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Hypernyheter og koherens
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Denne artikkelen tar for seg en massemedial tekst-
sjanger som i dag knapt finnes, men som innen få
år kan være av vesentlig betydning. Den handler
om hypernyheter, det vil si nyheter skrevet, struk-
turert og distribuert som hypertekster. Det intern-
ettbaserte hypertekstsystemet World Wide Web har
gjennom de siste åra utviklet seg til å bli en betyd-
ningsfull nyhetskanal, i Norge som i store deler av
verden for øvrig1. Når hypernyhetene likevel stort
sett er uteblitt, er en vesentlig årsak knyttet til
spørsmålet om koherens, den indre logiske sam-
menhengen man forventer å finne i en teksbasert
fremstilling av et saksforhold. Tekstuell koherens
blir vanligvis forbundet med en lineær sekvensia-
lisering av tekstens elementer. Om man skal rede-
finere nyheten for et medium som inviterer til en
ikkelineær tekststruktur, hvordan kan man da iva-
reta leserens behov for en logisk linje gjennom
stoffet?

Mitt svar er basert på det syn at koherens ikke
primært er en tekstimmanent størrelse, men et re-
sultat av et samspill mellom tekstuelle og kognitive
faktorer. Opplevelsen av koherens er blant annet
heftet til leserens forståelse av de arbeidsoppgaver
som er knyttet til lesningen; hva som er leseren
oppgave og hva som er tekstens. I en hypertekstuell
kontekst er disse oppgavene endret, og endringen
er knyttet til overgangen fra en fortolkende
(interpretativ) til en utforskende (eksplorativ) lese-
prosess (jf. Aarseth 1997:64).

Før vi går løs på en grundigere behandling av
temaet, kan det være hensiktsmessig å se nærmere
på noen teknologiske og språkteoretiske rammer
for diskusjonen.

Teknologi og språklig fremstilling

Tradisjonelt er nyheter blitt formidlet gjennom ka-
naler som medierer informasjon lineært, det vil si
med informasjonselementene organisert i en fast-
lagt rekkefølge. Dette gjelder særlig radio og TV,
men også avisen er i stor grad lineær på artikkel-
nivået. Selv om paratekstuelle elementer som in-
gresser, mellomtitler, uthevede sitater etc. kan gi
avisoppslaget et visst preg av collage, er artiklene i
overveiende grad skrevet i henhold til tekst-
lingvistikkens krav om sammenheng og helhetlig-
het, og en lineær lesning vil derfor normalt gi det
beste leseutbytte. For å si det på en annen måte:
Selv om sjangeren tillater leseren å velge ulike
stier gjennom stoffet, vil normalt én sti være domi-
nant; nemlig den som fremkommer ved å lese tek-
sten linje for linje (jf. Bolter 1992).

Papiravisen fungerer slik sett innenfor rammene
av en skriftkultur utviklet på grunnlag av prinsip-
pet for all grafisk teknologi: avsetting av tegn på en
todimensjonal flate. Når denne teknologien brukes
til å produsere en varig representasjon av mennes-
kelig verbalspråk, er en lineær sekvens av ord og
setninger en naturlig konsekvens. Man produserer
”stivnet tale ” (jf Ricœur 1993).

Nettavisen2 produseres og distribueres ved hjelp
av en annen teknologi enn den grafiske. Netta-
visens innhold produseres ved hjelp av bestemte
digitale redigerings- og designverktøy, kodes i hen-
hold til protokollen HTML (Hypertext Markup
Language) som igjen muliggjør distribusjon over
det globale datanettverket Internett. De teknolo-
giske rammene for nettavisens nyhetsmediering er
dermed ikke definert av hva som er mulig å avsette
grafisk på en papirflate, men av hva som er mulig å
kode i HTML (og denne protokollens arvtakere, for
eksempel XML). Denne endringen får betydning
for hvordan språklige elementer kan representeres.
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Aller viktigst er muligheten for hypertekstualitet,
dvs. for å etablere et språklig nivå over tekstnivået.

Hypertekst
Hypertekst ble som tekst- og informasjonskonsept
utviklet av pionerer som Ted Nelson og Douglas
Engelbart allerede på 60-tallet. Men det var først
da Tim Berners-Lee og hans kolleger i sveitsiske
CERN lanserte det Internett-baserte hypertekstsys-
temet World Wide Web i 1991 at konseptet fikk en
teknologisk basis for allmenn realisering og bruk.

Gjennom de seinere åra har hypertekst vært
gjenstand for omfattende forskning og diskusjon.
Såvel litteraturforskere, forfattere og kritikere som
kommunikasjonsteoretikere, lingvister og psykolo-
ger har side om side med programmerere og sys-
temingeniører søkt å nærme seg en dypest mulig
forståelse av hypertekst som konsept og verktøy.

Vi skal ikke her gå dypt inn i denne debatten.
Det som er nødvendig å fastslå i vår kontekst, er at
hypertekst handler om å knytte sammen tekster el-
ler tekstelementer ved hjelp av elektroniske koplin-
ger.

Lingvistisk kan man dermed argumentere for at
hypertekst representerer en potensiell utvidelse av
språksystemet slik vi kjenner det fra mediene tale
og skrift. Språket realiseres i disse to mediene
gjennom en prosess av utvelgelse og sammenkje-
ding: lyder/bokstaver kjedes til ord, ord kjedes til
setninger og setninger kjedes til tekster. Hypertekst
introduserer et språklig nivå over tekstnivået: tek-
ster kan kombineres til hypertekster. Og denne
kombinasjonen trenger ikke – som på de andre ni-
våene – å ha form av kjeding. Andre, nye kombi-
natoriske prinsipper kan tas i bruk i sammen-
koplingen av tekstelementer. Dermed kan det utvi-
kles andre språklige strukturprinsipper enn prinsip-
pet om linearitet, også på tekstens overflatenivå.
(På det semantisk-hermeneutiske nivået har linea-
riteten aldri vært dominant på en tilsvarende måte.)

En hypertekst har altså for det første et tekst-
nivå – der reglene for kombinasjon og sammen-
kjeding stort sett er de samme som for papirbasert
skrift – og for det andre et hypertekstnivå, der helt
andre regler gjelder (skjønt foreløpig er det uklart
eksakt hvilke).

Forholdet mellom disse to språklige nivåene re-
presenterer et potensial for nye typer språklig dyna-
mikk; tekstenhetene tilfører hverandre menings-
dannende kontekst i henhold til måten de er struk-
turert og sammenlenket på.

For å få fram to grunnleggende sider ved hyper-
tekstuell funksjonalitet, kan følgende definisjon

brukes som en åpen, pragmatisk, teknologiorientert
variant:

Hypertekst er et konsept for organisering og
tilgjengeliggjøring av informasjon, basert på
en teknologi som muliggjør elektronisk
kopling (lenker) mellom tekstelementer. Disse
elementene kan være selvstendige dokumen-
ter (noder) eller ulike sekvenser av et og
samme dokument. Begrepet kan også brukes
ikke-generisk (en hypertekst), om en spesifikk
gruppe tekstelementer som er sammenkoplet i
henhold til beskrivelsen over.

Det sentrale elementet i definisjon over (som byg-
ger på bl.a. Nelson 1993 og McKnight et al. 1991)
er påpekningen av at hypertekst kan handle både
om å gi en gitt tekstmasse (for eksempel et nyhets-
materiale) en organisatorisk og presentasjons-
messig struktur, og om å gjøre informasjon (for ek-
sempel andre relaterte nyhetsartikler) tilgjengelig –
begge deler ved hjelp av elektronisk lenking.

Det bør for øvrig påpekes at det som vanligvis
anses som hypertekstens viktigste kjennetegn,
nemlig den elektroniske lenken, ikke nødvendigvis
trenger å være representert i form av en synlig mar-
kering i tekstoverflaten. Det fins hypertekstsyste-
mer som lar leseren navigere ved hjelp av en gra-
fisk representasjon av hele nodesystemet, en slags
”kart”. Denne typen spatiale hypertekstsystemer
utnytter skjermens romlige dimensjoner til å signa-
lisere tekstuelle relasjoner; semantiske eller prag-
matiske. For å gjøre ulike noder lesbare, klikker da
leseren direkte på et utvalgt felt i kartet i stedet for
på en lenke i den enkelte teksten. (Illustrasjon 3
under er et eksempel på hypertekst uten eksplisitte
lenker mellom nodene.)

I dagens nettaviser er den andre funksjonen som
nevnes i definisjonen, hypertekst som tilgjengelig-
gjøring, forsøksvis utnyttet. Man legger lenker fra
dagens artikkel til andre relevante artikler eller
nettsteder. Primært innebærer det at man knytter
stoffet opp mot eget artikkelarkiv. Men denne for-
men for hyperlenking påvirker ikke formen til den
enkelte artikkel. Nettavisartiklene er stort sett
identiske med papiravisartiklene; de er vanligvis
hentet fra en felles artikkeldatabase i den sentrale
avisredaksjonen.

Den andre funksjonen, hypertekst som struktur,
er foreløpig minimalt utnyttet. Det er imidlertid
denne funksjonen som har det største endringspo-
tensialet i forhold til nettnyhetens form og funk-
sjon.
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Hypertekst som struktur

Hypertekst handler ikke om å overgi sitt materiale
til et organisatorisk kaos, men snarere om å eta-
blere en ny type språklig orden. Den som konstru-
erer en hypertekst er nødt til å velge hvilke tekste-
lementer som skal knyttes sammen ved hjelp av
elektroniske lenker, og normalt vil dette valget
også innebære valg av en overordnet struktur i sys-
temet av noder og lenker. Det er dette systemet som
avgjør hvilke lesemåter som muliggjøres.

Det er særlig to kategorier som bidrar til å pola-
risere det vide spekteret av strukturmuligheter,
nemlig den aksiale – eller hierarkiske – strukturen
og nettverksstrukturen.

I den aksiale strukturen finnes det en ”stamme”
bestående av en enkelt ”hovednode” eller en se-
kvens av sentrale noder som angir en anbefalt lese-
måte. Denne stammen kan ha et varierende antall
”grener” med tilleggsinformasjon som leseren kan
klikke fram etter eget ønske.

Nettverksstrukturen er i ytterste konsekvens
kjennetegnet ved fraværet av en slik sentrerende
”stamme”. Nodene er lenket sammen på kryss og
tvers ut fra semantiske kriterier – eller andre krite-
rier som hypertekstdesigneren måtte ønske å legge
til grunn.

Det er neppe hensiktsmessig å påstå at en
hypertekststruktur må være enten aksial eller nett-
verksbasert, slik enkelte hypertekstteoretikere an-
tyder (se f.eks. Landow 1994). En hypertekst med
en åpenbar hierarkisk struktur kan godt ha et
lenkesystem som samtidig gjør den til en nettverk-
struktur. Man kan si at ulike hypertekster kan ha
ulik grad av åpenhet i strukturen, samtidig som ett
av de to prinsippene gjerne vil dominere den en-
kelte hypertekstpresentasjonen.

Når man skal diskutere teoretiske problemstil-
linger knyttet til hypertekst, er det vanligvis en for-

del å knytte diskusjonen til en bestemt type appli-
kasjon (tilpasset sjanger), og helst til konkrete mo-
deller. La oss derfor gjøre det luftige begrepet
”hypernyheter” mer håndfast ved å skissere to pro-
totyper. Illustrasjonene 1-3 viser skjermbilder av
tre demonstrasjonstekster, der den første represen-
terer tradisjonell fortellingsstruktur, de to siste
henholdvis aksial og nettverkspreget hyperstruktur.
(Demonstrasjonstekstene er utviklet i samarbeid
med nettredaksjonen i Stavanger Aftenblad og kan
undersøkes nærmere på http://www.krs.hia.no/
~martine/proto. htm)

Illustrasjon 1 viser en nyhetssak presentert ved
hjelp av tradisjonell fortellingsstruktur, slik den
var å lese i Aftenpostens nettavis 17. november
1997. Den omhandler et justismord: En person er
tilkjent et større erstatningsbeløp etter å ha sonet
fem år i fengsel som uskyldig dømt i en narkosak.
Det er en lang og ganske kompleks tekst. Et stort
antall utdrag fra ulike kildediskurser (primært in-
tervjuer) er koplet sammen med journalistens be-
skrivelser av aktuelle hendelser slik at det hele ut-
gjør en sammenhengende og logisk nyhetsfortel-
ling.

I illustrasjon 2 er tekstinnholdet reorganisert til
en aksial hypertekst. Skjermen er delt i tre rammer.
Øverst ligger en stabil ramme med kort informa-
sjon om hva saken handler om. Under ligger en
bred ramme til venstre og en noe smalere ramme til
høyre. I den brede rammen ligger ”hovedteksten”,
som er et relativt grundig resymé av sakens inn-
hold. Grunnlaget er innholdet i den opprinnelige
nyhetsfortellingen, supplert med elementer fra an-
nen dekning av saken. Dette resyméet er holdt i en
knapp stil, med fortløpende presentasjon av sakens
momenter. Alle former for konkretisering, eksem-
plifisering, utdypning, diskusjon etc. er fjernet fra
denne teksten og organisert i egne tekstnoder.
Disse nodene er knyttet til hovedteksten ved hjelp

Figur 1.

Struktur: Figur 1 viser to basale typer hyperstrukturer, henholdsvis aksial (eller hierarkisk) struktur og nettverksstruktur.
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Illustrasjon 1.

Fortelling: Illustrasjonen viser første skjermbilde av en nyhetssak presentert ved hjelp av tradisjonell fortellingsstruktur.

Illustrasjon 2.

Aksial: Illustrasjonen viser en prototype på en nyhetssak presentert ved hjelp av en aksial hyperstruktur. En kort innledning
ligger øverst, hovedteksten i rammen til venstre og ulike typer tilleggsinformasjon i rammen til høyre.

av hyperlenker, og lenkene er plassert på det punkt
i hovedteksten der temaet er aktualisert. Dersom
leseren velger å klikke på en slik lenke, vil den ak-
tuelle tilleggsnoden dukke opp i den smalere ram-
men til høyre, slik at hovedteksten alltid forblir
uberørt i venstre ramme. (I utklippet er det klikket
på ordet ”heroinsak” i hovedteksten til venstre.
Dermed er teksten ”Dømt for å ha fraktet narko-
penger” dukket opp i feltet til høyre.)

I illustrasjon 3 er innholdet organisert i en mer
nettverkspreget struktur, noe som gir en enda mer
leserstyrt presentasjon. I venstre skjermkant ligger
en grafisk framstilling av alle informasjonselemen-
tene i nyhetssaken, vi kan kalle den et nyhetskart.
Leseren må klikke på de enkelte ”boksene” for å få
de ulike tekstfilene ( eventuelt bildefilene, grafikk-
filene etc.) fram på skjermen. Dette nyhetskartet
blir stående i venstre skjermkant uavhengig av



125

hvordan tekstfilene skifter i det øvrige skjermbil-
det. De ulike elementene i nyhetskartet er organi-
sert i henhold til en tenkt subjektiv/objektiv-akse.
Det innebærer at de mest personlig pregede tekst-
elementene ligger lengst til venstre (vitneutsagn,
kommentarer etc.), mer faktaorientert stoff ligger i
midten (nyhetens sentrale hendelser, tidligere sa-
ker av liknende karakter etc.), og stoff som har preg
av dokumentasjon er plassert til høyre i nyhetskar-
tet (domspremisser, kontrakter etc.) Eventuelle
multimediaelementer (fotos, grafikk, videobiter,
lydfiler etc.) vil kunne plasseres der de måtte høre
hjemme i strukturen. Øverst i kartet ligger en boks
som inneholder en svært kortfattet fremstilling av
hva nyheten handler om. Denne filen kommer auto-
matisk opp som startside (jf. illustrasjonsbildet).

Alle illustrasjonstekstene kan selvsagt supple-
res med lenker til ulike typer ”sekundær” informa-
sjon; artikler fra eget eller andres arkiv, relevante
web-steder, samt e-postprogrammer etc. Det burde
også være mulig å presentere strukturene ved hjelp
av andre design-prinsipper, f.eks. uten å bruke
”frames”. Hensikten med disse prototypene er kun
å vise hvordan redaksjonens eget primærstoff kan
presenteres på andre måter enn gjennom sluttede
nyhetsfortellinger. De ulike hyperstrukturene for-
deler både ansvar og makt på ulike måter i forhol-
det mellom redaksjon og leser.

Det vil opplagt variere hvor hensiktsmessige de
mest åpne presentasjonsstrukturene vil være i for-
hold til ulike typer nyhetsstoff – og i forhold til

ulike typer lesere. Hypernyheten bør derfor ikke
betraktes som en endelig erstatning for nyhets-
fortellingen, men heller som et alternativ. Som
Finn Bostad (1998:290) uttrykker det: ”Å skrive i et
hypertekst skriveverktøy er en måte å strukturere
og kategorisere ”omverdenen” på”. Generelt kan
man trolig si at hypernyheter passer best til formid-
ling av komplekse nyhetshendelser, saker som be-
står av mange elementer og relasjoner: valgkamper,
katastrofer, store rettssaker etc.

Hypertekstuelle fremstillingsformer som vist i
illustrasjonene 2 og 3 omfatter en rekke formid-
lingsmessige aspekter som inviterer til lingvistisk
og tekstpragmatisk forskning. Mange av disse as-
pektene kan ordnes ved hjelp av den enkle trekan-
ten som ligger til grunn for Karl Bühlers funksjons-
orienterte språkmodell.

DET

JEG DU

Her fungerer teksten som et bindeledd mellom en
avsender (JEG), en mottaker (DU) og en formidlet
verden (DET). Om man ser det fra avsenderens
synspunkt, kan man si at tekstens viktigste funksjo-
ner er knyttet til henholdsvis en epistemologisk og
en kommunikativ akse: Hvordan fungerer teksten

Illustrasjon 3.

Nettverk: Her er nyheten presentert ved hjelp av en nettverksstruktur. Brukeren får tilgang til informasjonen ved å klikke
på feltene i ”nyhetskartet” oppe til venstre i skjermbildet.
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som en representasjon av en reell eller mulig ver-
den, og hvordan fungerer den kommunikativt i for-
hold til en mottaker?

Om vi nå konsentrerer oss om den kommunika-
tive aksen, er to spørsmål grunnleggende: Hvordan
motiveres leseren til å lese, og hvordan støttes lese-
rens forståelse og minne av tekstinnholdet? Min
behandling av koherensspørsmålet er knyttet spesi-
elt til det siste av disse punktene.

Koherens i hypertekst
Hva er koherens? Eller la oss heller spørre: hva
slags koherensbegrep er mest hensiktmessig å an-
vende i en hypertekstuell kontekst?

Koherens er i en gren av tekstlingvistikken opp-
fattet som summen av de mekanismer som gjør tek-
sten til en logisk enhet. Koherens blir da ensbety-
dende med tekstens eksplisitte og implisitte bin-
dingsverk, og oppfattes som en tekstimmanent stør-
relse (jf. tittelen på Fossestøls bok fra 1983, Bin-
dingsverket i tekster.) I henhold til en slik begreps-
forståelse, vil en tekst som inviterer til ulike, indi-
viduelle leseforløp vanskelig kunne ha en like sterk
koherens som en tekst med en fastlagt, lineær
struktur.

En mer kognitivt orientert gren av tekstling-
vistikken fremholder at koherens er et resultat av et
mentalt arbeid, og følgelig knyttet til leseprosessen
mer enn til teksten selv. Det er leseren som tilleg-
ger teksten koherens, eller som van Dijk (1988: 62)
formulerer det:

... empirically speaking, disourse does not have
coherence, but is assigned coherence by
language users.

Og det som avgjør hvorvidt leseren tillegger tek-
sten koherens, er hvorvidt hun opplever at de
meningsenhetene som teksten aktiverer er gjensi-
dig relevante innenfor tekstens meningsunivers.
Beaugrande & Dressler (1996: 84) sier det slik:

A text ”makes sense” because there is a
CONTINUITY OF SENSES among the
knowledge activated by the expressions of the
text... We would define this continuity of sen-
ses as the foundation of COHERENCE, being
the mutual access and relevance within a
configuaration of CONCEPTS and RELA-
TIONS. (forfatternes uthevinger)

I Sperber & Wilsons relevansteori (Sperber & Wil-
son 1986) er spørsmålet om teksters sammenheng
knyttet enda nærmere til kommunikasjonsdel-

takernes indre aktivitet. Når man leser en tekst, el-
ler på annet vis deltar i en kommunikativ handling,
er man i følge denne teorien på uopphørlig jakt et-
ter relevans, som blant annet består i en logisk
sammenheng mellom den meningsenhet som er ak-
tivert i øyeblikket og de som er aktivert tidligere i
diskursen. (For en grundigere gjennomgang av rele-
vant koherensteori, se Leraand 1998.)

Koherens som lesning
Selv om det, som van Dijk og relevansteoretikerne
påpeker, er leseren som tillegger teksten koherens,
er det, som Beaugrande & Dressler understreker,
tekstmaterialet som utløser den meningsdannende
aktiviteten hos leseren. Koherens må dermed for-
stås som resultat av et samspill mellom tekstuelle
og kognitive faktorer, der teksten er tillagt visse
oppgaver, leseren andre. Den tekstorienterte og den
kognitive tilnærmingen til koherensbegrepet repre-
senterer slik sett bare ulike perspektiver på dette
prosessuelle samarbeidet. De to perspektivene kan
i vår kontekst forenes ved å si at koherens er en
størrelse knyttet til lesningen.

Et slikt syn korresponderer med Sperber & Wil-
sons syn på kommunikasjon som en ostensiv-infe-
rensiell prosess. Ostensjonen tilligger avsender-
instansen, og innbærer at avsender tiltrekker seg
mottakers oppmerksomhet gjennom en handling
som har en kommunikativ hensikt. Denne handlin-
gen kan være å rekke fram en tom kaffekopp fordi
man ønsker påfyll, eller det kan være å skifte av-
snitt i en tekst for å gi signaler om at setningen som
følger tilhører en ny semantisk enhet. Inferensen
påhviler mottakerinstansen, og innebærer utførin-
gen av et tilstrekkelig omfattende mentalt arbeid til
at det fremviste materialet (f.eks. teksten) oppfat-
tes som koherent og kontekstuelt relevant.
Beaugrande & Dressler (1996:6) knytter inferens-
prosessen eksplisitt til møtet mellom mottakerens
kunnskaper og tekstens eget meningsunivers: ”The
adding of ones own knowledge to bring a textual
world together, is called inferencing.”

Koherens på ulike tekstnivåer
Forklaringskraften til henholdsvis det tekstuelle og
det kognitive perspektivet avhenger av hvilket
tekstnivå som studeres. Den delen av koherensen
som er knyttet til den løpende setningssekvensen,
kalles gjerne kohesjon. (jf. standardverket til Halli-
day og Hazan fra 1978: Cohesion in Enlish). Kohe-
sjonen utgjøres av bindingsmekanismer som er mer



127

eller mindre eksplisitt manifestert i tekstoverflaten,
og har som formål å etablere sammenheng mellom
gammel og ny informasjon i teksten. På dette feltet
er det utviklet et omfattende analytisk begreps-
apparat, en ”tekstgrammatikk”, der man skiller
mellom referentkoplinger (enkeltord med identisk
eller beslektet referanse i to påfølgende setninger),
setningskopling (konjunksjoner eller adverbialer
som viser kausale, temporale eller andre relasjoner
mellom to setninger) og blandet kopling (enkeltord
som oppsummerer innholdet i en forutgående set-
ning for å kunne knytte det an til ny informasjon,
f.eks ”det” eller ”dette”. For en nærmere redegjø-
relse, se for eksempel Vagle, Sandvik og Svennevig
1992). Kohesjonen tilhører den delen av språk-
kompetansen som er mer eller mindre automatisert
hos modne tekstbrukere. Avkodingen på dette ni-
vået legger med andre ord beslag på en ganske liten
del av det mentale arbeidet som utføres under
tekstfortolkningen. I diskusjonen av hypertekstuell
koherens er setningskohesjonen lite interessant,
fordi den er relativt upåvirket av hvorvidt den glo-
bale tekststrukturen er lineær eller ikke.

Det kognitive perspektivet er desto viktigere når
man studere koherens på et høyere tekstnivå, der
større eller mindre tekstsekvenser utgjør mening-
senheter av vekslende kompleksitet. Disse seman-
tiske enhetene må ha en form for logisk sammen-
heng om leseren skal oppleve at teksten er kohe-
rent, og denne sammenhengen kan være enten ek-
splisitt manifestert i tekstoverflaten eller fullsten-
dig overlatt leserens infererende aktivitet. Den re-
lasjonen som finnes mellom to naboenheter kan
kalles lokal koherens, den som definerer den en-
kelte enhets plass i tekstens hierarkiske struktur av
hovedtema og deltema, kalles global koherens.
(Denne begrepsbruken er ikke helt konvensjonell,
men den er logisk og synes hensiktsmessig i denne
sammenhengen.)

I vår kontekst er begge disse koherensformene
interessante. Vi skal se at både lokal og global ko-
herens blir utfordret av en ikkelineær tekststruktur,
samtidig som hypertekstteknologien gir muligheter
for styrking og utvikling av begge kategoriene.

Tre nivåer i hypertekstens koherens
For å beskrive det tekstimmanente apparatet som
kan bidra til å styrke hypertekstlesningen koherens,
kan det være hensiktsmessig å skissere en modell
med tre nivåer. Disse nivåene er ikke motivert pri-
mært ut fra tekstlingvistikkens inndeling i kohe-
sjon, lokal koherens og global koherens, men ut fra

hypertekstens språklige nivåer. I vår modell skiller
vi mellom

a) Intratekstuell koherens3

b) Intertekstuell koherens

c) Hypertekstuell koherens

Den intratekstuelle koherensen er avgrenset til
hypertekstens nodenivå, og omfatter alle former for
koherens på dette nivået. Den intratekstuelle kohe-
rensen tilsvarer dermed tekstlingvistikkens tradi-
sjonelle koherensbegrep, og leserens forventninger
til sammenheng på dette nivået må antas å tilsvare
de man møter en tradisjonell, lineær tekst med.

Den intertekstuelle koherensen betegner den
sammenheng man finner mellom to tekstnoder som
leses i sekvens. Selv om hypertekster oftest har en
ikkelineær struktur, så vil den enkelte lesning alltid
være lineær. Det innebærer at leseren vil forvente
en form for ”lokal koherens” mellom to noder som
er sammenlenket eller som systemet på annet vis
tillater lest i sekvens. Slik sett fungerer lenken som
et ostensivt signal om gjensidig relevans.

Den hypertekstuelle koherensen betegner den
logikken som er reflektert gjennom den strukturen
som styrer hele systemet av lenker og noder. Denne
logikken definerer også den enkelte nodes plass i
helheten. Den hypertekstuelle koherensen er der-
med beslektet med det tekstlingvistikken kaller
”global koherens”, men siden hyperteksten både
har et tekstnivå og et hypertekstnivå, vil vi anvende
tekstlingvistikkens koherenskategorier kun på det
nivået de er konstruert for, som i vår sammenheng
tilsvarer nodenivået.

Makro- og superstrukturer
Til å forklare funksjonen til intertekstuell og
hypertekstuell koherens, kan van Dijks teori om
makro- og superstrukturer utgjøre et nyttig grunn-
lag (se van Dijk 1980 og 1988). Denne teorien er
utviklet for å beskrive visse mønstre og strukturer i
konvensjonelle tekster, men den har stor over-
føringsverdi til hypertekster.

Makrostrukteren er både en tekstuell og en kog-
nitiv størrelse. Den har en semantisk representa-
sjon i teksten, og når denne møter leserens fortolk-
ningsrammer (jf. kognitivistenes ”mentale skje-
maer”), etableres det en motsvarende makrostruk-
tur hos leseren. Den kognitive makrostrukturen er
dels subjektiv, dels intersubjektiv, avhengig av
hvorvidt leserens fortolkningsrammer er av kon-
vensjonell eller ukonvensjonell art.
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Den tekstuelle makrostrukturen er en innholds-
kategori som omfatter det hierarkiske systemet av
proposisjoner (påstandsinnhold) på ulike nivåer i
teksten. En makroproposisjon er altså en påstand
som omfatter en rekke påstander på et lavere nivå.
Hovedinnholdet i et avsnitt kan formuleres i en på-
stand som ligger på et høyere nivå enn hovedinn-
holdet i en av avsnittets enkeltsetninger, flere av-
snitt kan tilsammen oppsummeres med en makro-
proposisjon på et enda høyere nivå, mens teksten
som helhet kan oppsummeres i en makropropo-
sisjon som ligger helt øverst i makrostrukturen.

Makroproposisjonene på de ulike nivåene vil i
en velorganisert tekst til dels være uttrykt eksplisitt
i teksten, for eksempel vil enten første eller siste
setning i et avsnitt ofte oppsummere hele avsnittet.
Leseren må likevel selv inferere tekstens makro-
struktur under lesningen. Makrostrukturen fram-
kommer som resultat av en reduserende, resy-
merende kognitiv aktivitet. Når man skal gjenfor-
telle en tekst eller lage en tekst på bakgrunn av en
hendelse, vil man følge det van Dijk kaller de tre
makroreglene for å skille ut det viktigste innholdet.
De tre reglene er stryking, generalisering og kon-
struksjon (deletion, generalization og construction,
se van Dijk 1988: 32).

Liksom (den tekstuelle) makrostrukturen er en
semantisk kategori, så er superstrukturen en syn-
taktisk kategori. Superstrukturen angir hvordan
ulike typer makroproposisjoner kan ordnes og dis-
tribueres i tekstoverflaten, på samme vis som
setningssyntaksen gir tilsvarende retningslinjer på
setningsnivået. Superstrukturer, eller tekstskjema
som de også kalles, er formkategorier som bidrar til
å definere ulike tekstsjangre eller diskurstyper.
Tradisjonelle fortellinger er gjerne bygd over et
skjema (se f.eks. Todorov 1971:39) som omfatter
harmoni (Edens hage) – konflikt (Fall og Utdri-
velse) – kamp (livet utenfor Eden) – ny harmoni
(Pakten, Frelsen). Samtaler har sine skjema, viten-
skapelige diskurser sine.

Generelt kan man si at superstrukturen er et
”skuffesystem” som angir tekstens tema og del-
tema, mens makrostrukturen angir skuffenes inn-
hold, dvs. tekstens proposisjoner på ulike nivåer i
det semantiske hierarkiet. Forholdet mellom super-
strukturer, makrostrukturer, proposisjoner og set-
ninger, blir av van Dijk fremstilt ved hjelp av føl-
gende hierarkiske figur:

Strukturelle relasjoner: S betegner elementer i superstruktu-
ren, M betegner elementer i makrostrukturen (dvs makro-
proposisjoner), p betegner proposisjoner og s betegner setninger.

Intratekstuell koherens

Den intratekstuelle koherensen vil generelt kunne
bli styrket både på det lokale og det globale planet.
Årsaken er at den enkelte node vil kunne gjøres te-
matisk homogen, slik at alle delelementene vil ha
en sterk relevans både i forhold til sine nabo-
elementer og i forhold til nodens øverste makro-
proposisjoner.

Denne koherens-styrkingen vil imidlertid slå
ulikt ut i henholdsvis aksiale og nettverksstruk-
turerte hypertekster. I en aksial hypertekst vil man
kunne oppnå høy tematisk homogenitet og dermed
høy intratekstuell koherens i alle ”sidenodene”,
mens den resymerende hovednoden (eller hoved-
stien) lett vil kunne få en mer ”opphugget” tema-
tikk, og dermed en svakere koherens. Årsaken er at
mange deltemaer skal presenteres ved hjelp av få
setninger. Om man deler hovedstien inn i flere
noder, vil koherensen kunne styrkes i hver enkelt
hovednode, men da vil man miste fordelene knyttet
til å ha et fullstendig resymé i en enkelt node.

I en nettverkstrukturert hypertekst finnes det
prinsipielt ingen resymerende hovednode eller
hovedsti, og dermed kan alle nodene gjøres opti-
malt koherente gjennom tematisk homogenitet.

(Det må understrekes at vi her snakker om en
mulighet, et potensial. Koherensen blir rimeligvis
ikke automatisk styrket ved at man presenterer et

S1

S2 S3

S4 S5 S6

M1 M2 M3

p1 p2 p3

s1 s2

Figur 2.
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saksforhold ved hjelp av flere sammenlenkede
tekstoder.)

Intertekstuell koherens
En lenke mellom to noder er et sterkt signal om ko-
herens mellom to meningsenheter. Lenker kan
manifesteres på tre måter, gjennom tekstinterne
markeringer (markerte fraser i teksten), gjennom
teksteksterne markeringer (ofte en separat liste
med titler eller stikkord som leder til andre noder)
eller de kan være skjult i forhold til den enkelte
node, men gjort tilgjengelig vha en visuell, klikk-
bar presentasjon av hele nodesystemet. Vi kan der-
med dele i tekstintern, tekstekstern og implisitt
lenking.

Disse lenketypene signaliserer koherens på
ulike nivåer i nodenes interne makrostruktur.
Tekstintern lenking signaliserer en relasjon knyttet
til det nivået i makrostrukturen som manifesteres
gjennom de markerte tekstfrasene, kalt henholdvis
utgangs- og målfrase. (Hva som er definert som ut-
gang og hva som er mål avhenger av hvilken beve-
gelseretning produsenten har muliggjort i syste-
met.) Hvorvidt lenken signaliserer en relasjon som
er relevant for et sentralt eller kun for et mer peri-
fert/underordnet punkt i nodens tematikk, avhenger
dermed av utgangsfrasens betydning i nodens
makrostruktur. Valget av målfrase vil på samme vis
bestemmes av hvorvidt hele målnoden er relevant i
forhold til utgangsfrasen, eller om det kun er en
viss sekvens som er relevant. Målfrasen er sjelden
markert eksplisitt i målnoden, men man kan (i
noen hypertekstsystemer) velge om klikket skal
lede til toppen av målnoden eller til en utvalgt se-
kvens i den.

Lenkens indeksikalske kvalitet, det at den i seg
selv signaliserer koherens, gjør den til et krevende
men potent redskap. Krevende fordi den lett kan
lede til frustrasjon om den ikke holder det leseren
oppfatter at den lover; potent fordi den kan bidra til
å fremheve og forme den semantiske dynamikken i
tekstmassen. I en del hypertekstsystemer kan man
nemlig velge om man vil gi lenken en ”merkelapp”
eller om den skal være en ”stum” koherensmarkør.
Lenkeinformasjon kan være av både relativ og kva-
litativ art; den kan gi beskjed om hvorvidt mål-
noden er en utdypning, et motargument, en tilleggs-
opplysning etc i forhold til utgangsnoden/-frasen,
og den kan i tillegg gi informasjon om målnodens
størrelse, medietype (bilde, tekst, lyd), filformat
etc. Slik informasjon vil vanligvis dukke opp på et
fast sted på skjermen i det markøren tangerer ut-
gangsfrasen, men før det klikkes.

Dette valget innebærer at den intertekstuelle ko-
herensen kan være en svært fleksibel størrelse.
Man kan markere koherens uten å spesifisere nær-
mere hva slags koherens det er snakk om. En slik
praksis kan være aktuell i nyhetssammenheng i de
tilfeller der man ønsker å overlate denne delen av
fortolkningen til leseren. Eller man kan spesifisere
relasjoner i ulike retninger (ikke bare til to utvalgte
nabosekvenser!) ved å tilføre lenkene egeninfor-
masjon. Dermed kan man også spare leseren for
frustrasjonen knyttet til å bruke tid på klikking som
ikke leder til ønsket informasjon.

I en aksial hypertekt vil den intertekstuelle ko-
herensen være preget av at utgangsfrasen vil ut-
gjøre en makroproposisjon i forhold til målnodens
proposisjoner; den er et resulatet av makroreglene
anvendt på teksten i målnoden. (Dette forholdet er
en konsekvens av at den aksiale hyperteksten er
strukturert i henhold til et semantisk hierarki, som
vi skal se i neste avsnitt der vi behandler spørsmå-
let om hypertekstuell koherens.)

Konnektive vs. assosiative lenkerelasjoner
Dette forholdet mellom ”hovednode og ”sidenode”
innebærer også at noderelasjonene i en aksial hy-
pertekst vanligvis kan kategoriseres som konnek-
tive i henhold til Thierry Bardinis skille mellom
konnektive og assosiative lenkerelasjoner (conne-
tions og associations, se Bardini 1997). Konnek-
tive relasjoner forutsetter en objektivt gjenkjenne-
lig semantisk forbindelse. Selv om Bardini ikke
spesifiserer kategorien nærmere, kan vi trolig
knytte denne kategorien til tekstlingvistikkens liste
over mulige setningskoplinger: alternativ, adver-
sativ, spesifiserende, kausal (jf. Fossestøl 1983).
Den additive relasjonen har en diskutabel plass på
denne listen. Løftet opp fra setnings- til moment-
nivå, hører den trolig hjemme blant de assosiative
relasjonene i Bardinis dikotomi. Assosiative rela-
sjoner betegner koplinger av mindre definerbare ty-
per; de kan være av tilfeldig, idiosynkratisk karak-
ter eller de kan være basert på et semantisk slekts-
skap som gjør enhetene gjensidig relevante innen-
for visse diskursive kontekster. Bardini etablerer et
kontinuum av relasjonstyper ved å definere kon-
neksjoner og assosiasjoner som respektive motpo-
ler, og plasserer både ulike teksttyper og ulike
hypertekstteoretikere på ulike posisjoner i dette
spekteret.

Mens konnektive relasjoner alltid vil oppleves
som relevante for dem som ønsker mer informasjon
om et tema, kan relevansen til de assosiative rela-
sjonene være av mer variabel kvalitet. Her må vi
igjen knytte an til de to strukturtypene for å illus-



130

trere forskjellene. Som nevnt vil en aksial hyper-
tekst normalt være dominert av konnektive lenker-
elasjoner. En nettverkstruktur kan i prinsippet ha
lenkerelasjoner som strekker seg over hele spekte-
ret, men i praksis vil valget av denne strukturtypen
ofte reflektere bestemte strukturelle egenskaper
ved det materialet som skal presenteres. Visse ty-
per materiale inviterer så å si til lenker av den
assosiative typen.

De to prototypene presentert tidligere i artikke-
len illustrerer dette forholdet. Mens hver enkelt
lenke i den aksiale presentasjonen (illustrasjon 2)
reflekterer en mer eller mindre klar semantisk rela-
sjon (oftest typen spesifisering) utgjør nyhetskartet
i illustrasjon 3 en lenkestruktur bygget på ulike ty-
per assosiative relasjoner. Dette henger selvsagt
også sammen med at teksteksterne og implisitte
lenker oftere reflekterer sideordnende (additive) re-
lasjoner enn underordnende.

Av dette kan vi slutte at nettverksstrukturerte
hypertekster er mer utsatt for svekket intertekstuell
koherens enn aksiale hypertekster. Man kan anta at
årsaken til at mange opplever frustrasjon knyttet til
hypertekstlesing, er at svært mange kommersielle
hypertekster er basert på en løs, assosiativ lenking.
Dette er f.eks. tilfelle når navn på bedrifter eller or-
ganisasjoner i en nyhetsartikkel ikke leder til
redaksjonelt tilpasset tilleggsinformasjon om den
omtalte bedriften, men i stedet til bedriftens egen
hjemmeside. Ankernoden og målnoden har et felles
tema, men tilnærmingen i målnoden har for øvrig
ingen åpenbar relevans i forhold til ankernodens
makrostruktur.

Samtidig er det viktig å påpeke at den kognitive
koherensen er viktigere enn den tekstuelle. Og når
man leser en nettverksstrukturert hypertekst, er
man normalt mer villig til å utføre et annerledes og
mer omfattende kognitivt arbeid enn man er når
man leser en lineær tekst. Fra leserens side vil der-
med kravene til intertekstuell koherens være anner-
ledes enn tilsvarende krav til lokal koherens i en li-
neær tekst. Disse kravene kan knyttes til Espen
Aarseths (Aarseth 1997:64) kategorisering av
hypertekster som eksplorative (tekster man skal ut-
forske) og lineære tekster som interprative (tekster
man skal fortolke, blant annet i betydningen av-
dekke en logisk linje. Jf uttrykket ”å følge tek-
sten”.)

Autonome vs. fragmentariske noder

Siden den intertekstuelle koherensen er knyttet til
sammenhengen mellom kjent og ny informasjon,
bør det stilles ulike krav til de to refererte hyper-
teksttypene med hensyn til utformingen av node-

tekstene. I en aksial hypertekst vil hver enkelt node
på et sekundært eller lavere nivå være knyttet til
(en bestemt posisjon i) en tekst på et høyere nivå,
og man kan dermed forutsette visse informasjons-
enheter som kjent når man formulerer nodeteksten.
I en nettverksstrukturert hypertekst kan man i min-
dre grad forutse hva slags nodesekvens leseren vel-
ger, og man må dermed formulere hver enkelt node
som en selvstendig tekst. Man kan dermed skille
mellom autonome noder og fragmenterariske no-
der. En fragmentariske node er en node som bærer
preg av å være et fragment av en større helhet. Kra-
vet til node-autonomi vil øke proporsjonalt med
graden av åpenhet i hypertekststrukturen. (En spa-
tial hypertekst med implisitt lenking er mer åpen
enn en aksial hypertekst med intratekstuell len-
king.)

Om vi igjen bruker illustrasjonene 2 og 3 som
eksempler, kan vi si at en leser lettere vil kunne
godta en underordnet tekstnode som innledes med
nominal i bestemt form, f.eks ”Erstatningen...”, i
den aksiale presentasjonen (illustrasjon 2) enn i
den nettverksstrukturerte (illustrasjon 3). I den
aksiale hyperteksten er det naturlig at et objekt
som er introdusert i hovedteksten, presenteres som
kjent i nodeteksten. I den nettverksstrukturerte pro-
totypen er det kun informasjonen i den vesle innle-
dende kortversjonen (presentasjonenes øverste
makroproposisjoner) som kan forutsettes som kjent
i hver enkelt tekstnode.

Hypertekstuell koherens
Global koherens har vi definert som enkeltmoment-
enes relasjon til en overordnet tematikk. Det betyr
at en slik tematikk må gjenkjennes før man kan
vurdere hvorvidt og hvordan det enkelte momentet
er relatert til denne teksthelheten. Overført til
hypertekstens øverste språknivå, kan man si at
hypertekstuell koherens er nært knyttet til spørsmå-
let om hyperstruktur.

Noe som kjennetegner hypertekst-lesing, er at
man leser strukturen parallelt med at man leser
teksten. Informasjonen er gjort tilgjengelig i en
ikke-lineær struktur som tvinger leseren til å gjøre
bevisste valg under leseprosessen. Derfor er struk-
turproblematikken et permanent fokusert tema for
leseren. Man kan hevde at hypertekst tematiserer
globale strukturer tydeligere enn lineære tekster
gjør.

Dette forholdet kan få ulike konsekvenser for
den hypertekstuelle koherensen, avhengig av
hyperstrukturens egenart og leserens forventninger.
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Tydeliggjøring av superstrukturer
og makrostrukturer
La oss først se på den aksiale, hierarkisk organi-
serte hyperstrukturen. Denne strukturen egner seg
særlig godt til å tydeliggjøre makrostrukturer, siden
innholdet i hovednoden(e) fungerer som resymeer
av innholdet i sidenodene. Men også superstruk-
turer kan bli framhevet i en aksial hypertekst.
Superstrukturer i van Dijks terminologi er å forstå
som sjangerbestemte, hierarkiske ”skuffesyste-
mer”. Konvensjonell tekstkompetanse omfatter for
skriveren evne til å omdanne dette abstrakte hierar-
kiet til en lineær sekvens av setninger, og for lese-
ren evne til å avdekke hierarkiet på grunnlag av
den realiserte setningssekvensen.

I en aksial hypertekst innebærer selve systemet
av noder og lenker at den hierarkiske strukturen
realiseres som en eksplisitt tekststørrelse, noe som
gjør det mulig å avlese strukturen både horisontalt
(”greinene”) og vertikalt (”stammen”). Man kan
forfølge de ulike deltema i dybden (ved å klikke på
lenker til ”tilleggsinformasjon”), eller man kan få
en oversikt over alle viktige deltema uten å behøve
å gå i dybden på noen av dem. Superstrukturen blir
rimeligvis enda tydeligere dersom strukturen visua-
liseres med en grafisk figur der temaene for hver
grein er avmerket (jf. ”nyhetskartet” i illustrasjon 3).

Van Dijks forslag til superstruktur for nyheter
(van Dijk 1988:55) kan brukes som et eksempel
(merk at hierarkiet her er framstilt med detalj-

nivået vertikalt og de overordene tema horisontalt)
(Figur 3).

I denne fremstillingen er det kun det nederste
nivået i strukturen som er tenkt representert ekspli-
sitt i tekstoverflaten, i sekvens fra venstre mot
høyre. I en aksial hypertekst derimot kan hvert nivå
i hierarkiet gis en verbal representasjon, slik at
øvre nivåer fungerer som resyméer av lavere ni-
våer. Det betyr at leseren kan få en kortversjon som
inneholder både episode, bakgrunn og verbale re-
aksjoner, uten å behøve å gå inn i ”detaljene” knyt-
tet til de lavere nivåene i superstrukturen.

Prototypen i illustrasjon 2 er et eksempel på en
slik løsning. Det horisontale planet i van Dijks
superstruktur kunne her ha kommet tydeligere fram
dersom hovednoden var delt i flere elementer, slik
at episode, bakgrunn og verbale reaksjoner var at-
skilt. Det er imidlertid – som tidligere nevnt –
usikkert hvorvidt en slik deling ville bedret
leservennligheten, siden den samtidig ville inne-
bære et større fysisk og kognitivt arbeid for leseren.

Superstrukturer og linearitet
Van Dijks superstrukturer er basert på dagens eta-
blerte skriftsjangre og dermed knyttet til lineær
tekstualitet. En tekst skal ha et forløp, en progre-
sjon, og i denne progresjonen skal ulike typer inn-
hold finne sin rettmessige plass, i henhold til hva
slags type tekst det er snakk om. Det er derfor også
naturlig at hans nyhetsskjema er definert på bak-

Figur 2. van Dijks fremstilling av nyhetens superstruktur
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Figur 3.

Superstruktur: van Dijks fremstilling av nyhetens superstruktur.
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grunn av en nyhetsform med sterke narrative trekk.
En nyhet inneholder en ”story”, som igjen består av
en eller flere episoder, bakgrunn og evalueringer –
alt ordnet i henhold til en sjangerbestemt rekke-
følge.

Den aksiale hyperteksten kan som sagt tydelig-
gjøre en slik superstruktur. Det kan vanskelig en
nettverkspreget hypertekst, siden den verken er li-
neært eller hierarkisk ordnet. For å se nettverks-
strukturens superstrukturelle potensial, må man se
bort fra dagens etablerte nyhetssjanger og etablere
nye kriterier for definering av nyhetsskjemaets
”plassholdere”. Her kan prototypen i illustrasjon 3
være et eksempel. Den er ikke en ”ren” nettverks-
struktur, siden den ordner stoffet i henhold til visse
pragmatiske kriterier (subjektive/objektive per-
spektiver). Men den har likevel et sterkt nettverks-
preg i og med at den i liten grad gir føringer for
leserekkefølgen.

Også denne prototypen reflekterer en form for
”superstruktur”, som dermed representerer et alter-
nativt ”nyhetsskjema”. Men denne superstrukturen
invitere ikke til lesing fra høyre mot venstre. Heller
ikke er det slik at hver av de tre kolonnene utgjør
hierarkiske makrostrukturer, der de øvre nivåene
fremkommer gjennom resyméring av de nedre.
Mens superstrukturen i den aksiale hypernyheten
var konstruert vha konnektive relasjoner, er det her
additive, assosiative relasjoner som dominerer.
Unntaket er kolonnen under ”faktiske forhold”, der
ulike kontekstuelle faktorer vil være underordnet

selve hovedhendelsen. Slik kan nettverksnyhetens
superstruktur skisseres som i figur 4.

Globale makrostrukturer (som alltid er hierar-
kiske) vil vanskelig kunne støttes i en ”ren” nett-
verksstruktur4. Om man ønsker å styrke den hyper-
tekstuelle koherensen ved å tydeliggjøre makro-
strukturelle relasjoner, bør man derfor supplere
nodenettverket med en innledende node. Her sam-
les et utvalg av makroproposisjoner på et høyt nivå,
som hjelper leseren til å relatere de enkelte nodene
til en overordnet tematikk. I realiteten får man da
en blandingsstruktur, der den innledende noden får
rollen som en sentrerende akse. Slike kombinerte
løsninger kan være hensiktsmessige når man mener
at stoffet kan ordnes i visse hovedkategorier, samti-
dig som relasjonene og strukturene internt i hver
kategori har en mer åpen karakter. En forenklet
versjon av strukturen over, kan se slik ut:

Innledende node

Nettverk Hierarki Nettverk

Muligheter og risiki
Mulighetene for å velge ulike hypertekstuelle
strukturer og ulike grafiske representasjoner av
disse strukturene, innebærer at såvel superstruk-
turer som makrostrukturer kan etableres og synlig-
gjøres på nye måter, sammenliknet med tradisjo-

Figur 4.

Tittel

Kort resymé

Subjektive aspekter Faktiske forhold Dokumentasjon

Innvolvertes versjoner Hovedhendelse Div. grunnlags dokumenter

Eksperters forklaringer kontekst

normative vurderinger historiske linjer omstendigheter

(ihht. etiske/samfunns-
messige verdier)
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nelle lineære tekster. Det store spekteret av mulig-
heter innebærer imidlertid også betydelige risiki i
forhold til koherensproblematikken, siden sjangre-
nes skjematiske forutsigbarhet avtar med stigende
variasjon i struktur og design. For å oppnå størst
mulig forutsigbarhet er det viktig at flest mulig fak-
torer i presentasjonsformen stabiliseres; for eksem-
pel størrelse og plassering av ulike vinduer, prin-
sipper for hyperstrukturenes oppbygning, prinsip-
per for navigasjon i informasjonsmaterialet etc.
Dersom det mentale arbeidet som kreves for å eta-
blere den nødvendige relevans mellom lokale og
globale meningsenheter blir svært stort i forhold til
det kognitive utbytte lesningen gir, vil kun de mest
motiverte leserne velge å ofre tid på teksten. I en
sakprosakontekst vil leseprosessen normalt styres
av kravet om ”mest mulig utbytte for minst mulig
arbeid”, og i et nyhetsmarked preget av det som
kalles ”information overload” er denne regelen
særlig gyldig. Det er derfor avgjørende at en i pro-
duksjon av hypernyheter minimaliserer de kog-
nitive kostnadene knyttet til den manglende lineari-
teten og samtidig optimaliserer den kognitive ge-
vinsten som strukturerings- og visualiseringstekno-
logien tilbyr. (Se bl.a. Thüring et al. 1996 om cog-
nitive overhead)

Oppsummering

Artikkelen søker å belyse noen basale spørsmål
som angår tekstuell og kognitiv koherens i produk-
sjon og lesning av hypertekster generelt og hyper-
nyheter spesielt. En inndeling i intratekstuell, in-
tertekstuell og hypertekstuell koherens kan bidra til
å gjøre diskusjonen begrepsmessig ryddig, og synes
samtidig å reflektere noen særtrekk ved hypertekst
som språkmedium på linje med tale og grafisk
skrift. Kategoriene kan således utgjøre en viktig
brikke i utviklingen av en hypertekstlingvistikk.

Vi har sett at van Dijks konseptuelle skille mel-
lom makro- og superstrukturer kan bidra til å vise
hvordan henholdvis aksiale og nettverkspregede
hyperstrukturer kan ivareta, styrke eller svekke
ulike former for tekstuell koherens. Samtidig har vi
påpekt at den kognitive koherensen er overordnet
den tekstuelle, og siden hypertekst representerer en
presentasjonsform som inviterer eksplisitt til aktiv
utforsking, er det sannsynlig at kravene til tekstuell
koherens er annerledes i hypertekstuell formidling
enn i tradisjonell teksformidling.

En slik premissendring må få betydning for alle
sjangre som utvikles for hypermedial formidling,
også Internett-baserte nyheter.

Noter

1. Den første norske nettavisen så dagens lys 7. mars
1995. I april 1999 passerte nettavisen til Verdens
Gang 400 000 ukentlige lesere. Som papiravis er
Verdens Gang (VG) Norges mest leste med et daglig
salg på om lag 350 000 eksemplarer.

2. Jeg regner her nettavis som et selvstendig medium på
linje med radio, TV og papiravis, og inkluderer i
begrepet enhver tekstbasert nyhetstjeneste som opp-
dateres jevnlig på eget nettsted (URL).

3. Uttrykket tekstuell betegner uheldigvis flere ulike
størrelser i fremstillingen. I differensieringen mellom
tekstuell (eller tekstimmanent) og kognitiv koherens
betegner tekst en form for språklig realisering av
kognitive strukturer. I tredelingen intra- inter- og
hypertekstuell koherens betegner tekst et visst språk-
lig nivå, som ligger mellom setningsnivå og hyper-
tekstnivå. Her er tekst ekvivalent med de meningsen-
hetene som er rammet inn av noden. (En alternativ
benevnelse for de tre koherensnivåene kunne være
intranodisk, internodisk og strukturell koherens.)

4. Derfor vil tekstsekvenser som har en utpreget lineær
semantisk struktur, som tradisjonell narrasjon og
argumentasjon, fungere best på nodenivå i en slik
hypertekst.
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