 
Kommunikation kan, som i retoriken, handla om att tala så att åhöraren ”ser” vad som sägs i 
sitt eget huvud. För att det skall ske behöver talaren röja väg, eller markera väg, genom de 
begränsningar som finns, constraints. 
                                                 
94 se Bilaga 2, Figur 9 
95 se Bilaga 2, Figur 10a,b,c, Bilaga 5, Nivåerna 



Örebro Universitet  Retorik D  
Humanistiska Institutionen  VT 2007 

   28

 
För personer som har AS kan verbal och otydlig kommunikation utgöra hinder. 
Begränsningen undanröjs genom att ta bort dels den verbala informationen och genom att 
tydliggöra var varje del skall ”talas”. Vi tydliggjorde genom att placera in fem tydliga 
arbetsfält, rutor då visuell kommunikation ofta är mycket tydligare än verbal.96  
 
De fem stegen, propositio ( påstående), ratio (skäl för påstående), confirmatio (stöd för 
skälet), exornatio (utsmyckning) och conplexio (sammanfattning), i den kreativa 
argumentationen skrivs på arbetssidans högra sida. Vi tänkte ”anteckningsblock” och skapade 
fem avgränsade ytor att arbeta på.97 De här fem stegen talar om vad som skall göras, var och 
hur. 
 
Alla ytorna är synliga under hela arbetet, men öppnas en flik av de fem stegen (ej 
översiktsfliken) blir motsvarande arbetsyta ljusare för att användaren lättare skall se vilket 
steg han/hon är på.98 
 
Här har vi också visuellt tydliggjort kopplingen mellan flik och textfält genom att färglägga 
orden, så att ögat lätt kan para ihop informationen med rätt arbetsfält. 
 
Det kreativa arbetet med texten sker i de fem ytorna på höger sida, men användaren har hela 
tiden överblick på informationen som visas i mitten för att underlätta skrivandet. 
Strukturen är tänkt så här för att hålla informationsdel och arbetsdel skilda från varandra och 
ändå ge en möjlighet att behålla överblicken på arbetet medan det görs. Vad IP skrivit i de 
fem fälten, sammanförs till ett helt textstycke, möjligt att ändra, efter att IP klickat KLAR 
eller efter att tiden gått ut. 
 

Tankar om argumentationsdelen 
IP skall själv kunna välja information utifrån sitt eget behov, där uppgiften att skapa en 
argumentation för eller emot ett givet tema ska lösas. Även här försöker vi att göra IP till 
agent genom att han/hon själv får välja hur mycket information och varifrån den hämtas, vi 
tillhandahåller medlen. Argumentationsdelen ger visuellt stöd under hela arbetets gång genom 
bilder, färger och tydliga strukturer. 
 
Arbetssidan förenklar och renodlar argumentationen genom sina fem steg och skrivytor, det 
blir överskådligt och lätt förståeligt. Programmet repeterar så många gånger användaren 
önskar och ger återkoppling på det gjorda efter att IP lämnat sidan. IP lär sig genom poiesis, 
att göra, vilket blir en bieffekt av det kreativa skrivandet i mallen. 

                                                 
96 Hogan, 2002, s. 2, 10, Mesibov, 1995, s. 4, 6f 
97 se Bilaga 2, Figur 8 
98 se Bilaga 2, Figur 9 
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Vår förhoppning är att arbetet skall öka användarens vilja att dela med sig och därigenom få 
syn på eller söka efter något som ökar den egna praktiska visdomen, fronesis. Vi ville styra 
skrivandet utan att IP känner sig påtvingat styrd. Genom att användaren får struktur på sitt 
skrivande kan färdigheten etableras genom praxis som sedan utvecklas. 
 

Intervjuer om åsikter och lärande 
Ejlertsson (1996) beskriver att intervjupersoner tenderar att svara positivt och utifrån vad 
samhället i övrigt anser och värderar högt. Kan vi motivera IP att på rätt sätt svara på 
frågorna, tror vi att det minskas och dessutom att svarsfrekvensen höjs.99 Genom att poängtera 
logos i frågeställningarna, tänker vi att det blir lättare för IP att ge utförligare svar. Logos står 
för det sannolika, det rationella och resonemanget i kommunikationen100och kan i det här 
sammanhanget troligen respondera mer logos. Logos är ju det kommunicerade ordet och hur 
vi väljer att kommunicera det. Det är kunskap och bevis för den tanke vi uttrycker med ord.101 
 
Om vi tydligt visar vår vilja att ta del av IPs logos, förväntar vi oss utförliga svar utifrån 
försanthållanden, doxa. 
 
Genom att verbalt och i texten berätta att frågorna handlar om personliga åsikter, att det inte 
finns rätt eller fel svar, underlättas troligen känslan av att ”mina tankar har betydelse”, vilket 
de har för det kommande Argumentationsprogrammet. Intervjufrågorna inleds med 6-7 frågor 
om layoutval och navigation.102 
 
De följs av frågor om den gjorda argumentationen som är kopplade till mängden öppnade 
Nivåer. Antalet frågor på arbetssidan kan variera från lägst 4 till som mest 16 st. 
Avslutningsvis ställs tre avslutande frågor om den personliga upplevelsen av 
argumentationen. Intervjundelen presenteras i tre block där varje delmoment påbörjas och 
avslutas tydligt.103 
 

Första blocket 
Det första blocket inleds med en information om hur många frågor om layout som kommer. 
Tekniken gör att frågorna går att koppla till det IP gjort. Har IP valt att lyssna på 
ljudknappfunktionen, kommer den att stå 7 frågor, istället för 6 frågor. 
 
 

                                                 
99 Ejlertsson, 1996, s. 58f 
100 Wells, 2001, s. 459 
101 Hellspong, 2004, s. 50 
102 se Bilaga 3, Visningslogg 
103 se Bilaga 3, Visningslogg 
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Varje fråga följs av tre vinklade frågeställningar i stil med hur tänkte/planerade du? 
bedöm/värdera och beskriv känslan/upplevelsen. Detta gjorde vi för att underlätta för IP, då 
själva vinklingen på frågan inte skall påverka om IP svarar eller ej. Vår tanke är att IP sorterar 
bort de frågor som inte känns relevanta och det ger IP en möjlighet att än en gång välja. 
Förhoppningen är att IP känner att det inte är OK att sortera bort alla tre, utan väljer att svara 
på en av dem. Svarsfrekvens höjs därigenom på samtliga frågor. Alternativet vore att skriva 
en fråga på varje sida, där ett svar måste ges för att IP skall gå vidare. Men det innebär också 
en tvingande situation vilket vi absolut vill undvika. 
 
I nästa block är det ännu tydligare att tekniken underlättar både informationen och vilka 
frågor som levereras till IP. 
 

Andra blocket 
Frågorna om hur IP tänkte runt den kreativa argumentationen är knutna till antalet öppnade 
Nivåer. Även här väljer vi att lämna ett påstående, ”du valde att öppna Nivå I” som följs upp 
av tre underfrågor. a) hur tänkte/planerade du då? b) värdera/bedöm informationen c) beskriv 
känslan nivån gav. Detta för att IP skall kunna välja ur vilken vinkel IP vill lämna sitt svar. 
 
Brevid frågorna satte vi ett ”upphöjt” område, där IP kan läsa vad som skrivits om den del 
frågan avsåg, för att IP lätt skulle kunna se det gjorda. Det är en visuell strategi som 
underlättar arbetet för IP. Den synliga texten kan fylla en psykologisk funktion också för att 
inte göra IP osäker på vad han/hon skrivit. 
 
Osäkerheten försöker vi minimera genom att skapa det retoriken kallar för delectare. 
Delectare är en funktion som slår an och väcker en känsla av välbehag.104 Här ser IP sitt eget 
arbete i ”tryck” vilket gör att IP slipper fundera på om det är något ”lurt” med situationen. 
Ethoskänslorna är lugnande, vänliga och skapar trygghet.105 Delectare är förbundet med ethos 
och skapar en känsla av trygghet, stabilitet. Situationen blir bekväm då IP har kontroll. Vi vill 
undvika en situation där IP börjar fundera över om frågorna ställs i något för dem okänt syfte. 
 

Tredje blocket 
Det tredje blocket består av tre mer generella och avslutande frågor. De handlar om den 
personliga upplevelsen av argumentationen. Vår tanke är att förbereda IP på ett ”avslut”, 
samtidigt som frågorna är lite mer öppna i sin karaktär för att ge mer utrymme för spontansvar 
om argumentationen. 
 

                                                 
104 Hellspong, 2004, s. 49 
105 Baumlin, Encyclopedia of Rhetoric , 2001, s. 269 
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Fråga 1 och 2 kom till för att belysa hur IP uppfattat det gjorda, medan den sista frågan avser 
IPs tankar om sin texts publik. I den tredje frågan gav vi IP ett visuellt stöd för att tänka 
tillbaka, alternativt föreställa sig för vem de anser texten är skriven. Detta gjorde vi genom att 
skriva ut olika möjligheter och tänkbara alternativ.106 Det ger en visuell bild av hur man kan 
tänka under en kreativ argumentation. Vi ville inte att IP skulle hasta över denna fråga då den 
handlar om deras publik. Frågan gjordes ”tillåtande” genom att skriva att man kan ”bara göra” 
i vissa situationer. Genom att bifoga det tror vi att IP tänker efter hur det var, istället för att 
bara skriva ner något ”rimligt” eller hoppa över att besvara den. 
 

Tankar om intervjudelen 
IP skall lätt och enkelt kunna besvara frågorna då det är en förutsättning vid intervjuer.107 
Frågorna bör också fånga IPs uppmärksamhet och vara välstrukturerade, även om användaren 
som agent, i sig, borde uppmuntra till en hög svarsfrekvens. Handlingen act, scenen scene, 
medlet agency och syftet purpose är redan helt klar och given i själva frågan. Strukturen på 
frågorna, det visuella stödet och det minimerade sociala kravet (ingen fysisk person ställer 
frågorna) torde också göra intervjusituationen mer användarvänlig för IP än en ”vanlig” enkät 
eller kvalitativ undersökning. 
 
I intervjudelen tänkte vi att IP skulle uppleva det vi känner, att vi genuint är intresserade av 
IPs tankar och åsikter. Vi tänkte också att IP inte ska behöva ta ställning till det vi tycker eller 
tros tycka, genom den kommunikation som sker mer eller mindre omedvetet då en intervjuare 
möter IP öga mot öga, men det blev inte alla gånger som vi tänkt.108 

 

Loggbok, en osynlig funktion  
Loggboken skapades också med ett öga på Burkes Pentad. Frågorna vi ställde oss var; ”Vad 
behöver vi veta om det som görs i programmet och varför behöver vi det” Dyfverman 
behövde informationen om hur användaren har gått tillväga bland layoutvalen och IPs tankar 
om det gjorda samt en visuell överblick för att studera handlandet. Detta löste vi genom att 
låta loggboken registrera alla klickanden och vissa ”pek” i valet av olika layout. Valet vid 
pro- eller contra-sidan bokförs och vi registrerar också hur IP förflyttar sig mellan 
informationsNivåerna under arbetet med texten. 
 
Jag behöver information om vad IP tänkt och tyckt under arbetet med argumentationen för att 
kunna gå vidare med att utveckla ett Argumentationsprogram som lär ut och tränar 
argumentation. 
                                                 
106 se Bilaga 8 
107 Ejletsson, 1996, s. 42 
108 Se längre fram, Resultat av arbetet med Demonstrationsarbetet, Intervjuernas genomförande 
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För att inte blanda ihop IP, vilken grupp som har skrivit vad, registreras IP genom att IP själv 
loggar in sig. I efterhand får varje IP ett nytt loggnamn. IP 1-10 med prefix AS eller KG för 
att avidentifiera IP. Intervjufrågorna registreras i avsnitt för att underlätta det kommande 
analysarbetet. 
 
Vi lät dessutom loggboken registrera de tidpunkter användaren kom in på en ”sida” och hur 
länge användaren befann sig på ”sidan”. Tiden visar hur snabbt IP tar sig igenom information 
inför t.ex. arbetsuppgiften. Tanken var att kunskapen skulle ge en fingervisning om hur IP 
läser information och hur det sedan visar sig i det gjorda. Tiderna är inte aktuella längre i våra 
material, då orsakerna till tiderna kom att utgöra ett problem, mobiltelefoner som ringer, 
verbala utlägg under arbetet riktat till den närvarande personen och andra yttre 
omständigheter som påkallar uppmärksamhet. 
 

Resultatet av arbetet med Demonstrationsprogrammet 
Hittills har jag refererat det mesta till vi, men nu går jag över till vad jag anser.  Den här 
utvärderingen avser endast hur Demonstrationsprogrammet fungerat i syfte att få användarens 
åsikter om det gjorda och hur det upplevdes att lära sig argumentera med den här retoriska 
femstegsmodellen för att utveckla ett Argumentationsprogram. Delen är ändå beroende av 
helheten, vilket gör att layouten utvärderas för hur den har fungerat i linje med mitt mål. Efter 
utvärderingen av layotval, argumentationsdel och intervjudelen utvärderas loggbok och 
intervjuernas genomförande. 
 

Layoutdelen 
Nu när alla intervjuer är gjorda kan jag konstatera att layoutvalen hjälpte till att avdramatisera 
själva skrivandet genom att valen gjorde IP till medagenter. Identifieringen, matchningen, 
mellan IP och programmet påverkade tydligt i flera fall känslan inför arbetet. Genom att IP 
fick möjlighet att visa sin attityd eller värdering, underlättades argumenteringen för att 
övertyga. De självvalda bakgrundsbilderna på skärmen gav tyngd åt det som sedan sades i de 
båda grupperna.109 
 
Poesibilderna tolkades och värderades ofta personligt. IP etablerade ibland mycket medvetet 
sitt ethos vid valet av skrivbordsbakgrunder och följde sedan upp valet med att ange sina 
åsikter om förändringar med samma ethos, medan andra IP följde upp med bakgrunden som 
ett mer implicit ethos. Generellt beskrev många IP sina poesibilder i funktionstermer som 
lättare att se, gå snabbare, lugnande, underlättar arbetet och praktisk. Men också med tydliga 
”jag”; gillar, föredrar, favoritfärg, det passade, snyggt och jag föredrar. 

                                                 
109 se Bilaga 2, Figur 11a,b,c,d 



Örebro Universitet  Retorik D  
Humanistiska Institutionen  VT 2007 

   33

 
Dock är det tydligt är att IP fortsätter ”i samma spår”, identifikationen färgar av sig i texten, 
eller tvärt om. Ett exempel på identifikation är hos denna IP som anger ”mysigt” och det 
etableras tydligt här och vidare under programmets gång genom att bl.a. lägga in   : )   och 
genom att leverera förslag med mildrande prefix som, ”Man skulle kunna…” 

 
26:32 Fråga 3. 

Du har också fått välja mellan en svart och en vit informationsbakgrund.  
a) Hur tänkte/planerade du vid valet av det svarta utseendet? Jag tycket att det 
var mysigare. 
b) Bedöm/värdera valet: tror att jag kanske hade sett lite klarare om jag hade valt 
en vit bakgrund, men jag tyckte att jag såg bakgrunden bättre genom det svarta. 
c) Beskriv känslan/upplevelsen av det svarta utseendet: Känns lite som att 
hamna i skuggan under trädet som jag har som bakgrund. Lite mysigt:) (Är 
mycket för mysiga saker.) 02:43 

IPKG 7 
 

IP gör hela sammanhanget till sitt, genom sitt val av skrivbordsbakgrund och genom att döpa 
situationen till sin ”princesstårteanalys”. Medan förslagen på förändringar senare lämnas ur 
ett generellt perspektiv ”Något förvirrande med…” 

 
15:11 Fråga 2. 

Inledningsvis fick du välja mellan olika skrivbordsbakgrunder. 
a) Hur tänkte/planerade du valet av skrivbordsbakgrund? Först tänkte jag välja en 
blå bakgrund (himmel), men detta kanske skulle göra att man drömmer sig bort. 
En bakgrund med motiv skulle kanske göra att jag tappade koncentrationen. En 
röd färg ger signal om allvar. 
b) Bedöm/värdera ditt val: Min koncentration behölls till skärmen och jag 
upplevde aldrig att jag tänte på något ovidkommande. 
c) Beskriv känslan skrivbordsbakgrunden gav dig: Fokus blev på uppgiften och 
jag tror att då jag tänker på den här färgen i framtiden kommer jag komma ihåg 
min "princesstårteanalys". 04:35 

IPKG 5 
 
 
 
Här etablerar IP sin identifikation genom ethos ”jag” där jaget syftar till professionell och 
lämnar senare förslag på ändringar utan andra prefix än ”jag” och ”min firma”. 

 
16:57 Fråga 2. 

Inledningsvis fick du välja mellan olika skrivbordsbakgrunder. 
a) Hur tänkte/planerade du valet av skrivbordsbakgrund? Helst hade jag velat ha 
ett svart. Jag gillar enfärgat för att inte störa mitt arbete vid datorn. De enda 
enfärgade som fanns var antingen för färgstarka eller för ljust. 
b) Bedöm/värdera ditt val: Enkel bakgrund som "bara är där" utan att störa 
c) Beskriv känslan skrivbordsbakgrunden gav dig: Blått tycker jag alltid ger en 
känsla av professionalitet 01:45 

IPAS 6 
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IP visar sin identifikation, attityd, genom sin direkttolkning av vad IP ser på skärmen, vad 
som händer just nu. Förslag på förändringar görs genom medias in res, rakt på sak, ”Men svårt 
att se var…” och ”Otydligt formulerat…” 

 
32:50 Fråga 4. 

Var kombinationen av skrivbordsbakgrund och informationsbakgrund ett bra val, 
eller skulle du välja annorlunda om du fick möjlighet att göra programmet igen? 
Beskriv: Ja det var ett bra vall för mig. Det fick fram charmen i programet. Det 
blev en häftigt utsende. 01:54 

 
IPAS 9 

 
Vi hade också installerat ett standardalternativ för att användaren inte skulle tvingas göra ett 
aktivt val. Standardalternativet valdes av 25% totalt, med merparten i ASgruppen.110  
Generellt lutar svaren åt att IP fann standardalternativet så behagligt att de helt sonika behöll 
det, vilket är i linje med vad vi trodde skulle kunna ske. 

 
17:54 Fråga 2. 

Inledningsvis fick du välja mellan olika skrivbordsbakgrunder. 
a) Hur tänkte/planerade du valet av skrivbordsbakgrund? Vilsamt att jobba med. 
b) Bedöm/värdera ditt val: Bra val. 
c) Beskriv känslan skrivbordsbakgrunden gav dig: Ingen. Struntade i den 
aspekten när jag hade konstaterat att det var ett bra val med tanke på 
ljusförhållanden och mina glasögon. 01:00 

 
IPAS 3 

 
För vår egen nyfikenhets skull lade vi dessutom in en kort animation i form av en silverklump 
som ändrade form. Endast två av de tjugo IP öppnade den och de vi tillfrågade efteråt sade 
unisont att animationer bara stör eller att den var ointressant. 
 
 
Ibland blir det som ordspråket säger ”Mycket skrik för lite ull- sade hon som klippte grisen” 
men vi är nöjda med att vi fick möjligheten att prova om animationen skulle väljas. 
 
Däremot var det värt varenda svettdroppe att ordna med valmöjligheten svart eller vit 
informationsbakgrund. Undersökningar tyder på att vit text på svart botten är svårare att läsa 
än tvärt om111 och att personer som har AS kan ha en annan visuell perception112 varför vi 
lade till den funktionen. Valet av informationsbakgrunder kom att skilja sig markant åt i de 
båda grupperna. 
 

                                                 
110 se Bilaga 6, Statistik, Figur 1,2,3 
111 Bergström, 2004, s.140 
112 Attwood, 2004, s.158   
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Bilaga 3 Figur 4 
 
 
 
Ur IPASgruppen väljer 7 av 10 personer svart bakgrund till vit text och i IPKGgruppen väljer 
6 av 10 vit bakgrund till svart text. Gruppen IPAS ger dessutom oftare, till skillnad från 
IPKG, olika skrivna kommentarer om ljusförhållanden. 
 
”den vita blev ALLDELES för vi…”   IPAS 7 
”Det är lättare att läsa vit på svart när det gäller datorskärmar.”   IPAS 8. 
 
Vid eftersnacket reflekterade också flera IPAS runt färg- och ljusförhållandena och betydelsen 
av exakt ”rätt” styrka i ljuset. Vad det beror på går jag inte närmare in på här. Jag redovisar 
bara att det är en markant skillnad i valet av informationsbakgrund mellan de båda grupperna. 
Perceptionen skiljer sig åt och det är olika viktigt för personerna i de båda grupperna, vilket 
gör valmöjligheten till en viktig aspekt i det kommande Argumentationsprogrammet. 
 
Bilaga 6, Statistik, ger den intresserade läsaren ytterligare information som inte presenteras på 
annat vis i den här uppsatsen. 
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Tidmätarna var också ett val som visade sig aktivera och engagera IP mer än vad vi i 
planeringsstadiet trodde de skulle göra. Flera IP uppgav efteråt att de inte sett eller reflekterat 
över tidmätaren de valt i arbetsmomentet, först vid ”behov”, vilket gör att jag tolkar det som 
att vi placerat den användarvänligt.113 Båda grupperna nämner stress i kombination med 
tidmätning generellt. 
 

27:24 Fråga 5. 
Det kom upp fyra olika tidmätare. 
a) Hur kände/upplevde du detta? Det var jättebra att jag fick välja tidmätare 
eftersom det är individuellt hur man uppfattare denna. Vissa av tidmätarna känns 
mer stressande än andra och kan påverka ens prestation.  
b) Hur tänkte/planerade du vid valet? Jag försökte välja den som är minst 
stressande och en som jag inte har dåliga erfarenheter av (exempelvis vid 
körkortsprovet där tidmätaren var väldigt stressande). 
c) Bedöm/värdera ditt val av tidmätare: Mitt val var väldigt bra och den kändes 
inte distraherande och jag kunde göra uppgiften i min egen takt. Så klart är 
tidmätare alltid till viss del stressande men jag valde den som passade mig bäst. 
03:33 

IPKG 2 
 

 
31:16 Fråga 5. 

Det kom upp fyra olika tidmätare. 
a) Hur kände/upplevde du detta? Bra att det gick att välja. Olika tidmätare 
innebär olika mycket stress. Den viktigaste frågan hittills ! 
b) Hur tänkte/planerade du vid valet? Den högsta stressnivån blir om tidmätaren 
är 'digital' och räknar baklänges. Den skulle ha tagit en stor del 
uppmärksamheten från uppgiften ! Näst sämst är 'digital' som räknar framlänges. 
En 'analog' är att föredra. Termometer eller prickar är väl ungefär likvärdigt.  
c) Bedöm/värdera ditt val av tidmätare: Jag valde prickar och det var ett bra val. 
Det upplevdes inte som stressande att prickarna ändrade färg. En tidmätare ska 
inte vara iögonenfallande för då tar den uppmärksamhet från uppgiften. 05:18  

 
IPAS 2 

 
Dessutom fyllde tidmätaren sin funktion att ge en tidsram. Endast en IP skrev på sin 
argumentation tills tiden var slut. 
 
Layoutvalen fyllde i stort de punkter som Heimann & Tjust (1997) beskrivit om behovet av 
tydlighet. Även om IP beskrev en önskan om andra alternativ, var det ingen IP som upplevde 
layouten eller navigeringen störande negativ. Tvärtom. Vi fick mycket beröm för layout och 
design. Vad vi inte tänkt på var att ”fixering” hos personer som har AS även kan innebära 
vissa positiva bilder, färger, ljus. En IP fick tex. titta på den allra första sidan, upptaktsidan114 
ett par tre gånger innan vi startade med intervjun, då den var ”så fräsch att jag gärna ser på 
den lite längre”. 
                                                 
113 se Bilaga 2, Figur 8 
114 se Bilaga 2, Figur 1 
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Avslutningsvis följer ett citat som belyser hur en annan person som har AS kan ”haka upp 
sig” och den medvetenhet om ”problematiken” som IP har. Citatet belyser också hur ett ethos 
kan etableras genom det sagda samtidigt som det beskriverr hur viktigt det egna valet är för 
identifikation och för känslan programmet sedan ger. 
 

 
33:34 Fråga 2. 

Inledningsvis fick du välja mellan olika skrivbordsbakgrunder. 
a) Hur tänkte/planerade du valet av skrivbordsbakgrund? Jag älskar grön och blå 
i kombination. Och sköldpaddor är häftiga djur. Det avgjorde. 
b) Bedöm/värdera ditt val: Den snodde väl någon minut av undersökningen 
eftersom jag var tvungen att kika på bilden emellanåt. Men jag ångrar mig inte. 
c) Beskriv känslan skrivbordsbakgrunden gav dig: Lugn. 01:59 

 
IPAS 4 
 
 

Argumentationsdelen 
Den del i argumentationsdelen som inte fungerat så bra är Nivåerna. Där skall IP kunna hämta 
information om hur de olika delarna kan läggas upp. Flera IP har nämnt att Nivåerna borde 
märkas upp, så att man vet viken svårighetsgrad de har och om man måste öppna dem i 
turordning.115 
 
Vi förstod att det skulle bli problematik runt detta redan inledningsvis. TP Crll3 sade ”det står 
inget om svårighetsnivå, så det blev nästan tvångsartat att börja på nivå I”.116 Vi diskuterade 
hur vi skulle lösa det men gjorde som strutsen, stoppade huvudet i sanden. ”Det man inte ser, 
finns inte.” Till slut hade vi funderat så länge att det inte fanns utrymme för någon 
förändring/omprogrammering. Nivåerna fick stå kvar. 
 
Direkt efter TP Crll3 intervju borde vi tagit tag i Nivåerna, men då skulle vi troligen inte 
kommit fram till det vi nu har med oss. Vi har fått en mängd förslag från olika IP. I det 
kommande Argumentationsprogrammet kommer det att se annorlunda ut. En text, som 
beskriver ungefär vilken sorts information som finns under de tre flikarna, placeras antingen i 
översiktsfältet eller utanpå Nivå”luckorna”. Om texten sätts in i översiktsfältet, kan även en 
information om öppningsbarhet och återkomst skrivas till. 
 
Strulet med Nivåerna har inte påverkat texterna, men användarvänligheten. Trots allt upplevs 
Nivåerna som positiva när IP väl förstått sig på dem. 
 
 
                                                 
115 se Bilaga 2, Figur 9 
116 se Bilaga 4, TP 
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IPAS 1 tog upp diskussionen om arbetssidan efteråt. IP gav oss också tydlig information om 
hur vi skulle kunna förbättra bl.a. förståelsen för hur mycket av programmet som är gjort och 
hur mycket som är kvar att göra. Detta för att ytterligare underlätta för personer som har AS. 
 

29:44 Fråga 6. 
Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och 
arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? Jag tyckte att uppdelningen var helt okej, det var bra 
att arbetsfältet var på en sida och att informationsfältet var på den andra sidan. 
Det ända som skulle vara bra var att informationen skulle vara något tydligare på 
sidan. Det dröjde ett litet tag innan jag kom på att jag skulle trycka på den på 
knapparna på sidan och då såg jag nivåerna. jag kom på det efter en liten stund. 
jag tittade först på den allmäna förklaringen, innan jag kom på att nivån var längst 
till vänster.  
b) Hur tänkte/planerade du då? jag läste det som stod i mitten och den korta 
förklingen och sedan så skriv jag agrumenten. jag upplevde inte tidsmätaren som 
störade, utan jag blev inte stressad av den Jag skrev mina agrument (som jag 
tror att de skulle vara). När jag upptäckte nivåerna så tryckte jag på nivå 1. En 
sak jag tänkte på där är att det är bra att skriva upp och tydliga göra om nivå 1 är 
den avacenrade nivåen eller inte.  
c) Bedöm och värdera sidan: jag tyckte att i stort sätt så var det bra och när jag 
upptäckte hur det hela fungerade så gick det ännu bättre. Något tydligare när det 
gäller information om var nivåerna är och även vilken nivå som är högst och 
lägst. 06:59 

 
IPAS 1 

 
Det var fler IPAS än IPKG som berättade vad som kunde förbättras på arbetssidan och med 
Nivåerna ur användarsynpunkt. IPASgruppen beskrev generellt att ”det löser sig”, men 
återkom till det efteråt. IPKGgruppen funderade däremot inte i lika stor utsträckning på den 
aspekten, utan resonerade i större utsträckning att ”låt gå”, och det verkar som om att frågan 
lades åt sidan då arbetet inte visade sig vara för svårt. 

 
27:06 Fråga 6. 

Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och 
arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? Först var det lite diffust hur man skulle gå tillväga 
men efter en kort sekund föll bitarna på plats. 
b) Hur tänkte/planerade du då? Jag läste igenom faktan ett par gånger för att ha 
den färskt i minnet. Sedan skrev jag del för del. Jag försökte att inte öppna för 
många "hjälpmedel".  
c) Bedöm och värdera sidan: När man hade fått fart på hur det skulle gå till var 
det lätt att arbeta sig igenom. 02:36 

 
IPKG 4 

 
Många var de TP och IP som reagerade negativt på att vi har använt ej översatta ord. Det 
”förmildrades” av att de var färglagda så att det inte uppstod problem på grund av språket. 
IPAS 5 sade ”Tydligt. Det är bra med färger som visar.” 
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Men ”latinet” kommer fram vid flera intervjuer på olika vis, vilket har gjort att vi bestämt oss 
för att i Argumentationsprogrammet skriva den svenska översättningen på flikarna och vid 
arbetsfälten och originalspråket inom parentes. 
 

 
27:06 Fråga 6. 

Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och 
arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? Något förvirrande med alla grekiska uttryck som 
känns förlegade. 
b) Hur tänkte/planerade du då? Att jag inte riktigt visste vad som stod för vad. 
c) Bedöm och värdera sidan: Hellre att de grekiska termerna hade stått på 
svenska då jag lättare förstått vad jag skulle göra. 03:01 

IPKG 5 
 
 
Vi kommer också att programmera in manövermöjligheter genom tab, enter, klippa och klistra 
etc. för att underlätta för användaren då det var ett flertal IP som poängterade detta. 

 
17:50 Fråga 6. 

Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och 
arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? Tydligt layout, navigering med tabb och piltangenter 
skulle uppskattas 
b) Hur tänkte/planerade du då? Jag tittade genom all information och öppnade 
steg ett i varje retoriska steg. Därefter började jag skriva. 
c) Bedöm och värdera sidan: Snyggt, lättöverskådligt. Inte helt klart från början 
var det är man ska vara försiktigt med att öppna låsta flikar. 01:59 

IPAS 8 
 
Men Nivåerna har, trots lite trassel, hjälpt flera IP att formulera en fullständig argumentation, 
eller bekräftat det IP tänkt och därmed gjort IP säkrare inför vidare arbete. En IP ser tex. en 
möjlighet att direkt översätta informationen till det egna valet och argumentationen. 

 
30:38 Informationsnivåerna 

Propositio Nivå 2 
a) Hur tänkte/planerade du då? Jag tänkte att jag skulle applicera exemplet med 
hjälmarna direkt på fallet med prinsesstårtan. 
b) Värdera/bedöm informationen: Bra, mkt tydligare än i nivå 1 
c) Beskriv känslan nivån gav: "jaha var det inte svårare än så" 01:02 

IPKG 8 
 
Vilket även var tillvägagångssättet för flera andra IP. Samtidigt gav exemplet de öppnade en 
bekräftelse på att de skulle ”klara” steget. Genom att bekräfta sig själva är det lättare att ta del 
av nästa steg. 
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33:00 Informationsnivåerna 

Ratio Nivå 1 
a) Hur tänkte/planerade du då? Behövde även här hjälp på traven med första 
nivån. 
b) Värdera/bedöm informationen: Texten förklarade så pass bra att man förstod 
vad man skulle göra. 
c) Beskriv känslan nivån gav: En Aha-upplevelse 01:24 

IPKG 4 
 
 
53:37 Informationsnivåerna 

Exornatio Nivå 2 
a) Hur tänkte/planerade du då? OK, hät får man tycka till mer 'ostrukturerat' än 
tidigare. Dags nu att angripa motståndaren ! 
b) Värdera/bedöm informationen: Exemplet fick mig att förstå vad det handlar om. 
c) Beskriv känslan nivån gav: På dom bara ! 01:26 

 
IPAS 2 

 
52:38 Informationsnivåerna 

Conplexio Nivå 1 
a) Hur tänkte/planerade du då? Jag ville vara helt säker på att sammanfattningen 
skulle vara en sammanfattning av mina argument, och inte en sammanfattning av 
någonting annat. 
b) Värdera/bedöm informationen: Informationen var glasklar. Jag förstod precis 
vad det innebar och behövde endast sammanfatta vad jag skrivit i de andra 
fälten. 
c) Beskriv känslan nivån gav: Jag förstod precis vad jag skulle skriva. 02:44 

 
IPAS 10 

 
 
Med hjälp av argumentationsdelen ville jag se om den här femstegsmodellen kunde fungera 
som ett bra verktyg för självreflektion, där man genom handlandet når en praktisk visdom, 
Praxis ⇒ Fronesis. Vilket IP har beskrivit på olika sätt. 

 
24:22 Informationsnivåerna 

Exornatio Nivå 1 
a) Hur tänkte/planerade du då? Jag beskrev lite variationer på tårtor som dock 
fortfarande är princesstårtor. 
b) Värdera/bedöm informationen: Aha, gör man detta i 4 steget, jag brukar redan 
kasta fram det efter att jag har gett mit påstående. 01:11 

 
IPAS 8 

 
Efter undersökningen återkommer och poängterade IPAS 8 argumentationens uppbyggnad på 
arbetssidan och säger sig vanligtvis bruka gå direkt på exemplifieringen. Jag vet inte om IPAS 
8 kommer att införliva denna nya kunskap i sitt copia för att användas senare på ett klokt vis, 
men IP har liksom flera andra IP, gjort en självreflektion. 
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Här finns även fröet till en nyfikenhet om varför det förhåller sig så. Om IP vattnar theoria, 
processen, kan det leda till det teoretiska kunnande, episteme, som på sikt stöder fler 
argumentationer av detta slag. 
 
Olika IP säger att metoden med de fem stegen är ett ”Bra sätt att lära sig på!” IPKG 8 och 
många IP upplever att det går av bara farten. IPKG 7 säger ”lärorikt” ”Man lär sig en mall, det 
går snabbare än om man har det på papper bredvid sig och skall skriva det.” ”Man lär sig att 
argumentera på 20 minuter istället för på 2 timmar!” 
 
Flera IP har sagt att de utan de fem stegen aldrig hade kunnat argumentera för eller emot rosa 
prinsesstårtor. TP Knato sade ”Jag brukar ha svårt att hitta argument, men med det här var det 
lätt!” och IPAS 4 skrev ”Lite svårt att kriga för Prinsesstårtans färgfrihet ☺” IP sade också att 
”det förenklade med den här ordningen.” 
 
De fem stegen gav en bra grund att utgå ifrån, även om det kan kännas lite fyrkantigt att 
argumentera på det här sättet. Modellen med de fem stegen talar om vad som skall göras, var, 
hur men inte varför och det kommer vi att ha i åtanke när vi utvecklar det kommande 
Argumentationsprogrammet. 
 
 
Två IP gick direkt från argumentationens översiktsnivå till arbetet med de fem stegen. För 
IPKG 3 var ett ”hum” tillräcklig information för att IP skulle ta sig an de fem stegen i den 
retoriska modellen och IPKG 6 konstaterade enbart att det var så IP hade gjort. 
 

 
26:16 Argumentationens översiktsinformation 

Översikt 
a) Hur tänkte/planerade du utifrån översiktsinformationen? Jag kände mig så 
pass säker på ämnet att jag tog mig mod att ge mig på argumentationen utan att 
ta reda på mer. Tycker att den korta informationen om de olika stegen räcker för 
att få ett hum. 
b) Bedöm/värdera denna strategi: Kanske lite övermodigt men samtidigt kändes 
det rätt och då är det bara att köra. 
c) Beskriv känslan översiktsinformationen gav: Som sagt, det kändes som att jag 
kunde förstå de olika stegen utan vidare info. 03:29 

 
 
IPKG 3 
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47:42 Argumentationens översiktsinformation 

Översikt 
a) Hur tänkte/planerade du utifrån översiktsinformationen? Jag änvände mig av 
de  
b) Bedöm/värdera denna strategi: bra 
c) Beskriv känslan översiktsinformationen gav: Struktur 02:19 

 
IPKG 6 

 
IPKG 3s text skiljer sig inte så mycket från de andra texterna vad det gäller antal ord, medan 
IPKG 6 skiljer ut sig genom en större mängd ord. En annan IP som skiljer sig med ett stort 
antal ord är IPAS 3. Det var den IP som kände sig så fri i sitt skrivande att IP argumenterade i 
4 av delarna, utan struktur, men avslutade med att följa conplexio. 
 
De här två IP använder fler ord än någon av de andra i sina originaltexter. IPKG 6 använder 
172 st. vid ett snitt på 117,5 och IPAS 3 använder 278 st. vid ett snitt på 113,3.117 Jag 
analyserar inte varför det är så, men jag ser att tiden fyller sin funktion även i ett kommande 
perspektiv på att lära ut argumentation. Eventuellt behöver programmet kompletteras med 
något moment som ger feedback på det gjorda arbetet för att öka möjligheterna till 
självreflektion, som är ett av syftena med det kommande Argumentationsprogrammet. 
 
Genom den sista frågans många alternativ funderade jag över Argumentationsprogrammet. 
För att tydliggöra publiken borde det tillkomma en instruktion om att ange en ”tänkt” publik i 
början av argumentationsdelen. Jag tänker att det kanske skulle vara ytterligare ett sätt att öva 
kommunikation på. 
 

Intervjudelen 
Målet med intervjudelen var att få IPs åsikter om det gjorda och hur det upplevdes att lära sig 
argumentera genom den här modellen. 
 
Fråga nummer ett löd: I början av programmet gavs information om hur undersökningen var 
uppdelad, bedöm, värdera informationen. Där gavs likvärdiga svar av 19 IP, ” Jag tyckte att 
informationen var bra. Det råder inga tvivel om hur momenten går till och i vilken 
ordningsföljd de kommer. Dock upplevde jag ändå ett litet spänningsmoment.” IPKG 3 
 
Den 20e personen hade dyslexi. Vi hade förberett för dyslektiker med ljudknappar vid 
informationssidorna, men inte genom vare sig argumentationsdelen eller intervjudelen! 
Slarvet födde en diskussion som annars hade uteblivit.118 Fråga två, tre, fyra, fem, sex och sju 
har alla gett bra inblick i hur IP tänkt vid de olika valen av layout. 

                                                 
117 se Bilaga 6, Statistik, Figur 8 
118 Se längre fram under Avlutande diskussion/Processen 
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Frågorna som följer om informationsNivåerna har, tjatigheten till trots, ofta besvarats mycket 
utförligt. Intervjuerna har genererat empiri att tolka användarnas syn på hur det har varit att 
arbeta via de fem stegen. Svaren och efterpratet har gett oss både ris och ros. Riset har hjälpt 
oss vidare med tex. Nivåerna och olika funktioner. Rosorna, ja, de har hjälpt och stärkt oss i 
arbetet med vår idé om ett Argumentationsprogram som lär ut och tränar argumentation. 
 
Intervjuerna har dessutom slagit in redan öppna dörrar, att personer som har AS ofta  (här två 
av tio) tolkar det sagda bokstavligt. Alla IP är medvetna om att argumenteringen handlar om 
prinsesstårtor och att Nivåerna ger exempel ”i ett annat sammanhang”. Ändå blir den första 
spontana reaktionen ”vad har cykelhjälmar på tårtor att göra?” hos en IPAS och en annan 
IPAS beskriver att exornatio inledningsvis lästes som tårtans utsmyckning. Båda två säger 
efteråt att ”det är typiskt”, med ett leende. 
 
Vänder vi på perspektivet att tolka bokstavlig, så har åtta av tio IPAS antingen ansträngt sig 
mycket eller dolt det på annat vis, eller så har vi varit tillräckligt tydliga när vi formulerat oss. 
Vad vi vet tolkade ingen av IPKG något av det angivna bokstavligt vare sig i loggböckerna 
eller verbalt. 
 
En reflektion som dock varken syns eller känns genom loggböckerna är det jag upplevde efter 
intervjuerna. Jag upplevde generellt att de flesta IPKG fick energi, blev piggare av att göra 
undersökningen, medan de flesta IPAS var mentalt positiva, men fysiskt mycket tröttare 
efteråt än när de kom. 
 
I loggböckerna syns det att 4 av IPAS använder exempel som hjälpmedel, de öppnar Nivå II, 
två eller fler gånger. Av IPKG är det 5 personer som gör det. 
 

Loggboksdelen 
Målet med loggboken var att just registrera vad IP har gjort. Tyngden med loggboken ligger, 
tvärt emot exemplet ovanför om hur många som gjorde vad, i de givna svaren. För det 
ändamålet har loggboken fungerat mycket bra och det är också tack vare så engagerade IP. 
 
Loggboken gjordes med tanke på användarvänlighet och delades därför in i tydliga avsnitt. De 
här avsnitten har förenklat överblicken av materialet betydligt. Varje logg är enkel och 
överskådlig att arbeta med, trots att det omfångsrika materialet det kommit att bli. Tanken var 
att ha en osynlig funktion som sparar ner IPs arbete, vilket loggboken var för det större antalet 
IP. Flera IP förstod nog att det som skrevs sparades, men de pratade eller frågade inte om det. 
 
För en av de 20 IP blev intresset för vad som fanns ”bakom”, så stort att IP lyckades logga ut 
sig och dessutom ta fram sin egen loggbok innan intervjuaren hann hejda IP. 
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Vi hade försett loggboken med en backupfunktion för oförutsedda händelser, men IP hade 
inte raderat något och det var inte heller intentionen, endast nyfikenhet. 
 
Det finns dock ett ”men” med loggboken. Loggboken registrerar det som görs på skärmen och 
under vilken tid, inte varför. En av argumentationsloggarna ser ganska avvikande ut, vilket 
beror på ”varför”.119 Historia; Både Dyfverman och jag satt i rummet och hörde på 
knappljudet att IP gjorde något utöver vad vi hört tidigare. Men vi hade bestämt att aldrig 
ingripa om vi inte blev ombedda. Efteråt fick vi svaret på vad som skett där vid tangentbordet. 
IP hade nämligen passat på att kontrollera om programmet hade några ”buggar” eller annat 
som borde förbättras, under tiden IP gjorde sin argumentation! 
                                                                             I efterhand tackar vi för den extra hjälpen! 

Intervjuernas genomförande 
Ursprungstanken var att undvika att intervjuaren påverkar svaren vid intervjun genom att vara 
så enhetliga som möjligt. Nu har vi gjort 20 intervjuer, med 20 olika personer och alla har 
blivit olika. Vi har läst ett inledningsbrev, vi har försökt klä oss på samma vis och förhålla oss 
på samma sätt, men interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare har färgat varje 
intervju mer eller mindre. 
 
Vår tanke var att IP inte ska behöva ta ställning till det vi tycker eller tros tycka, genom den 
kommunikation som sker mer eller mindre omedvetet då en intervjuare möter IP öga mot öga. 
Men det blev inte alla gånger som vi tänkt med det. Utdrag ur Loggboken beskriver en öppen 
dialog, där IP funderar över vad som är OK i detta sammanhang, då många människor som 
har AS ogillar att ljuga eller luras. Jag försökte att vara neutral genom att vända frågan 
tillbaka, men det blev definitivt inte neutralt för IP. Som intervjuare bör man ha en plan B. 
I det här fallet borde jag varit mer rakt på sak och sagt att; här är det tillåtet att ljuga. 

 
Informationsnivåerna 

Ratio Nivå 1 
a) Hur tänkte/planerade du då? Osäkerhet...jag gillar inte att ljuga, visste å andra 
sidan inte hur jag skulle få fram den tidigare infon...Jag frågade men det verkade 
jobbigt så du undrade jag om man fick ljuga...vilket man fick.....Det är ju inte 
riktigt en lögn om alla parter är medveten om den och då blev det riktigt roligt 
t.o.m....... 
b) Värdera/bedöm informationen: Lite av ett stopp......men jag kom ju iallafall 
vidare med de strategier jag har....d.v.s. att fråga 
c) Beskriv känslan nivån gav: Jättekul! 

IPAS 7 

                                                 
119 se Bilaga 7, IPAS 2 logg arbete med argumentationen 
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Strukturen på frågorna, det visuella stödet och det minimerade sociala kravet var tänkt att göra 
intervjusituationen mer användarvänlig för IP, än en ”vanlig” enkät eller kvalitativ 
undersökning. Jag har inget jämförelsematerial men upplever att vi fick både hög 
svarsfrekvens och utförliga svar. Dessutom tyckte många att det varit roligt! 
 
”Det här borde alla få prova!” TP Eyla och ”Det här var kul!” IPAS 7 och ”Genomtänkt, 
tydligt. Snygg layout. Kul och bra idé!” IPKG 1 
 
Vad vi inte tänkt igenom var att Demonstrationsprogrammet skulle färga intervjun på det sätt 
den kom att göra. Vi hade diskuterat identifikation, hur IP och programmet skulle etablera 
ethos, men inte hur vårt eget ethos skulle påverkas och därmed påverka genom vår närvaro. IP 
vet att vi har tillverkat allt i programmet och vi upplevde att vi tillskrevs programmets ethos, 
det IP ansåg om programmets auktoritet.120 Vi blev identifierade med hjälp av programmet 
och kom därmed att ”bli” en del av programmet. Vår tanke var initialt att göra oss osedda och 
onödiga. 
 
Trots att detta inte var vår intention, tolkar jag att detta medverkade till en trygg arbetsmiljö. 
Så trygg att flera IP verbalt frågade efter hjälp, vid behov, istället för att chansa. Området som 
det frågades runt var Nivåerna på argumentationssidan. 

 
22:19 Fråga 6. 

Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och 
arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? Inte tydligt, jag förstod inte att man kunde klicka på 
respektive "delpåstående" för att få mer information, även om jag läst tidigare att 
det skulle vara så. Men jag la ingen större vikt med att komma ihåg exakt hur det 
skulle gå till, eftersom det klart och tydligt stod att jag skulle få vägledningen 
under förloppet 
b) Hur tänkte/planerade du då? Jag frågade om hjälp 
c) Bedöm och värdera sidan:Mer tydlighet angående valen, rent spontant skulle 
jag förslå tre tydligare kolumner 02:30 

 
IPAS 6 

 
46:22 Fråga 6. 

Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och 
arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? Lite förvirrand av nyttan med de olika valen 
b) Hur tänkte/planerade du då? Jag löser det, frågar Anna 
c) Bedöm och värdera sidan: Lite rörigt 00:51 

 
IPKG 6 

                                                 
120 se Bilaga 1, Citat 
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Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen är att förbereda utvecklingen av ett Argumentationsprogram som lär ut 
och tränar argumentation. Steget mellan tanke och ett färdigt Argumentationsprogram är stort 
och långt större än vad jag på idéstadiet ens kunde föreställa mig. Samarbetet med Dyfverman 
har möjliggjort Demonstrationsprogrammet som fyller syftet att ta reda på vad användare har 
för åsikter om argumentation och lärande. Det har även möjliggjort en attraktiv, intressant och 
rolig layout som främjat användbarheten. Vilket i sin tur främjat inlärning. 

 

Processen 
Växelverkan mellan helhet och del i arbetsgången med Demonstrationsprogrammet har inte 
varit utan problem. Skillnaden mellan våra erfarenheter och mål har skapat problematik. När 
man arbetar på olika håll, med olika teoretiska bakgrunder, skapas olika förutsättningar. 
 
Exempel 1: Jag gör en helhet av de olika delarna på ett papper. Detta skall sedan Dyfverman 
översätta till programfunktioner som skall ingå i nya tekniska och fungerande delar. 
Exempel 2. Dyfverman har gjort en teknisk lösning som jag ser som ett blivande pedagogiskt 
hinder för personer som har AS. 
Båda två vet att det blir oerhört mycket merjobb, båda två behöver därför underbygga det som 
skall ändras på ett helt annat vis än om tekniken inte funnits där. 
 
Missförstånden de olika språken skapade, gjorde att programmet växlade och ständigt befann 
sig i en skiftande form, där delarna sökte en helhet mellan de två olika synsätten. Men mycket 
av det som blev konflikt, kom att påverka programmet i positiv riktning. Ett tydligt exempel 
är tidmätare. De kom ursprungligen till för att texterna inte skulle bli för omfattande. I första 
planeringen var det ett stycke ”tidmätare”. Dyfverman programmerade in ett ur med visare. 
När jag såg dem, förstod jag genom erfarenhet att här behövs alternativ. Diskussionens vågor 
gick höga om tid som räknar upp eller ner och om det kanske har någon betydelse och om 
siffrornas form. 
 
Dagen efter hade Dyfverman programmerat om så att det finns 4 olika tidmätare att välja 
mellan.121 Jag vet än idag inte om Dyfverman har belägg i någon litteratur om siffrornas form, 
men de satt ”klockrent”. Resultatet som kom ur missförståndet, var långt bättre än om jag från 
början hävdat att en viss timer och analoga prickar vore det bästa, punkt. 
 
 
 
                                                 
121 se Bilaga 2, Figur 4a,b 
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Samarbetet med först TestPiloter och sedan med IntervjuPersoner har dessutom fört processen 
mot en öppnare syn, än vad vi två ensamma haft. Ett bra Argumentationsprogram för att lära 
ut och träna argumentation behöver granskas, vridas och vändas på. TP och IP har alla tillfört 
bitar till det pussel som ett sådant program konstrueras av, för att bli användarvänligt. 
 
Även här tar jag till ett exempel för att beskriva det positiva med den öppna arbetsgången. 
Exemplet började med att TP Farmor inte såg texten och där jag blev tvungen att läsa de 
större informationsavsnitten.122 Det resulterade i att vi skulle spela in en röst. Vilket 
resulterade i frågan, Vilken röst? Varför det? Min röst spelades in för att den var tillgänglig. 
Detta ledde i sin tur till att en IP berättade att det finns företag som arbetar med olika röster 
som hjälpmedel att installera i datorer, då IP ansåg att min röst var för dov. 
 
En annan IP tog upp behovet av hörlurar ”för att det kan kännas jobbigt” att starta alla 
ljudknappar vid varje stycke och därigenom göra omgivningen uppmärksam på sitt 
funktionshinder. Vidare uppmärksammade de oss på att ljudknappar borde finnas genom hela 
programmet för att underlätta. Så frågan inför det kommande Argumentationsprogrammet är 
två eller tre olika röstlägen? där vi inledningsvis inte ens tänkt ljud. 
 
Processen har fört oss närmare Argumentationsprogrammet, men vi är ännu inte där. 
 

Argumentationsprogrammet 
Retorik handlar om konsten att tala, att tala väl så att den man talar med förstår. 
Argumentationsprogrammet kommer att tala på två vis, genom layout/funktion som ökar 
viljan hos användaren att understödja theoria och därmed utöka copia. 
Layouten ser jag på som ett sätt att tala. En mycket viktig funktion i 
Argumentationsprogrammet är att beröra användarens känslor så att användaren upplever 
välbehag, delectare. Med hjälp av layouten understryker programmets ethos tryggheten i att 
använda just detta program för lärande. 
 
Användaren sätter sin egen prägel på programmet genom de egna valen och därmed ökas 
motivationen att arbeta med det. Funktionen som initialt utarbetades för att se vilken 
bakgrund som användes av flest IP, kommer att behållas för att vi har sett att valet är 
individuellt och att valmöjligheten dessutom fyller andra funktioner. Valet har en funktionell 
del av programmet med möjlighet till rätt ljus, styrka och distraktionsnivå. Men poesibilderna 
laddar också sidan med vad Burke kallar identifikation. Användaren understryker sin attityd 
och sin auktoritet genom att välja. Varje gång Argumentationsprogrammet öppnas, bekräftar 
användaren sig själv. 

                                                 
122 se Bilaga 4, TP 
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Med stöd i sitt eget tilldelade ethos är han/hon agenten som skall utföra handlingen, act, 
argumentationen. Användaren blir talaren och programmet blir medagent. 
 
Med rätt layout upplever agenten en kontroll över scenen. Knapparna, NÄSTA, OK och 
KLAR, ger agenten bestämmanderätten över när scenen skall förändras, men de manar också 
till handling, movere. 
 
Genom att användaren själv styr när scenen skall förändras och till viss del med vad, 
underlättas steget mot själva görandet. Tekniken som sedan skall användas för att 
argumentera, hur det skall göras, agency, påverkar givetvis görandet och är också ett område 
som ”talar”. Här är det viktigt att programmet är tydligt och att layouten underlättar istället för 
som nu med Nivåerna, trasslar. 
 
Nivåerna kommer att presenteras på annat vis i det kommande Argumentationsprogrammet. 
Vi kommer också att förbättra förståelsen för de fem retoriska stegen på något vis. Eftersom 
flera av användarna ”bara gjorde” och några av dem inte alls reflekterade över 
användbarheten med de fem stegen, behövs det. De har inte förstått vad som varit bra eller 
varför alla steg behövs för att utgöra en fullödig argumentation. För att lära ut och träna 
argumentation, behövs den grunden och den förståelsen. 
 
Görandet, poiesis, leder genom Aristoteles kommunikationsteori över på lärandets område. 
Den absolut sista frågan som fanns i Demonstrationsprogrammet,123 har lett till att det i det 
kommande Argumentationsprogrammet skall installeras ytterligare en funktion till 
argumentationsdelen. Funktionen är att användaren ska få välja till vilken publik han/hon 
vänder sig i sin argumentation över temat. Den tänkta publiken är fortfarande och i 
inledningsskedet enbart tänkt, vilket inte innebär en öga mot öga kommunikation, men en 
mental träning inför ett eventuellt framförande. 
 
Med sig in i det här görandet tar användaren den eller de delar han/hon väljer ur Faktasidan. 
Genom att ta bort den sociala aspekten i den här situationen, här möts endast dataskärmen och 
användaren, skapas en tydlig ram vars innehåll användaren själv väljer. Användaren, agenten, 
väljer graden av yttre inblandning. Agenten bestämmer själv tempot i själva görandet, det 
kreativa tillverkandet av argumentationen enligt den retoriska femstegsmallen. Återkoppling 
ska först ske när agenten väljer att söka sådan. 
 
 
 

                                                 
123 se Bilaga 8, Avslutande fråga 
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Logos är förbundet med docere. Genom att programmet riktar sig till användarens intellekt, 
tänker jag att användaren kommer att ges möjligheten att se sina tankar på skärmen, spara ner 
dem eller förmedla dem för att få respons på olika vis, valet är beroende av processen. 
 
Det finurliga i förloppet är att den som Argumentationsprogrammet vänder sig till, skall ha 
kontrollen över sitt eget lärande genom att få möjlighet till olika alternativ. Sådana alternativ 
kommer att utvecklas vidare under Argumentationsprogrammet fortsatta utveckling. 
 
Vad jag har sett under processen med Demonstrationsprogrammet och under intervjuerna är 
att de flesta vill dela med sig. En del vill ha respons eller feedback på det gjorda, medan andra 
är nöjda med att berätta vad de har gjort och varför. 
 
Min tanke är att användaren av Argumentationsprogrammet skall ges möjlighet att dela med 
sig och att själv få välja vad de vill få tillbaka. Återigen, användaren skall ha makten över sin 
lärandeprocess, theoria. Detta ställer höga krav på Argumentationsprogrammet övertygande 
språk. Argumentationsprogrammet skall fungera som ett tränande, poiesis, men även ge 
underlag för theoria, den process som leder till en teoretisk kunskap om argumentation, 
episteme. 
 
Jag återkommer här i diskussionen till Heimann och Tjust (1997) och de 8 punkterna: 
1. datorn förenklar och renodlar, 2. datorn fångar uppmärksamheten, 3. datorn strukturerar 
(träningen), 4. datorn erbjuder samtalsämnen, 5. datorn ger visuellt stöd, 6. datorn repeterar, 7. 
datorn minimerar sociala krav och 8. datorn ger tydlig återkoppling. 
 
Under vår process med Demonstrationsprogrammet och intervjuerna hade vi i varierande grad 
med oss 8 punkterna. Punkt 4, datorn erbjuder samtalsämnen, är den punkt vi egentligen 
aldrig gick in på. Punkten 4, togs inte upp till diskussion mellan oss och ändå så är det den 
punkt jag nu ser är viktigast i det kommande Argumentationsprogrammets syfte. För att 
kommunicera effektiv är kontexten och doxa mycket viktigt. Ja, i allra högsta grad, men 
viktigare är viljan och förmågan att kommunicera. Under intervjuerna presenterades ofta 
tankar och idéer mycket engagerat och ur en mängd olika vinklar. 
 
Vår gemenskap med IP kommer ur undersökningen och undersökningen är vårt gemensamma 
samtalsämne. Kan vi göra Argumentationsprogrammet till en gemensam doxa för flera 
användare, följer de här lärandeprocesserna efter varandra på ett sätt som aldrig kan tillverkas 
i ett Argumentationsprogram. Lärandet sker då enbart med Argumentationsprogrammet som 
verktyg, för att användarna lär varandra och av varandra. 
 
 
 



Örebro Universitet  Retorik D  
Humanistiska Institutionen  VT 2007 

   50

 
När man skall byta perspektiv i ett samtal eller när man skriver en text, krävs kognitiv 
flexibilitet. Den här flexibilteten går att träna upp eller lagra in i copia. Det kommande 
Argumentationsprogrammet skulle kunna fylla ett tomrum i det sammanhanget genom att 
tillhandahålla ett verktyg som är så anpassningsbart att användaren själv väljer att 
kommunicera runt det. Så anpassningsbart och användarvänligt att användaren blir agent och 
därigenom känner vilja att ta reda på mer om ämnet eller vad andra tycker om det kreativa 
arbetet som gjorts. 
 
Den retoriska situationen uppstår ur ett behov av att förmedla något, exigence. Vi vill leverera 
medel som gör att användaren av programmet själv vill förmedla något. Programmet är talare 
till en publik som kan förändra det vi vill ha förändrat. Samtidigt är vår publik talare i den 
retoriska situation vi skapat och har en egen retorisk situation att ta hänsyn till. Kanske vill 
användaren t.o.m. ta del av vad och hur andra argumenterar och interagera runt det. 
 
Fungerar det kommande Argumentationsprogrammet så, tänker jag att copia utan protester 
lagrar in det Argumentationsprogrammet vill lära ut. Det vill säga: Hur man argumenterar 
övertygande för att nå ut till sin publik och därigenom nå en ökad kognitiv flexibilitet. 
 
Användaren utsätts för en lärandeprocess genom att programmet aktiverar theoria, nyfikenhet 
på hur något förhåller sig, och det blir till en teoretisk kunskap, episteme. Programmet övar 
upp användarens ”argumentationstänkande” genom att låta användaren göra de fem stegen via 
en mall. Poiesis tränar också upp den tekniska skrivarskickligheten och techne, det praktiska 
vetandet stärks. Användaren utökar och vidgar copia genom att träna med programmet då  
theoria, episteme, poiesis och techne automatiskt tillhandahåller nytt stoff utan att användaren 
egentligen upplever det som ”träning” eller att bli lärd. Användaren lär sig genom att själv 
vilja göra. 
 
Ad Herenniums fem steg är en argumentationsform som är helt inriktad på produktion, det vill 
säga att producera en ”fullödig argumentation”. Ett komplement för att öka praxis vore någon 
annan retorisk argumentationsmodell som omfattar en analysdel eller möjligheten att dela 
med sig, jämföra och diskutera det gjorda. Samtliga IP i den här undersökningen ville dela 
med sig på ett eller annat vis och därur, i förlängningen skulle analyserat handlande, praxis, 
kunna utvecklas till fronesis, praktisk visdom. 
 
Jag liknar den Aristoteliska kommunikationsteorin (om de tre paren Theoria ⇒ Episteme, 
Poiesis ⇒Techne och Praxis ⇒ Fronesis) vid hjul som olika fort lämnar spår i sanden. 
Genom den här processen har jag sett tydliga spår i sanden och jag är övertygad om att ett 
Argumentationsprogram skulle generera ännu fler och tydligare spår. 
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Argumentationsprogrammet idé om lärande bygger på välvilja och från bra kan det bara bli 
bättre. Tilltron på den egna förmågan stärks genom det vis vi har utformat programmet. Jag är 
övertygad om att det går att konstruera ett Argumentationsprogram som lär ut och tränar 
argumentation med det underlag vi nu har. 
 
 

 

Sammanfattning 
Argumentation är ett luddigt begrepp för många människor. Tekniker för argumentation 
tränas inte heller naturligt i vardagen. Successivt lär man sig att argumentera på olika vis, 
självständigt eller genom någon annan. Man lär sig eller blir lärd. 
 
Lärandesituationen för många människor som har högfungerande autism eller Aspergers 
syndrom kan innebära en enorm anspänning på grund av funktionshindret. Syftet med 
uppsatsen var att förbereda utvecklingen av ett dataprogram som lär ut och tränar 
argumentation. Tanken var att på ett konkret, men roligt och förhållandevis enkelt sätt, visa på 
de möjligheter som finns att lära sig själv, utan steget via den sociala interaktionen. 
 
Datorer levererar det som programmerats. Programmeras ett användarvänligt, tilltalande och 
entusiasmerande datorprogram, ”som talar väl”, skapas en trygg lärandemiljö där användaren 
själv vill agera. Viljan att göra, startar processen att lära sig. Genom utvecklingen av detta 
datorprogram, har retorisk teori kommit att bli konkret praktik. Samtliga intervjupersoner såg 
tydliga fördelar med dataprogrammet, då programmet gör någonting som de generellt 
upplever som komplicerat, till något enkelt. 
 
Datorprogrammets layout och struktur främjar viljan att lära sig, då det talar väl. Men 
programmet gör något mer –det gör sin publik till talaren. Publiken/användaren/den som skall 
bli lärd, kommer att på så sätt lära sig genom att vara den som talar. Hur mycket mer 
användaren kan lära sig, beror på förmågan att inhämta ytterligare kunskap. 
 
Argumentationsprogrammet lär ut en stabil, lite förenklad grund, som ger användaren fem 
tydliga topiker och träning i att använda dem. Verktyg som senare och i andra situationer kan 
tillämpas vid argumentation. 
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  Bilaga 1 
  Citat 

  Sidan 1 av 1 

 
Efter att IP arbetat sig igenom programmet, samtalade vi med flera av dem.  
 
IPKG 4 ”Det känns som ett väldigt genomtänkt program.” ”Man får verkligen tänka igenom 
vad man svarar.” 
 
IPKG 9  ”Utvecklande” ”Mycket färg och form och lärande.” ”Får tänka självständigt.” 
 
IPAS 9 ”Snygg inloggsida!”  ”Nytt och fräscht! Andra program ser ut som gjorda på 
stenåldern.” 
 
IPKG 6 ”Ser andra områden att träna argumentation på detta sätt.” 
 
IPAS 7 ” Det här var kul!” 
 
IPAS 2 ”Informationen är tydlig, går ej att missa!” 
 
IPKG 1  ”Genomtänkt, tydligt. Snygg layout. Kul och bra idé!” 
 
IPKG 5 ”Det här går nog att använda i andra sammanhang.” 
 
IPAS 6 ”Det här kan jag ha användning av (i min firma)” 
 
IPAS 5  ”Tydligt. Det är bra med färger som visar.” 
 
IPKG 3 ”Det känns att det finns en tanke bakom alltihop. Det var genomtänkt.” 
 
IPAS 10 ”Valfrihet är bra!” ”Tydligt.” 
 
IPKG 8 ”Bra sätt att lära sig på!” 
 
IPKG 7 ”lärorikt” ”Man lär sig en mall, det går snabbare än om man har det på papper brevid 
sig och skall skriva det.” ”Man lär sig att argumentera på 20 minuter istället för på 2 timmar!” 
 
IPKG 2 ”Tydligt och genomtänkt.” 
 
IPAS 1 ”Tydlig och logisk info.” 
 
 
IPAS 4 ”Lite svårt att kriga för Prinsesstårtans färgfrihet ☺”  
 

57:09 Har du lärt dig något användbart under arbetet med argumentationen? 
Beskriv hur; 
Fem nya ord på latin. Ärligt talat så var det intressant att se hur en sak som kan komma 
som en svada ur munnen faktiskt går att bryta ner i beståndsdelar som närapå funkar 
var för sig. Men som går att bygga upp och göra till något komplett. Som lego. Jag 
tycker det här var intressant. Jag tycker å andra sidan att allt inom språk, ord och 
meningsuppbyggnad är intressant.03:12 

IPAS 4 
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  Bilaga 3 
  Visningslogg 

u n d e r s ö k n i n g e n  g e n o m f ö r d e s  2 0 0 7 - 0 5 - 1 8  k l .  1 4 : 0 7   

Logg 

Inloggning 
visningslogg 
00:00 1. Man eller kvinna 
KVINNA: Om någon önskar skriva något om detta, så finns möjligheten.00:55 
00:55 2. Information om undersökningen, del 1 
00:03 
00:58 3. Information om undersökningen, del 2 
00:02 
01:00 4. Grafisk layout 
Färg 1, Färg 1, Landskap 2, Djur 1, Mönster 2, Vit infobakgrund, Abstrakt 2, Djur 1, Landskap 2, Färg 1, Färg 1, 
Standard, Svart infobakgrund, Abstrakt 2, Standard, 00:58 
01:59 5. Val av Tidmätare 
Tidmätare 4, 00:08 
02:07 Inställningar klara 
00:03 
02:10 Information om argumentation 
00:02 
02:13 Information om Prinsesstårtan 
 
Håller musen över ljudknappen:  
Lyssnade på 'Ingredienser':  
Håller musen över ljudknappen:  
Håller musen över ljudknappen:  
Stängde av ljudet: 00:12 
02:25 Ställningstagande: val av sida 
Håller musen över rosa tårta, Håller musen över rosa tårta, Håller musen över grön tårta, Väljer grön tårta, 
00:16 
02:41 Information före start 
00:04 
02:45 Arbete med argumentationen 
 
Skrev i propositio: Nej, Prinsesstårtor får inte vara rosa.  
Skrev i ratio: Traditionellt är det gröna.  
Navigerade till Confirmatio:  
Öppnade Confirmatio-nivå 3. Håller musen över ljudknappen:  
Skrev i confirmatio: Eftersom rosa tårtor ser annorlunda ut, känns det inte @rätt@  
Skrev i confirmatio: som om det är en prinsesstårta.������ -D- även om den smakar som en.  
Skrev i confirmatio: , Håller musen över ljudknappen:  
Navigerade till Exornatio:  
Öppnade Exornatio-nivå 2.  
Skrev i exornatio: Tradition är djupt rotad i folksjälen, det skulle kännas helt bakvänt att ens kalla en ri -D- osa skapelse 
för Prinsesstårta. Dessutom finns det en Operatårta som är rosa  
Skrev i exornatio:  
Skrev i exornatio: ,  
Skrev i exornatio: -D- -D- -D- -D- den  
Skrev i exornatio: . Inteblir det en prinsesstårta för -D- -D- -D- -D- bara för att man klär den i grönt skal!  
Skrev i exornatio:  
Navigerade till Conplexio:  
Öppnade Conplexio-nivå 1.  
Öppnade Conplexio-nivå 2.  
Öppnade Conplexio-nivå 3.  
Skrev i conplexio: Som jag tidigare har nämnt är Prinsesstårtor av tradition gröna. Traditioner talar om hur något är, 
nej, Prinsesstårtor får inte vara rosa!  
Skrev i conplexio: -D- . P -D- P -D- Operatårtor är rosa, så>  
Skrev i conplexio: skall vara gröna������������������08:03 
10:48 Argumentation i fulltext 
Propositio: 



  Bilaga 3 
  Visningslogg 
Nej, Prinsesstårtor får inte vara rosa. 
Ratio: 
Traditionellt är det gröna. 
Confirmatio: 
Eftersom rosa tårtor ser annorlunda ut, känns det inte som om det är en prinsesstårta, även om den smakar som en. 
Exornatio: 
Tradition är djupt rotad i folksjälen, det skulle kännas helt bakvänt att ens kalla en rosa skapelse för Prinsesstårta. 
Dessutom finns det en Operatårta, den är rosa. Inte blir det en prinsesstårta bara för att man klär den i grönt skal! 
Conplexio: 
Som jag tidigare har nämnt är Prinsesstårtor av tradition gröna. Traditioner talar om hur något är. Operatårtor är rosa, 
så: nej, Prinsesstårtor skall vara gröna! 
 
Originaltext 
Nej, Prinsesstårtor får inte vara rosa. Traditionellt är det gröna. Eftersom rosa tårtor ser annorlunda ut, känns det inte 
som om det är en prinsesstårta, även om den smakar som en. Tradition är djupt rotad i folksjälen, det skulle kännas helt 
bakvänt att ens kalla en rosa skapelse för Prinsesstårta. Dessutom finns det en Operatårta, den är rosa. Inte blir det en 
prinsesstårta bara för att man klär den i grönt skal! Som jag tidigare har nämnt är Prinsesstårtor av tradition gröna. 
Traditioner talar om hur något är. Operatårtor är rosa, så: nej, Prinsesstårtor skall vara gröna! 
 
Inga ändringar gjordes00:38 
11:26 Argumentationsdelen avslutad 
00:02 
11:28 Fråga 1. 
I början av programmet gavs information om hur undersökningen var uppdelad. 
a) Hur tänkte/planerade du? XXXX 
b) Bedöm/värdera informationen: CCC 
c) Hur upplevde/kände du angående informationen?: VVV00:17 
11:46 Fråga 2. 
Inledningsvis fick du välja mellan olika skrivbordsbakgrunder. 
a) Hur tänkte/planerade du valet av skrivbordsbakgrund? BBB 
b) Bedöm/värdera ditt val: NNN 
c) Beskriv känslan skrivbordsbakgrunden gav dig: MMM00:13 
12:00 Fråga 3. 
Du har också fått välja mellan en svart och en vit informationsbakgrund.  
a) Hur tänkte/planerade du vid valet av det svarta utseendet? AAA 
b) Bedöm/värdera valet: SSS 
c) Beskriv känslan/upplevelsen av det svarta utseendet: DDD00:18 
12:19 Fråga 4. 
Var kombinationen av skrivbordsbakgrund och informationsbakgrund ett bra val, eller skulle du välja 
annorlunda om du fick möjlighet att göra programmet igen? 
Beskriv: FFF 
00:05 
12:24 Fråga 5. 
Det kom upp fyra olika tidmätare. 
a) Hur kände/upplevde du detta? GGG 
b) Hur tänkte/planerade du vid valet? HHH 
c) Bedöm/värdera ditt val av tidmätare: JJJ00:10 
12:35 Fråga 6. 
Därefter fick du upp arbetssidan med informationsfältet till vänster och arbetsfältet till höger. 
a) Hur upplevde/kände du? KKK 
b) Hur tänkte/planerade du då? LLL 
c) Bedöm och värdera sidan: ÖÖÖ00:13 
12:48 Fråga 7. 
Hur var det att lyssna till informationen via ljudknappen? 
a)hur jag tänker/planerade: ÄÄÄ 
b)hur jag tycker/ansåg:  
c)hur jag upplever/kände: 00:04 
12:52 Detta var den sista frågan om layout, nu kommer 8 frågor om argumentationen. 
00:02 
12:57 Informationsnivåerna 
Confirmatio Nivå 3 
a) Hur tänkte/planerade du då? QQQ 
b) Värdera/bedöm informationen: WWW 
c) Beskriv känslan nivån gav: EEE00:11 
13:09 Informationsnivåerna 
Exornatio Nivå 2 



  Bilaga 3 
  Visningslogg 
a) Hur tänkte/planerade du då? RRR 
b) Värdera/bedöm informationen: TTT 
c) Beskriv känslan nivån gav: YYY00:17 
13:26 Informationsnivåerna 
Conplexio Nivå 1 
a) Hur tänkte/planerade du då? UUU 
b) Värdera/bedöm informationen: III 
c) Beskriv känslan nivån gav: OOO00:15 
13:41 Informationsnivåerna 
Conplexio Nivå 2 
a) Hur tänkte/planerade du då? PPP 
b) Värdera/bedöm informationen: ÅÅÅ 
c) Beskriv känslan nivån gav: 11100:24 
14:05 Informationsnivåerna 
Conplexio Nivå 3 
a) Hur tänkte/planerade du då? 222 
b) Värdera/bedöm informationen: 333 
c) Beskriv känslan nivån gav: 44400:11 
14:16 Detta var sista frågan om nivåerna, nu kommer 3 avslutande frågor. 
00:02 
14:18 Fanns det någon del av de fem delarna som du ansåg vara onödig? 
Vilken/Vilka? 
44400:08 
14:26 Har du lärt dig något användbart under arbetet med argumentationen? 
Beskriv hur; 
55500:04 
14:30 När du skrev argumentationen, hade du en bild av vem eller vilka du skrev för? 
Berätta; 
66600:03 
DATALISTOR 
[#ljud: 1, #infocolor: "svart", #argsida: "contra", #propositio: [0, 0, 0], #ratio: [0, 0, 0], #confirmatio: [0, 0, 1], #exornatio: [0, 
1, 0], #conplexio: [1, 1, 1]] 
 



  Bilaga 4 
  TestPiloter 

  Sidan 1 av 3 

Här beskriver jag kortfattat de förändringar som tillkom efter varje TP, för att läsaren skall 
kunna följa med i processen. Att jag har samlat dem i en egen bilaga är för att jag vill visa hur 
viktig den delen av processen har varit för helheten.   
 

• Den första Testpiloten vi hade var ”Ugglis”. TP Ugglis visar oss på att man som IP 
kan börja tveka hur vida man valde ja eller nej, då ja och nej alternativen är 
”bakvända” när man kommer till argumentationen. Ugglis sade ” Man liksom sugs 
med i programmet. Man lär sig vare sig man vill eller inte.”  

 
Frågeställningarna och några informationsavsnitt förtydligas. Vi ”städar” också bort en del 
slarvfel. Direkt lägger vi till pro eller contravalet i översikten som finns att tillgå på 
demonstrationssidan genom att infoga en mening i mittfältet. ”Retorisk struktur” ändras, då 
det bara förvirrar. Istället skriver vi; hjälp av en retorisk femstegsmodell, för att det ska bli 
mer tydligt för användarna.  
 

• TP Farmor har aldrig arbetat eller skrivit på en dator. Farmor är mycket orolig för hur 
det skall gå. Jag läser alla informationsfälten då Farmor har svårt att läsa, men i övrigt 
fixar Farmor allt! ”Det var lättare än jag trodde och jag kan absolut ingenting om 
datorer eller det där du håller på med (retorik).” 

 
Efter TP Farmor bestämmer vi oss för att förtydliga all information auditivt. Vi diskuterar om 
vi skall informera om ljudknappfunktionen och hur den skall placeras och varför. Vi tror att 
det finns personer som hellre hör informationen än läser den, men vi vet inte. Är det retorik? 
Ja, det är att som sändare anpassa sitt budskap till mottagaren.  
 

• Efter att ha arbetat med programmet säger TP Knato ”Jag brukar ha svårt att hitta 
argument, men med det här var det lätt!” TP Knato bekräftar det vi tror om att 
frågorna är ”tjatiga” och att det är svårt att förstå varför de är så lika. Sedan säger 
Knato ”Om jag vetat om att jag fått färre frågor om jag inte öppnat alla nivåer för att 
vara säker, hade jag öppnat betydligt färre! Säger också ; ”lite dumt att man inte vet 
om man måste memorera Prinsesstårte-infon.” 

 
Tjatiga frågor diskuteras och vi bestämmer oss för att ”varna” om tjatiga frågor (och varför de 
är tjatiga) redan i informationstexten och innan frågeavsnittet. Dessutom kommer vi att 
informera muntligt om att belöningen för att minimera öppnandet av Nivåerna, blir färre antal 
frågor. TP Knatos spontana svar på varför det var så många frågor, gav oss viktig information 
om vad som skulle kunna bli en morot att endast öppna de Nivåer man tror sig behöva för att 
klara uppgiften. TP Knato råkade också dubbelklicka ett par gånger. Vi måste skaffa en mus. I 
det här skedet beslöt vi att installera en rullmeny, läs Fakta igen, på mittenfältet. 
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• TP Eyla frågar efter information om stegen, Eyla ser helt enkelt inte den fem flikarna 
under den första fliken till vänster. Eyla berättar att infotexten bara skummades 
igenom då sammanhanget gjorde att informationen troligen skulle kunna nås senare. 
”Grymt snygg layout!” och ”Det här borde alla få prova!”  

  
Vi diskuterar detta med att TP Eyla inte såg flikarna på vänster sida. Hur kommer det sig? 
 

• När informationen om prinsesstårta kom, tänkte TP Missan –”skall jag komma ihåg 
detta?  Säger direkt att det var en lättnad att se Läs Fakta på infofliken. ”Jag gick 
direkt dit och kollade att det var Prinsesstårteinfot, sedan kunde jag släppa det.” ” Jag 
hade inga åsikter om prinsesstårtor, men när man bryter ner det så här går det bra!” 
När Missan skulle arbeta i argumentationsdelen frågade Missan hur skall jag..? Missan 
såg inte heller flikarna till vänster!  

 
Hade vi snubblat på något? Varför ser de inte flikarna till vänster? Dyfverman hade sett på när 
en person som vi visade programmet för, hade letat ordentligt (innan riktningen pekades ut), 
även det var en person som är van vid datorer och nätet.   
 

• TP Crll3 ser flera ”slarv”. Crll3 tog upp att prickarna syntes dåligt mot det gjorda 
bakgrundsvalet. Vi diskuterade färgblindhet och om det går att få val på färgen också? 
När vi pratar om frågorna om nivåerna säger Crll3 ”det står inget om svårighetsgraden 
så det blev nästan tvångsartat att börja på Nivå I.” och ”för att kunna svara, vill man 
veta vad man skrivit, speciellt vad latinet stod för.” och avslutningsvis ”jag visste att 
jag var klar, men inte vad jag skulle göra sedan”. 

 
Efter TPCrll3 justerade vi så att IP ser vad IP skrivit på den Nivå frågan gäller, inte enbart 
hela argumentationen. Just här kommer vi inte att ändra så att det finns möjlighet att ändra 
färgerna på tiduren och inte heller ”latinet”, men till ett kommande program är det av stor 
betydelse. Vi planerar att spela in min röst som läser upp tack för osv på en ljudfil och låta 
den starta i och med att sista ”sidan” visas. Under tacktexten lägger vi till ”Meddela 
intervjuaren att du är klar”. Att den här TP Crll3 såg flikarna berodde på att TPCrll3 sett det 
systemet förut och därmed visste var informationen fanns. Vi beslutar att inte gå vidare med 
den frågeställningen även om frågan är intressant. Det är lätt att hamna utanför den 
ursprungliga frågeställningen!  
 

• TP Labacka tycker att det är bra med många val, då det gör att man känner att man gör 
sin egen sida. ”Man blir delaktig och man har valt själv” och ” det känns roligt med 
alla val” Labacka poängterar att ”Orden (på latin) gör att det känns svårare än vad det 
är” och är därmed den 6e TPn som gör det. Labacka missar f.ö. också flikarna på 
vänster sida!  
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Nu kommer det inget egentligen nytt, men…då spontanfrågar jag utifrån Bitzer om 
audience1, om Labacka tänkte sig någon ”publik” när TP L skrev argumentationen. 
”Neeej, inte direkt”. 

 
En sådan fråga måste bara med! Nu skall ljudet och de sista justeringarna göras och sedan gör 
vi några TP till.  
 

• TP Kulingen diskuterar genom programmets intervjudel och ger konkreta förslag på 
förändringar då syftningarna i de olika a, b, c ställer till problem och hinder för 
användaren. Kulingen får oss att förstå att dessa i sin nuvarande form troligen kommer 
att ge oss en lägre svarsfrekvens eller mer knapphändig sådan.  

 
Efter träffen med TP Kulingen är vi mycket mer fokuserade än tidigare på just 
frågeställningarna. Det vi och andra TP hittills lagt energi på är layouten och nivåerna. Först 
har de arbetat med programmet och sedan blivit verbalt intervjuade. Vilket helt enkelt blivit så 
tröttande att fokus inte hängt med längre.  Vi funderar tillsammans över hur vi kan ändra 
frågorna för att komma närmare vårat syfte med dem.  
 

• TP Rosablå var två personer samtidigt. På Demonstrationsdelen, vid Nivåerna 
diskuterade Rosablå hur och i vilken ordning informationsNivåerna  skulle öppnas och 
det gav oss ytterligare inblick i tvetydigheten runt dem. När de arbetat sig igenom 
programmet diskuterar vi frågorna. Vi får konkreta förslag på hur att specificera 
frågorna a, b, c ytterligare då det blir för luddigt att ha dem som de var då. Det är 
samma sorts förändringar som TP Kulingen gav i intervjun innan. De såg också att de 
var för vaga och sade att vi borde ”rikta” dem mer. Vi har lagt till en 
argumentationsfråga, nr 3, som är rätt lång. Här tyckte Rosablå att det var jobbigt att 
läsa den, då texten är centrerad. ”Förslagen bör nog också numreras.” 

 
Vi hade inte sett de olika argumentationsstilarna som förslag, utan mer som beskrivningar av 
olika sätt att argumentera. Genomgående ändrar vi i intervjudelen, men låter den långa frågan 
nr 3 stå kvar som den är då intentionen är att ge ett visuellt stöd för tanken, men vi pratar om 
att vara observanta på svaren i just den frågan.2 Jag åker hem och Arvid får nattarbete med 
omprogrammering då vi har vår första riktiga IP i morgon. 
 
Tack alla TestPiloter, för visat tålamod, kunskap och engagemang i undersökningen! 

                                                 
1 Bitzer, Lloyd, 1968, “The Rhetorical Situation”, in Philosphy and Rhetoric, Vol 1,1968,s.1-14 
2 se Bilaga Fråga om textens tänkta publik 
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Argumentation kan göras på många olika sätt.  

I den här undersökningen (mars-april 2007) valde Arvid Dyfverman och Anna Jäppinen en 

femstegsmodell enligt boken Ad Herennium De ratione dicendi ad C. Herennium. Boken 

skrevs troligen 86-82 f. Kr. Den är översatt av Birger Bergh och utgiven (2005) på Rhetor 

förlag i Åstorp.  

 

Boken De ratione dicendi ad. C. Herennium – ”Till Gaius Herennius om talekonstens teori” är 

den äldsta bevarade systematiseringen av romersk retorik. Enligt den är en helt uttömmande 

och fulländad argumentering, den som består av fem delar:  

Propositio påstående,  

Ratio skäl för  påståendet,  

Confirmatio stöd för skälet,  

Exornatio utsmyckning,  

Conplexio sammanfattning. 

 

Vi valde att beskriva de olika stegen i nivåer. Nivå I, II och III som följer; 

 

Propositio (påstående) 

 

I) Ett påstående (propositio) kan beskrivas som den huvudtanke som ska drivas genom 

argumentationen. Det är den ståndpunkt man har tagit i sakfrågan. Genom påståendet klargörs 

kortfattat vad som ska bevisas. 

II) Exempel taget från ett annat ämne (Ska vuxna ha hjälm när de cyklar?); 

Ja-mening "Alla cyklister, även vuxna, skall ha hjälm när de cyklar." 

Nej-mening "Vuxna behöver inte ha cykelhjälm när de cyklar." 

III) Ett påstående är en mening som man kan sätta ”jag påstår att” framför. 

 

Ratio (skäl för påståendet) 

I) Skälet för påståendet (ratio) anger, genom en kort förklaring, orsaken till att det som hävdas 

är sant. 

II) Exempel taget från ett annat ämne (Ska vuxna ha hjälm när de cyklar?); 

Ja-mening "Statistiken visar att alla människors huvuden kan ta skada vid en olycka." 

Nej-mening "Det finns ingen lag som kräver att vuxna människor ska ha cykelhjälm." 

III) Ett skäl för påståendet är en mening som man kan sätta ”därför att” framför. 
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Confirmatio (stöd för skälet) 

I) Ett stöd för skälet (confirmatio) stärker genom ytterligare argument, det tidigare kortfattade 

skälet för påståendet (ratio). 

II) Exempel taget från ett annat ämne (Ska vuxna ha hjälm när de cyklar?); 

Ja-mening "De personliga tragedierna och de samhälleliga kostnaderna är enorma vid 

cykelolyckor där cyklisten var utan hjälm." 

Nej-mening "Vuxna har generellt en mycket högre grad av kroppskontroll än vad barn har." 

III) Ett stöd för skälet är en mening som man kan sätta ”eftersom” framför. 

 

Exornatio (utsmyckning) 

I) Utsmyckning (exornatio) tjänar syftet att efter underbyggd bevisning, ge glans och 

fullödighet åt saken. 

II) Exempel taget från ett annat ämne(Ska vuxna ha hjälm när de cyklar?); 

Ja-mening "I går (när jag var ung) såg jag en vuxen vingla runt på en cykel i snömodden utan 

hjälm. Det är som att köra bil utan bilbälte! Att cykla utan hjälm skulle kännas farligt och 

korkat, ja, till och med omoraliskt!" 

Nej-mening "Att sätta en hjälm på vuxna människor är som att tvinga dem att äta godis enbart 

på lördagar. Vuxna människor är förnuftiga nog att ta sina egna beslut och dessutom känner 

de när de behöver föregå med gott exempel." 

III) En utsmyckning kan göras på olika sätt. En mening kan innehålla: – när jag var ung… 

eller – är som... Den kan dessutom hänvisa till auktoritet, förnuft och känslor. 

 

Conplexio (sammanfattning) 

I) Sammanfattning (conplexio) är en kort summering, som drar samman argumenteringens 

olika delar. 

II) Exempel taget från ett annat ämne (Ska vuxna ha hjälm när de cyklar?); 

Ja-mening "Statistiken säger att cykelolyckor oftast sker med fler trafikanter inblandade än 

enbart cyklisten. Både samhället i stort och individnivån i smått tjänar, ekonomiskt och 

emotionellt, på att alla cyklister har hjälm. " 

Nej-mening "En vuxen person behärskar och har bättre överblick i trafiken än ett barn. En 

vuxen person har bättre omdöme, så därför behöver inte vuxna personer ha cykelhjälm när de 

cyklar. " 

III) Sammanfattningen kan inledas med meningar som börjar med ”som jag tidigare nämnt”. 

Sammanfattningen avslutas förslagsvis med själva påståendet (propositio). 
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Antal; skrivna ord i de fem stegen, originaltexten och ev. redigerade texten, öppnade Nivåer 
 
 
 

IP propositio ratio confirmatio exornatio conplexio originaltext
ändrat 
text 

inte 
ändrat 
texten 

ändrad 
text 

öppnat 
antal 
Nivåer

IPAS 1 7 17 21 26 64 135  1  5
IPAS 2 21 13 10 24 30 98 1  100 8
IPAS 3 6 42 163 56 11 278 1  342 4
IPAS 4 11 21 56 22 38 148  1  8
IPAS 5 3 16 2 9 0 28 1  64 6
IPAS 6 7 6 6 19 53 91 1  97 6
IPAS 7 8 17 14 47 16 102 1  100 7
IPAS 8 5 16 21 27 8 77  1  5
IPAS 9 22 12 23 21 29 107  1  3
IPAS 10 4 15 31 5 14 69 1  71 3
snitt 9,4 17,5 34,7 25,6 26,3 113,3 6 4 129 5,5
           
           
           
IPKG 1 7 35 50 42 27 161  1  5
IPKG 2 5 10 9 40 32 96 1  105 1
IPKG 3 5 16 35 24 37 117  1  0
IPKG 4 10 12 16 23 39 101  1  7
IPKG 5 4 9 18 18 17 66 1  66 12
IPKG 6 39 22 12 38 61 172 1  178 0
IPKG 7 4 39 29 27 38 137 1  135 9
IPKG 8 5 6 25 41 30 107  1  9
IPKG 9 8 16 9 37 18 88 1  86 9
IPKG 10 17 21 33 37 22 130 1  130 7
snitt 10,4 18,6 23,6 32,7 32,1 117,5 6 4 116,7 5,9
 
       
      Figur 8 
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04:47 Arbete med argumentationen 
 
Navigerade till Historiken:  
Navigerade till Propositio:  
Öppnade Propositio-nivå 1. Håller musen över ljudknappen:  
Skrev i propositio: Jag hävdar att en prinsesstårta ska vara grön. Håller musen 
över ljudknappen:  
Navigerade till Ratio:  
Öppnade Ratio-nivå 1.  
Navigerade till Översikt:  
Navigerade till Historiken:  
Skrev i ratio: Den ursprungliga prinsesstårtan  
Skrev i ratio: @2  
Skrev i ratio: @ kallades @Grön tårta@ i Prinsessornas Nya Kokbok av Jenny 
åkerström- -D- .  
Navigerade till Confirmatio:  
Öppnade Confirmatio-nivå 1.  
Skrev i confirmatio: Den gröna fö -D- ätge -D- -D- -D- rgen på marsipanskalet 
förknippas traditionellt med begeppet prinsesstårta.  
Navigerade till Exornatio:  
Öppnade Exornatio-nivå 1.  
Öppnade Exornatio-nivå 2.  
Skrev i exornatio:  
Navigerade till Översikt:  
Navigerade till Historiken: Att göra en prinsesstårta  
Skrev i exornatio: @  
Skrev i exornatio: @ med annan färg t ex rosa innebär att man missbrukar 
begreppet prinsesstårta. Det är en marsipantårta men inte en prinsesstårta.  
Navigerade till Conplexio:  
Öppnade Conplexio-nivå 1.  
Skrev i conplexio:  
Öppnade Conplexio-nivå 2.  
Skrev i confirmatio: Det är viktigt att benämningen prinsesstårta inte används på 
marsipantårtor i allmänhet  
Skrev i confirmatio: ande -D- ra typer av tårtor, eller på  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio: ¬.  
Skrev i conplexio:  
Skrev i confirmatio:  
Skrev i confirmatio: x  
Skrev i conplexio: v  
Navigerade till Översikt:  
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Navigerade till Historiken:  
Skrev i conplexio:  
Skrev i conplexio:  
Skrev i conplexio: Jag hävdar att beb -D- nämningen Prinsesstårta bör reserveras 
för marsipantårtor med grönt skal.  
Navigerade till Ratio:  
Öppnade Ratio-nivå 2. Håller musen över ljudknappen: Håller musen över 
ljudknappen:  
Navigerade till Översikt:  
Skrev i propositio: En tårta som är rosa är alltså inte att anse som en prinsesstårta.  
Skrev i ratio :  
Skrev i exornatio:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Ratio:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Översikt:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Ratio:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Confirmatio:  
Navigerade till Exornatio:  
Navigerade till Conplexio:  
Navigerade till Översikt:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Översikt:  
Navigerade till Ratio:  
Navigerade till Översikt:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Ratio:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Conplexio:  
Navigerade till Exornatio:  
Navigerade till Propositio:  
Navigerade till Ratio:  
Navigerade till Confirmatio:  
Navigerade till Exornatio:  
Navigerade till Conplexio:  
16:00  
  IPAS 2 
Texten såg ut så här innan redigering; 
 
Propositio: 
Jag hävdar att en prinsesstårta ska vara grön. En tårta som är rosa är alltså inte att anse som en prinsesstårta. 
Ratio: 
Den ursprungliga 'prinsesstårtan' kallades 'Grön tårta' i Prinsessornas Nya Kokbok av Jenny Åkerström.  
Confirmatio: 
Den gröna färgen på marsipanskalet förknippas traditionellt med begeppet prinsesstårta.  
Exornatio: 
Att göra en 'prinsesstårta' med annan färg t ex rosa innebär att man missbrukar begreppet prinsesstårta. Det är en 
marsipantårta men inte en prinsesstårta. 
Conplexio: 
Jag hävdar att benämningen Prinsesstårta bör reserveras för marsipantårtor med grönt skal. Det är viktigt att 
benämningen prinsesstårta inte används på andra typer av tårtor, eller på marsipantårtor i allmänhet. 
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Den sista frågan som ställdes i Intervjuprogrammet i full text 
 
När man argumenterar kan man göra det utifrån olika sätt, man kan till exempel; 
 
-låtsas att man tänker och tycker som någon annan skulle göra. 
-inspireras av vad andra har sagt och göra det till något eget. 
-skriva utifrån en strategi som man vet har fungerat tidigare. 
-skriva det som alla vet (det självklara/sunt förnuft) 
-skriva det som känns bäst(stundens ingivelse) 
-tänka sig in i en situation där man måste hävda sitt ståndtagande 
-skriva till en tänkt publik 
-låtsas som att det finns ett behov av den egna argumentationen i något annat sammanhang 
 
 
Alla gör på olika vis. Ibland kan även ämnet som sådant till viss del bestämma vad som är 
passande att skriva och man ”bara gör”. 
Hur var det för dig? Hur gjorde du? Berätta; 

 
 
 




