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Abstract 
 

This study aims to draw attention to the discourse of Swedish language teachers and their 

literary repertoires from a didactic perspective. This leeds to the following inquiries: “how to 

define and delineate a broader concept of text;” “how realized is this concept in Swedish 

upper secondary schools;” and “how does the use of the broader concept of text effect the 

ability to learn.” The empirical data comprise group interviews with six teachers who work at 

two different schools, in different towns, located in southern Sweden. The data are transcribed 

and carefully analysed by tools consistent with methodological approaches. The theoretical 

framework consists of discursive psychology. From the previous research, we present various 

scientists’ definitions of text, and we examine concepts such as “reading,” “literacy,” and 

“mediacy.” We account for a relevant reception theory and for the problem with the use and 

the value of various texts. The results show that the broader concept of text is not realized in 

the discourse among Swedish language teachers, that a problem exists with defining the 

concept, and that the broader concept of text supports learning, but the teachers do not 

mention this explicitly. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrund, syfte, disposition och avgränsningar. I bak-

grunden tar vi upp hur förändringar i samhället leder fram till hur kraven på skolan, kursplan 

och undervisning måste förändras och i syftet presenterar vi avsikten med vårt arbete och till-

hörande frågeställningar. Vidare i dispositionen förklarar vi vår tanke med hur arbetet är 

upplagt och vilka individuella respektive gemensamma insatser vi har gjort. Slutligen redogör 

vi för närliggande frågor, som trots sin relevans, inte berörs. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi lever i ett samhälle som kontinuerligt förändras och dessa förändringar påverkar männi-

skors kommunikation. Viktiga förändringar i samtalsutbytet, sett ur ett historiskt perspektiv, 

är exempelvis uppfinnandet av skrivkonsten, boktryckarkonsten, telefonin, radion, tele-

visionen, persondatorerna och nu senast Internet.1 Vi kan med andra ord använda oss av olika 

sinnen i olika situationer för att kommunicera: Vi kan tala, läsa, skriva, lyssna, se, lukta, 

smaka, göra och gestalta. Dessa olika kommunikationssätt inbegrips i begreppet ”det vidgade 

textbegreppet”. Samhällets förändringar påverkar naturligtvis skolan såväl direkt som in-

direkt. Det vidgade textbegreppet har sedan år 2000 en plats i gymnasiets kursplan men frågan 

huruvida det är realiserat i svenskundervisningen kan undersökas. I denna reviderade kurs-

plan, Gy 2000, uttrycktes det vidgade textbegreppet ännu tydligare än tidigare och det fram-

hålls med eftertryck att texter ska ses i vid bemärkelse.2 Med förändringarna förskjuts synen 

på vad som är relevant kunskap och kraven blir således annorlunda. Det är därför angeläget 

att i framtiden kunna hitta balansen mellan å ena sidan samhällets krav på skolans och för vår 

del då framförallt svenskämnets innehåll och å andra sidan skolans rättighet att formulera sitt 

innehåll och därmed få möjlighet att föra ut sin vision och sitt budskap i samhället. Ambi-

tionen bland samtliga politiska partier är att ”svenska ska vara skolans viktigaste ämne”3 och 

beslutet att lyfta in det vidgade textbegreppet i kursplanen är ett bidrag från skolans sida att 

uppfylla denna balans. 

                                                 
1 Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva – En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet. s. 14. 
2 Lindmark, E. (2003). ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”. I: Nordberg, R. 2003. Texter och så vidare. 
Det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 10. 
3 Leijonborg, L & Björklund, J. ”Förläng undervisningstiden och öka mängden läxor” I: DN 2006-07-07. 
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Eleverna kommer från ett mångkulturellt samhälle och lever i det vidgade textbegreppet. De 

tillhör dator-/mediagenerationen. Film och medier är idag en mycket viktig del av de flesta 

elevers verklighet – mycket viktigare än när deras föräldrar och de flesta av deras lärare var 

unga. Skolan är inte längre ensam kunskapsförmedlare, utan massmedierna står för en stor del 

av denna förmedling.4 Då skolan är en del av samhället måste elevernas verklighet utanför 

skolan beaktas i undervisningen. Eftersom massmedierna utgör en stor del av elevernas var-

dag påverkas undervisningen, oavsett om vi som svensklärare väljer att integrera eller diskri-

minera dem i undervisningen.  

 

Flera läsundersökningar, bland annat avhandlingen Läsa för att lära från Lärarnas Riksför-

bund och Att läsa och förstå svenska av Per Fröjd, visar att läsförståelsen bland elever har 

försämrats de senaste åren – var fjärde niondeklassare är en svag läsare, andelen ”de sämsta 

läsarna” har dubblerats på bara tre år medan andelen ”de duktigaste läsare” har halverats5. 

Detta är alarmerande siffror som naturligtvis måste uppmärksammas för att förhindra att dessa 

elever blir det framtida samhällets förlorare, men något som är värt att notera är att den 

färdighet som mäts i läsförståelseundersökningarna endast har med typografisk text att göra. 

Rapportens respektive avhandlingens resultat skulle kanske ha sett annorlunda ut om man 

hade tolkat såväl begreppet ”text” som begreppet ”läsa” ur ett vidare perspektiv. Det finns 

således en problematik kring begreppens definition och avgränsning likväl som att det finns 

en problematik kring skolans svenskämnesundervisning.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Utifrån denna bakgrund är vårt syfte med detta examensarbete att få kunskap om huruvida det 

vidgade textbegreppet är en verklighet hos verksamma svensklärare i dagens mångkulturella 

gymnasieskola och att belysa diskursen kring deras textvärldar utifrån ett didaktiskt perspek-

tiv. En del i detta syfte är att diskutera textbegreppets definition och avgränsning för att ge det 

en tydlig plats i alla delar av svenskämnesdiskussionen. Utifrån undersökningens resultat 

                                                 
4 Lindmark, E. ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”. I: Nordberg, R. 2003. Texter och så vidare. Det 
vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 7. 
5 Fröjd, P. (2005). Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002. s. 169-
177. 
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hoppas vi kunna skönja konturerna till vår framtida lärarroll inom ett dynamiskt svenskämne 

och detta leder oss till att söka svar på följande frågor:  

• Hur definieras respektive avgränsas begreppet ”text” i undersökt svenskämnesdiskurs? 

• Hur realiserat är det vidgade textbegreppet i rådande svenskämnesdiskurs med tanke 

på förändringarna i kursplanen 2000? 

• Hur anser lärarna i undersökningen att elevers kunskapsinhämtning kan främjas med 

det vidgade textbegreppet? 

 

 

1.3 Disposition 

 

Under 1.4 förklarar vi de avgränsningar som vi gör. I kapitel 2 redogör vi för den metod som 

vi väljer att använda oss av. Dessutom redovisar vi tillvägagångssätt vid insamlandet av det 

empiriska materialet, presenterar respondenter samt diskuterar val av metod. I kapitel 3 redo-

gör vi för undersökningens teoretiska bakgrund och dess analysredskap. I kapitel 4 presenterar 

vi den tidigare forskning som vi finner relevant för vår undersökning. I kapitel 5 redovisar vi 

resultatet av de empiriska undersökningarna samt knyter samman detta med tidigare forskning 

och våra egna tankar och åsikter. I kapitel 6 gör vi en kort sammanfattning av uppsatsen, drar 

slutsatser och presenterar förslag till vidare forskning.  

 

Vi har gemensamt kommit fram till val av ämne, litteratur och metod. Tillsammans har vi 

formulerat syfte och frågeställning samt konstruerat intervjuguiden. Vi har däremot valt att 

delvis dela upp litteraturen mellan oss. Malin har läst: Lars Gustaf Anderssons, Magnus 

Perssons & Jan Thavenius Skolan och de kulturella förändringarna, Helena Danielssons 

avhandling Att lära med media, Gunther Kress Literacy in the New Media Age, Kathleen 

McCormicks The Culture of reading and the teaching of English och Todd Tayler & Irene 

Wards Literacy theory in the Age of the Internet. Lotta har läst: Magnus Perssons Populär-

kulturen och skolan, Jan Thavenius Svenskämnets historia, Margaret Mackeys Literacies 

across Media, Bill Copes & Mary Kalantzis Multiliteracies och Seymour Chatmans Coming 

to Terms. Efter läsningen har vi delgivit varandra innehåll och reflektioner. Resterande från 

litteraturförteckningen har vi båda fördjupat oss i. Vi har båda varit närvarande och enga-

gerade vid gruppintervjuerna. Den skriftliga delen av arbetet ansvarar vi båda för eftersom vi 

gemensamt har utarbetat upplägget och formulerat hela innehållet.  
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1.4 Avgränsning 

 

Vi väljer av utrymmesskäl att endast behandla vår uppsats ur ett lärarperspektiv och inte ur ett 

elevperspektiv trots att detta hade givit en mer komplett bild av ämnet. Vi begränsar antalet 

deltagare i respondentgruppen till tre svensklärare då vi vill försäkra oss om att alla deltagare 

får tillräckligt med talutrymme. Dessutom väljer vi att endast intervjua svensklärare som har 

minst fem års yrkeserfarenhet och således ett etablerat arbetssätt. Vårt uppsatsämne är av så-

dan natur att flera vetenskapliga fält såsom det sociokulturella, det samhällsvetenskapliga och 

det kognitiva interagerar. Men även här väljer vi att snäva in vårt omfång och endast fokusera 

på det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet som med vår teoretiska ansats utgör en del av 

det samhällsvetenskapliga fältet. Receptionsforskning är en del av det svenskämnesdidaktiska 

forskningsfältet och har således betydelse för vår uppsats i den mån att den berör utvecklandet 

av läsaridentiteter utifrån olika texter. Nackdelen är dock att de flesta receptionsforskare 

åsyftar typografisk text. Vi väljer därför att endast belysa receptionsforskaren Kathleen 

McCormicks forskning då hon har en uttalad vid syn på text. 

 

 

2. Metod och material 

 
I detta kapitel presenterar vi vår datainsamlingsmetod, urval, procedur och metoddiskussion. I 

datainsamlingsmetoden redogör vi för vilken undersökningsmetod vi valt samt för anled-

ningen till valet. Vidare presenteras de respondenter som ingår i vår undersökning samt en 

presentation av de skolor, på vilka undersökningen ägt rum. Därefter redogör vi för tillväga-

gångssättet vid undersökningen och slutligen resonerar vi kring fördelar respektive nackdelar 

med vald metod. 

 

 
2.1 Datainsamlingsmetod 

 

Då vi har för avsikt att undersöka svensklärardiskursen kring det vidgade textbegreppet ut-

ifrån de ovan nämnda frågeställningarna, väljer vi att göra en kvalitativ gruppintervju som gör 

det möjligt att förstå bland annat ”lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, mål-
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sättningar och planering.” 6 Vi skulle kunna göra individuella djupintervjuer med lärarna, men 

då vi inte är intresserad av vad varje enskild individ har för uppfattning om ämnet, utan av 

diskursen bland lärarna kring ämnet, finner vi en gruppintervju passande, vilket Jan Trost med 

följande uttalande bekräftar:  
 

Gruppintervjuer ska inte användas för att komma åt attityder eller åsikter. De 
passar dock bra för att få fram deltagarnas erfarenheter och för att skapa idéer. 
Gruppintervjuer lämpar sig bättre för att samla teman och sätt att resonera om 
företeelser än för att finna kvalitativa mönster.7 

 

Gruppintervjuerna planeras utifrån en intervjuguide bestående av fem huvudfrågor (se bilaga 

2) kopplade till uppsatsens syfte och frågeställning med öppna svarsalternativ. Till varje 

huvudfråga förbereder vi även ett antal följdfrågor som fördjupar intervjuns karaktär (dessa 

frågor står som delfrågor under varje huvudfråga, se bilaga 2). De huvudområden som 

frågorna är uppbyggda kring är ”text kontra det vidgade textbegreppet”, ”läsförståelse”, ”kun-

skapsinhämtning” samt ”mångkulturalitet”. Denna intervjuguide ligger sedan till grund för det 

diskussionsunderlag (se bilaga 3) som vi delger respondenterna.  

 

Våra kvalitativa gruppintervjuer utmärks av såväl låg grad av strukturering som låg grad av 

standardisering. Med standardisering avser vi, i likhet med Trost, ”graden till vilken frågorna 

är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade” således ”avsaknad av varia-

tion”8. För vårt resultats utfall anser vi det ej vara relevant huruvida frågorna ställs med 

samma tonfall, på samma sätt eller i samma ordning till informanterna. Själva idén med 

kvalitativa studier – att vi som intervjuare ska uppehålla oss vid ett antal huvudfrågor och 

beroende av vilka svar som ges ställa relevanta följdfrågor – fallerar om undersökningen ska 

kännetecknas av hög grad av standardisering. 

 

Med strukturering menar vi, även här i likhet med Trost, att frågorna i intervjun har fasta 

svarsalternativ9. Frågorna i vår intervjuguide har, som ovan nämnts, öppna svarsalternativ, 

vilket gör den lågt strukturerad. Trost menar förvisso att forskningsintervjuer i allmänhet ut-

märks av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering10, vilket vi har svårt för att 

ta till oss. Visserligen talar han emot sig själv vid ett senare tillfälle i studien då han påstår att 
                                                 
6 Johansson, B & Svedner, P O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. s. 24. 
7 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 26. 
8 Ibid. s. 19. 
9 Ibid. s. 20. 
10 Ibid. s. 21. 
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man vid kvalitativa studier inte har några frågeformulär med på förhand formulerade frågor, 

utan att man istället endast har en lista med få, öppna frågeområden11, i vilket vi hellre kan in-

stämma.  

 

Vår inledande avsikt var att genomföra två gruppintervjuer med samma respondenter för att 

nå ett större djup i materialet. Men då detta inte var praktiskt genomförbart och det heller inte 

var möjligt att genomföra en ny gruppintervju på skolan med andra lärare, väljer vi att genom-

föra två gruppintervjuer på två skilda skolor. Vi eftersträvar således att nå ett mer generaliser-

bart resultat, men vi är medvetna om att det skulle kunna generera två olika svenskämnes-

diskurser beroende på det ökade antalet parametrar som styr skolornas kulturer. Vår förhopp-

ning är att vi kan utkristallisera en svensklärardiskurs och vår intention är således inte att jäm-

föra resultaten. 

 

 

2.2 Urval 

 

Till vår undersökning väljer vi att ha sex respondenter uppdelade på två grupper. Responden-

terna är verksamma svensklärare sedan flera år tillbaka och arbetar på två olika skolor och för 

att skydda deras identitet har vi valt att fingera deras namn. Tre av dem är verksamma på den 

ena skolan (A-skolan) och utgör en undersökningsgrupp. De resterande tre arbetar på den 

andra skolan (B-skolan) och bildar en annan undersökningsgrupp. På A-skolan arbetar Frida, 

Gerd och Hans som har tjugotvå, tjugosju och tolv års erfarenhet av läraryrket, inom såväl de 

yrkesförberedande som de studieförberedande programmen. A-skolan är belägen i en mindre 

kommun i sydvästra Sverige som har cirka 23 000 invånare. Upptagningsområdet gäller 

främst elever från småstad och landsbygd och på skolan går cirka 500 elever. Antalet elever 

som söker till A-skolan i sitt förstahandsval minskar för varje år. Som en följd därav har 

skolan i nuläget inte tillräcklig ekonomi för att besluta om den ombyggnad, renovering eller 

uppdatering av utrustning som egentligen behövs. 

 

På B-skolan är Carina, Daniella och Erika verksamma lärare. De har nio, åtta och tio års erfa-

renhet inom skolan och även dessa lärare undervisar på både yrkesförberedande och studie-

förberedande program. Anledningen till att vi väljer just dessa respondenter är att vi vill ha en 

                                                 
11 Trost, J (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 50. 
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representativ grupp av svensklärare. Samtliga sex lärare har lång erfarenhet av yrket samt har 

utvecklat en syn på kunskap, kunskapsinhämtning och svenskämnet som sådant. B-skolan är 

även den belägen i en kommun i sydvästra Sverige, men är betydligt större. I kommunen bor 

cirka 89 000 invånare. Upptagningsområdet är relativt stort, på skolan går cirka 1 150 elever, 

och innefattar såväl landsort som tätort. B-skolan är tämligen nyrenoverad och har fler 

sökande elever än tillgängliga platser samt är dessutom välförsedd med teknisk och materiell 

utrustning. 

 

 

2.3 Procedur 

 

Vi inledde datainsamlingen med att söka efter lämplig litteratur kring det valda området. Till 

informationssökningen använde vi till största del databaserna HULDA och LIBRIS. Vidare 

valde vi att använda oss av litteraturlistor i böcker, avhandlingar, artiklar och uppsatser som vi 

studerade. Efter litteratursökningen konstruerade vi en intervjuguide utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar. 

 

Sedan konstruerade vi ett introduktionsbrev (se bilaga 1) som via mejl skickades ut till sex 

svensklärare. I brevet presenterade vi vilka vi är, att vi denna termin skriver vårt examens-

arbete samt vårt syfte med undersökningen – att vi är intresserade av att få reda på hur 

svensklärare arbetar med olika sorters texter i svenskundervisningen och i denna inbjudan tog 

vi naturligtvis hänsyn till gängse forskningsetiska regler.12 Vi undvek medvetet att, i detta 

skede, använda begreppet ”det vidgade textbegreppet” då vi inte ville leda in lärarnas tankar 

på detta, eftersom vi endast hade för avsikt att få fram deras spontana tankar kring texter i 

allmänhet, utan att färga dem. Steinar Kvale ”godkänner” med följande uttalande i sin studie 

Den kvalitativa forskningsintervjun vår strategi: ”[i] vissa intervjuundersökningar undanhålls 

de intervjuade det specifika syftet med undersökningen för att de ska ge sina oförfalskade 

åsikter om ett ämne och inte styras till specifika svar.”13 

 

Dessutom presenterade vi i brevet att lärarens bidrag kommer att behandlas konfidentiellt – 

privata data som identifierar undersökningspersonerna kommer inte att redovisas, endast vi 

                                                 
12 Davidsson, B. & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 70f. 
13 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 107. 



 8

kommer att ha tillgång till de uppgifterna14. Som en följd av detta förändrade vi namn och 

identifierande drag vid redovisningen av intervjuerna.  

 

I brevet talade vi avslutningsvis om att intervjun kommer att ske i grupp tillsammans med två 

andra verksamma svensklärare på skolan och att den ungefär kommer att pågå under en till en 

och en halv timme. Vi skrev även att gruppintervjun skulle videofilmas, under förutsättning 

att alla deltagarna tillät det, för att underlätta transkriberingsarbetet och vi la till att ingen 

annan än vi själva skulle studera resultatet samt att materialet skulle förstöras efter bearbet-

ningen.15 Bandinspelning kunde även ha varit ett alternativ, men då vi inte kände alla medver-

kande lärare personligen var det lättare att, i likhet med Claes Ericssons rekommendation 

under föreläsningen Intervju som metod, i efterhand koppla samman röst med bild16. 

 

Vid gruppintervjuerna fick respondenterna diskussionsunderlaget (se bilaga 3) med teman för 

samtalet som härrör ur en intervjuguide (se bilaga 2). Vi hade för avsikt att i möjligaste mån 

hålla oss i bakgrunden och låta våra respondenter diskutera fritt ur hjärta och tanke, men då 

samtalet ebbade ut introducerade vi ett nytt tema. Efter genomförda intervjuer transkriberade 

vi materialet då den muntliga diskursen i enlighet med Kvale förvandlas till texter som ska 

tolkas17. De transkriberade versionerna lät vi sedan respektive lärargrupp få möjlighet att ge 

synpunkter på före vår analys av resultatet. Då underlaget från de två gruppintervjuerna gav i 

stort sett samma resultat, valde vi att i diskursanalysen arbeta med dem som ett enhetligt 

material. 

 

 

2.4 Metoddiskussion 

 

Det finns såväl fördelar som nackdelar med gruppintervjun som metod. En av fördelarna, 

enligt Trost, är att denna typ av intervju, till skillnad från individuella intervjuer, ger utrymme 

för ”interaktion i gruppen som kan ge större insikt hos den enskilde om dennes egna åsikter 

och bevekelsegrunder”18. Vid gruppintervjuer kommer uppslag och idéer, som kan leda till 

förändringar och förbättringar inom det studerade området lättare fram. I en gruppintervju ges 

                                                 
14 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 109. 
15 Johansson, B & Svedner, P O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. s. 26. 
16 Ericsson, C. Föreläsning: Intervju som metod. Halmstad Högskola. 2007-01-24. 
17 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 49. 
18 Ibid. s. 25. 
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deltagarna dessutom möjlighet att ”bygga vidare på varandras idéer och uppslag”19, vilket kan 

leda till givande och intressanta diskussioner kring ämnet. 

 

Nackdelar med en gruppintervju är bland annat att det finns en överhängande risk att de 

”språksamma och dominanta” lätt tar över samtalet och att endast ”deras synpunkter kommer 

fram”, medan de tystlåtnas och mera blygsammas åsikter ställs åt sidan.20 En annan risk är att 

”deltagarna samlas kring en åsikt som är ’lämplig’ i situationen”21. Dessutom menar Trost att 

det finns etiska problem med en gruppintervju. En fara är att information som egentligen ska 

betraktas som konfidentiell läcker ut. Vi vågar dock påstå att detta inte är något överhängande 

problem, då verksamma lärare, som utgör respondenter i vår undersökning, är belagda med 

sekretess.  

 

Det kan vid en första anblick anses att sex respondenter är ett alltför litet sampel att bygga en 

hel uppsats på, men då vi är mer intresserade av samtalet än den individuella uppfattningen 

styrker vi vårt val genom att instämma i författarnas till boken Diskursanalys uttalande att tio 

intervjuer kan ge lika mycket valid information som flera hundra svar på ett enkätformulär – 

”[…] retoriska mönster kan skapas och bibehållas av bara några få människor” 22. Vi är dess-

utom fullt medvetna om att resultatet av vår undersökning inte går att generalisera till en rå-

dande svenskämnesdiskurs i landet. Men vi menar ändå att resultatet, i den mån materialen 

från gruppintervjuerna överensstämmer med varandra och den tidigare forskningen, till en del 

kan ge allmänna slutsatser. 

 

Kvale berör problematiken kring den kvalitativa forskningsintervjuns vetenskaplighet – ”den 

kan kanske ge intressanta resultat och fungera som förberedelse till vetenskapliga under-

sökningar, men intervjun som sådan är ingen vetenskaplig metod”23. Dess vetenskaplighet har 

förvisso att göra med hur man väljer att karakterisera begreppet vetenskap, vilket Kvale också 

tar upp. Väljer man att påstå att vetenskap är ”den verksamhet som forskaren ägnar sig åt, 

eller den kunskap som frambringas av forskaren”24 blir även den kvalitativa forsknings-

intervjun vetenskaplig. 

 
                                                 
19 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 25. 
20 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 25f. 
21 Ibid. s. 26. 
22 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (1999). Diskursanalys som teori och metod. s. 117.  
23 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 60. 
24 Ibid. s. 61. 
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Det finns även såväl fördelar som nackdelar med att videofilma gruppintervjuerna. Fördelarna 

är, som ovan nämnt, att resultatet går lättare att transkribera då det tydligt framgår vem som 

säger vad. I Forskningsmetodikens grunder hävdar dock Davidsson och Patel att närvaron av 

en videokamera kan utgöra en nackdel för informanterna, då de inte känner sig helt naturliga 

och villiga att samtala under intervjun, eller i varje fall att de är ”angelägna om att framstå 

som t.ex. logiska och förnuftiga”25. Även lärarutbildaren Mikael Jonasson varnade för att 

yrkeskategorin lärare vid en intervju gärna säger det som intervjuaren vill höra, vilket man 

måste vara uppmärksam på26.  

 

 

3. Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi den teori som genomsyrar vår studie. I den teoretiska bakgrunden 

redogör vi för de vetenskapsmän som har haft betydelse för utvecklingen av diskursanalys 

som teoretiskt fält. Vi väljer diskursanalys som analysmetod eftersom vi är intresserade av att 

kartlägga det som explicit sägs i intervjuerna därför att innehållet i svensklärarnas språk be-

skriver den bakomliggande kultur som styr deras handlande i undervisningen. Därefter pre-

senterar vi de redskap och begrepp som vi använder oss av vid analysen av vårt empiriska 

material.  

 

 

3.1 Teoretisk bakgrund 

 

Som vi tidigare har nämnt är vi intresserade av diskursen kring det vidgade textbegreppet i 

svenskundervisningen. Med ordet diskurs menar vi ”att språket är strukturerat i olika mönster 

som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”27. Enligt forskaren vid 

högskolorna i Malmö och Halmstad, Claes Ericsson, tog begreppet diskurs form i de 

filosofiska strömningarna strukturalism och poststrukturalism, vilka kännetecknas av ”ett 

decentraliserat subjekt som styrs av språkliga strukturer.”28 (Med subjekt avses en individ som 

ett opersonligt ”det”). Ferdinand de Sausurre, som kan betraktas som grundare till 

                                                 
25 Davidsson, B. & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 83. 
26 Jonasson, M. Föreläsning: Forskningens grunder. Halmstad Högskola. 2007-01-16.  
27 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (1999). Diskursanalys som teori och metod. s. 7. 
28 Ericsson, C. (2006). Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser 
hos lärare och lärarstudenter i musik. Malmö: Malmö Academy of Music. Lund University. s. 45. 
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föreställningen om diskurser, hävdade att språket hade inflytande över människan. Ericsson 

menar att ”[s]pråkets dominans över tanken exemplifieras av Sausurre genom det faktum att 

ett speciellt språk kan ha begrepp vars betydelse inte rakt av kan översättas till ett annat språk. 

För att förstå ett sådant begrepp måste en individ både tillägna sig en förtrogenhet med 

språket och de fenomen detta betecknar.”29 Saussure anser att subjektet existerar ”i en social 

värld konstruerad av strukturella koder vilka gör anspråk på att definiera samhället.”30 

 

Det finns inte någon klart uttalad gräns mellan strukturalism och poststrukturalism. Men post-

strukturalister, med Althusser och Foucault i spetsen, ansåg, i likhet med strukturalisterna, att 

strukturerna var styrande och tog resonemanget vidare samt hävdade att strukturerna inte var 

fixerade utan föränderliga. Detta möjliggör att vissa diskurser förändras eller går under och att 

nya diskurser uppstår. Althussers teori, att det i begreppet diskurs finns en maktdimension och 

att olika diskurser frambringar olika sociala konstellationer, är den som Foucault fortsatt att 

utveckla. Han menar att diskurser är ett betydelsebildningssystem som visar sig i såväl språk 

som i handling. Foucault tar också de teorier som rör diskursernas dominans och maktut-

övning vidare och slår fast att ”kunskap och makt är intimt förknippade med varandra [….] 

Kunskap konstrueras tillsammans med makt och är därmed ett grundläggande fenomen för 

utveckling och förändring [….] En diskurs som är dominerande vid en speciell tidpunkt eller 

inom en viss kultur tystar, exkluderar och marginaliserar också andra diskurser. Det är således 

hela tiden en kamp inom ett diskursivt fält och diskurser förändras kontinuerligt.”31 (Med 

diskursivt fält menar vi i enlighet med Winther Jørgensen och Phillips alla de möjligheter dis-

kursen positionerar sig från.) 

 

För att analysera de mönster som finns i människors utsagor i diskursen görs en diskursanalys. 

Vi kommer nedan att presentera det analysredskap, den typ av diskursanalys (diskurs-

psykologi), med vilket vi väljer att analysera de mönster som finns i vårt empiriska material.  

 

3.2 Teoretiska analysredskap 

 

Diskurspsykologins syfte är att undersöka hur människor använder diskurser för att framställa 

sig själva och världen på bestämda (fördelaktiga) sätt i interaktionen, och de sociala konse-
                                                 
29 Ericsson, C. (2006). Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser 
hos lärare och lärarstudenter i musik. s. 45. 
30 Ibid. s. 46. 
31 Ibid. s. 48. 
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kvenser som detta får32. Analysredskapet fokuserar med andra ord på individernas aktiva 

språkbruk – på det retoriska.  

 

Diskurspsykologin som analysmetod skiljer sig från många andra kvalitativa angreppssätt då 

den ser att betydelse är inlagrat i språket – för att analysera betydelser måste man alltså under-

söka språket33. Det skiljer sig således från analysredskapet ”diskursteori” som ser subjekten 

som styrda av diskurserna och från analysredskapet ”kritisk diskursanalys” som koncentrerar 

sig på det lingvistiska i diskursen.34 Enligt Vivien Burr finns det två olika typer av diskurs-

psykologi. Den ena, som hon benämner analys av diskurs, innebär att man utgår från dis-

kurser och undersöker hur människors förståelse av världen och sig själva skapas och för-

ändras. Vid analys av diskurser studeras stora, samhälleliga diskurser, medan den andra typen 

– diskursanalys – fokuserar på hur små diskurser är retoriskt organiserade i den sociala inter-

aktionen35. Vi väljer att göra en diskursanalys då den diskurs som vi undersöker är av mindre 

karaktär. 

 

Jonathan Potter och Margaret Wetherell, som kan ses som diskurspsykologins företrädare då 

deras arbete har spelat en stor roll i dess utveckling, menar att syftet med analysen inte är att 

kategorisera människor utan att identifiera diskursen där kategorierna konstitueras. Potter och 

Wetherell påpekar även att människors tal är påverkbart – det varierar hela tiden eftersom det 

bygger på olika diskurser i olika kontexter36. Inom en del forskning betraktas variation och 

självmotsägande svar i respondenternas tal, enligt Potter och Wetherell som hot mot under-

söknings reliabilitet. Men däremot i diskurspsykologin ses variation och självmotsägande svar 

som tecken på användning av flera diskurser37. (Med begreppet variation menar vi i likhet 

med Winther Jørgensen och Phillips att människor i tal motsäger sig själva i stor utsträckning 

och försöken till att få sina attityder att passa ihop är relativt få.38)  

 

Vid analysen kommer vi i likhet med Winther Jørgensen och Phillips rekommendation att 

tolka krispunkter som har uppstått i gruppintervjuerna. Krispunkter finnes när något gått fel i 

samspelet, när det finns en konflikt mellan olika diskurser. Exempel på krispunkter kan vara 

                                                 
32 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (1999). Diskursanalys som teori och metod. s. 13f. 
33 Ibid. s. 121. 
34 Ibid. s. 14, 115. 
35 Ibid. s. 112. 
36 Ibid. s. 115. 
37 Ibid. s. 119. 
38 Ibid. s. 100. 
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att en deltagare tar tillbaka ett påstående för att rädda en situation, eller att en deltagare tvekar, 

upprepar sig eller tiger39. Efter upprepade genomläsningar av materialet uppmärksammar vi 

sådana krispunkter och söker ur dessa utkristallisera olika mönster och kategorier. De citat 

och samtalssekvenser som berör samma tema sammanförs således under olika rubriker och 

utgör underlaget för vår diskussion. 

 

 

4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskningen i ämnet under rubrikerna ”text-

begreppet”, ”textformer i skolan och samhället”, ”textens värde”, ”varför ett vidgat text-

begrepp” samt ”det vidgade textbegreppets inverkan på kunskapsinhämtning”. Vi diskuterar 

alltså begreppet ”texts” definition utifrån olika forskares tolkningar och visar på proble-

matiken med olika uppfattningar och avgränsningar. Även andra begrepp som ”läsa” och de 

svårdefinierade ”literacy” och ”mediacy” belyses. Vi tar även upp hur forskare ser på elevers 

och lärares olika textvärldar samt hur olika texter används i skolan. Dessutom berör vi olika 

forskares ”tröghetsfaktorer” till varför de anser att det vidgade textbegreppet inte är till fullo 

realiserat i svenskämnesundervisningen. Vi belyser även hur elevernas textvärldar speglar 

samhällets innehåll och utveckling samt förändringar av skolans genomslagskraft som ut-

bildare. Som en förlängning av detta berör vi även vilken textanvändning svenskunder-

visningen ska innehålla samt hur den bör se ut. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för hur 

rådande receptionsforskning ger utrymme för ett flertal texter i svenskundervisningen och 

verklighetsförankringens betydelse för kunskapsinhämtningen. 

 

 

4.1 Textbegreppet 

 

Ordet text har en något brokig historia. Det är härlett ur ordstammen väva och förknippades 

ursprungligen med den muntliga traditionen och med rhapsodein som betyder ’att sy ihop 

sånger’. Grundbetydelsen var med andra ord tämligen vid. I samband med teknologiseringen 

av den muntliga kulturen försnävades textbegreppet och betydelsen blev endast ’skrift’. Text-

begreppet kom sedan, till följd av den kommunikationsteknologiska utvecklingen, att för-

                                                 
39 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (1999). Diskursanalys som teori och metod. s. 122. 
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knippas med uppfinningen av tryckpressen och i samband med den elektroniska utvecklingen 

av medierna är dess betydelse återigen mångtydig.40 Professorn i engelsk undervisning, 

Gunther Kress, menar dessutom att samhället har förändrats från att vara berättande till att 

vara gestaltande – ”the move from telling the world to showing the world”41. Enligt Kress 

gäller denna förändring även texter. Idag gestaltar de världen genom bilder jämfört med tidi-

gare då de endast berättade genom skrift eller muntligt tal. 

 

Med text i ett vidgat begrepp avses enligt kursplanen i svenska ”förutom skrivna och talade 

texter även bilder”. Denna vidgade syn på begreppet text nämns inte bara i beskrivningen av 

svenskämnets syfte utan även i de mål som undervisningen ska sträva mot: ”litteratur och 

bildmedier som en källa till kunskap och glädje”, ”olika slag av texter, såväl skrift- som bild-

baserade”, ”[a]tt tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även 

avlyssning, film, video etc.”42 I vår undersökning arbetar vi fortsättningsvis efter denna 

definition. 

 

Även Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson definierar begreppet text i sin bok 

Epikanalys med en vidgad betydelse. Det omfattar inte endast typografiska texter utan även 

filmer och musikstycken. Orsaken till detta är ”resultatet av människans teckenskapande akti-

vitet och som sådan låter de sig tolkas; de är texter som kan bli föremål för vår läsning”43. 

Dock hävdar de att det finns en gräns för vad som kan kallas text och uttrycker att det inte är 

meningsfullt att kalla exempelvis bilder eller skulpturer för text som i så fall skulle kunna 

läsas. Holmberg och Ohlsson ansluter sig till litteraturforskaren Seymour Chatman som menar 

att texter är något som bör läsas ”kronologiskt eller temporalt”44 Läsningen startar med andra 

ord på första sidan längst upp till vänster och fortsätter framåt.  

 

Kress har inte en lika snäv definition av begreppet som Chatman utan han menar till exempel 

att läsning av elektroniska texter ser annorlunda ut. Läsaren utgår från en text med olika 

punkter som genom länkar leder till helt annan text. Det är alltså läsaren som bestämmer i 

                                                 
40 Forsling K. & Högberg L. (2003). ”KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet i en specialpedagogisk 
skolvardag”. I:. Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift.s. 81. 
41 Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. s. 140. 
42 Hämtad från http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=S Den 2007-
05-02. 
43 Holmberg, C-G. & Ohlsson, A. (1999). Epikanalys. En introduktion. s. 11. 
44 Ibid. s. 11. 



 15

vilken ordning den vill ta del av en hemsidas innehåll.45 Med Holmberg, Ohlsson och 

Chatmans definition av text skulle detta innebära att sådana texter inte är text. Däremot in-

stämmer litteraturforskaren Johan Elmfeldt i sin artikel ”Ungdomskulturella hypertexter” med 

Kress om att multimediala elektroniska hypertexter är text. Elmfeldt menar att hypertext inte 

bara är ”sekventiell utan också icke-hierarkisk och multilinjär och den är associativ snarare än 

kategoriserande”46. Viktigt att notera är att denna typ av läsning inte endast är specifik för 

hypertexter utan förekommer vid läsning av uppslagsverk och texter där noter ingår.47 Utifrån 

Kress och Elmfeldts resonemang kring begreppet text kommer detta framöver, enligt lärar-

utbildaren Bo Lundahl, att associeras till datorns egenskaper, nämligen ”flexibilitet, interakti-

vitet och snabbhet snarare än till sådana som vi förknippar [med] det tryckta ordet, dvs. stabi-

litet, auktoritet och eftertanke”48 

 

Ett vidgat textbegrepp borde föra med sig en vidare definition av verbet läsa än vad som är 

den gängse uppfattningen idag alltså att ”förstå skriven och tryckt text”49. Forskaren Christina 

Olin-Scheller som har skrivit avhandlingen Mellan Dante och Big Brother har även kommit 

till denna slutsats: 

 

Etymologiskt hör detta ord [läsa] samman med latinets ”legere”, att foga 
samman olika element till en ny helhet. Denna aktivitet, att legere, 
sammanfoga, är inte nödvändigtvis begränsad till bokstäver och siffror, utan 
kan även inbegripa ljud och bilder. Vad gör vi annat än sammanfogar olika 
element till en helhet när vi tar del av exempelvis en film eller en såpopera? 
Läsning innefattar därmed den aktivitet det innebär att tolka och tillägna sig 
meningen i alla slags texter. En läsare är således en aktiv medskapare av de 
betydelser som dessa texter erbjuder.50 

 

Vanligt förekommande inom en vid forskarkrets är det engelska begreppet literacy och det är 

anmärkningsvärt att det inte etablerats något bra svenskt begrepp eftersom det innehålls-

mässigt rymmer betydligt mer än läs- och skrivkunnighet. Inom läsforskningen används alltså 

begreppet literacy, vilket kan ha olika definitioner beroende på i vilken tradition forskaren tar 

sin utgångspunkt. Den definition vi ansluter oss till ser literacy som samhällsrelaterat och 
                                                 
45 Kress, G. refererad i Fast, C. (2006). ”Vad kan vi lära av sjuåriga Oskar och hans dataspelande”. I: Ellvin, 
Madeleine. (red.) 2006. Ord och bild ger mening. Svensklärarföreningens årsskrift. Stockholm: Natur & Kultur. 
s. 72f. 
46 Elmfeldt, J. (2001). ”Ungdomskulturella hypertexter – en mediespecifik analys”. 
http://195.178.239.30./sv/elmfeldt/tekstkomp/start.html. hämtat 2006-12-27. s. 1. 
47 Ibid. s. 1. 
48 Lundahl, B. (1998). Läsa på främmande språk. s. 123. 
49 Malmström, S., Györki, I. & Sjögren, P. (2002). Bonniers svenska ordbok. Åttonde upplagan. 
50 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 18. 
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forskaren vid Umeå universitet Berit Lundgren refererar i sin doktorsavhandling Skolan i livet 

– Livet i skolan de amerikanska forskarna David Barton och Mary Hamilton. Dessa menar att 

förmågan att utveckla literacy har sin utgångspunkt i en social gemenskap51. Eftersom literacy 

inte bara tar hänsyn till läs- och skrivförmåga utan även inbegriper andra kommunikations-

källor och medier anses ”multiliteracies” av många forskare vara ett mer adekvat uttryck52. 

Detta begrepp innebär enligt Kress att såväl visuella som auditiva möjligheter involveras53. 

Begreppet innefattar också själva ”tankarna om läsning” och ”omgivningens förståelse av, 

insikt om och påverkan på läsandet”54 Detta medför att varje läsare blir medskapare i texten 

och att den tolkas utifrån läsarens tidigare erfarenheter och sociala kontext. 

 

Fil. dr. och lektorn vid lärarhögskolan i Stockholm Gunilla Molloy skriver i Svenskläraren att 

de literacies som förekommer i skolan skiljer sig i många avseenden från elevernas och det 

görs inte heller några seriösa försök att överbrygga de klyftor som finns.55 Detta medför att 

den kunskap och erfarenhet som eleverna besitter varken tillvaratas eller uppskattas. Ytter-

ligare ett begrepp som har uppstått i diskussionen om ungdomar, literacy och olika medier är 

media literacy. Med media literacy eller mediacy menar vi i likhet med Johan Elmfeldt ”för-

mågan att tillgodogöra sig och utnyttja teknikerna för att estetiskt- praktiskt kunna tolka 

medialiserade erfarenheter och upplevelser”56. Detta begrepp behandlades nyligen på en nor-

disk konferens i mediepedagogik och i ett pressmeddelande annonserades beslutet att påbörja 

ett samarbete mellan de nordiska länderna för att utveckla media literacy. Konferensen, som 

samlade professionella inom mediepedagogik från 13 länder, ska i utvecklingsprogrammet 

fästa speciell vikt vid pedagogik och yrkesutbildning inom medieområdet och dessutom bör 

forskning om media literacy uppmuntras.57 

 

Ungdomar idag är den kategori som flitigt använder text som ett vidgat begrepp och ofta då i 

form av elektroniska medier. Elever i gymnasieåldern är mitt uppe i att konstruera sig själva 

som sociala och kulturella individer och Olin-Scheller skriver i sin avhandling Mellan Dante 

                                                 
51 Barton, D. & Hamilton, M. Refererade i Lundgren, B. (2005). Skolan i livet – Livet i skolan.  
s. 41. 
52 Cope, B. & Kalantzis, M. (red.). (2003). Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. 
s. 3ff. 
53 Kress. G. (2003). Literacy in the New Media Age. s. 35f. 
54 Säljö, R. refererad i Lundgren, B. (2005). Skolan i livet – Livet i skolan. s. 42. 
55 Molloy, G. ”Jag ryser när jag ser en bok”. I: Svenskläraren. Nr. 2, 2007. s. 11. 
56 Elmfeldt, J. (2001). ”Ungdomskulturella hypertexter – en mediespecifik analys”. 
http://195.178.239.30./sv/elmfeldt/tekstkomp/start.html. hämtat 2006-12-27. s. 129. 
57 ”Ställningstagande för att befrämja medieläskunnighet”. Pressmeddelande. Hämtat från 
http://www.abo.fi/press/svenska/annat/2007_05_11.htm den 15 maj 2007 
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och Big Brother om hur viktiga olika texter är i detta identitetsarbete. Genom att ansluta sig 

till en grupp som föredrar fantasytexter som datorspelet World of Warcraft och J.R.R Tolkiens 

trilogi avgränsar eleverna sig från de som istället föredrar att lyssna på heavy metal-musik och 

titta på actionfilm och kanske framför allt från den grupp som frivilligt läser James Joyce och 

tittar på en pjäs av Lars Norén. Dessa identitetsskapande processer kan ses ur olika teoretiska 

perspektiv och Olin-Schellers resonemang härrör ur den tradition som menar att ”identiteten 

är föränderlig och förvärvad i kulturella och sociala samspel människor emellan.”58 Samma 

tradition menar att ”de berättelser vi omger oss med och skapar om oss själva och vår omvärld 

[är] centrala för identiteten”.59 Olin-Scheller tar resonemanget ett steg längre och menar att 

dessa berättelser även varierar mellan kulturer och över tid. 

 

Textpreferenser sätter alltså upp gränser för vad och vilka personerna är och borde också sätta 

den första meningen i kursplanen för svenskämnet, att detta ska ”stärka den personliga och 

kulturella identiteten”60 hos eleverna, i ett nytt ljus. En inte oviktig del i litteraturunder-

visningen syftar till att få eleverna att ”uppleva och diskutera texter som väcker lust och ut-

manar åsikter”61. Detta lyfter fram betydelsen av att i svenskundervisningen använda texter 

som låter eleverna utnyttja såväl efferenta som estetiska lässtrategier. Med andra ord ska 

naturligtvis eleverna i skolan läsa för att lära men nog så viktigt är att inlemma de texter som 

kan väcka starka känslomässiga upplevelser hos ungdomarna. 62 

 

 

4.2 Textformer i skolan och samhället 

 

Flera undersökningar visar att lärare tenderar att lyfta fram skönlitteratur som den ideala tex-

ten i svenskundervisningen och betraktar det vidgade textbegreppet som ett ”begrepp utan 

förankring”63. Genom lärarnas handlande inrättas därmed ett värdespektrum i vilket texterna 

hierarkiskt placeras. En viktig orsak till detta handlande står att finna i, som Olin-Scheller i 

sin avhandling också tar upp, svensklärarutbildningen som utbildar nya lärare i traditionell 

anda med klassisk litteratur som primär texttyp. Väl ute i verkliga livet möter de nya svensk-

                                                 
58 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 23. 
59 Ibid. s. 23. 
60 Hämtad från http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=S Den 2007-
05-02. 
61 Ibid. 
62 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 211. 
63 Ibid. s.108. 
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lärarna en etablerad svenskämnesdiskurs som i stort bygger på den akademiska traditionen. 

Vad som ytterligare begränsar möjligheten att utmana seglivade föreställningar om texters 

olika värde är bristen på kompetensutveckling om till exempel det vidgade textbegreppet och 

olika typer av medieanvändning. Andra ”betydande tröghetsfaktorer” som Olin-Scheller tar 

upp är ”brist på pedagogiskt ledarskap i kombination med gamla traditioner som ’sitter i 

väggarna’” och det finns inte ”[i] den dagliga verksamheten på skolorna […] mycket utrymme 

för reflektion och eftertanke”64. Det tycks alltså inte förekomma konstruktiva diskussioner om 

multimediernas roll i svenskundervisningen. Olin-Scheller menar att när lärarna arbetar med 

skönlitteratur på ett sätt och andra former av texter på andra sätt tydliggörs och cementeras 

svenskämnets kulturella fält65. 

 

Även doktoranden Annika Årheim berör i artikeln ”Kompetens och attityd i mångkulturella 

klassrum” anledningar till att svensklärare fortfarande använder typografisk text i under-

visningen. Många svensklärare utgår från att litteraturen är det bästa sättet att förmedla berät-

telser – ”berättelser som ger oss möjlighet att se på världen utifrån någon annans förutsätt-

ningar och perspektiv”66 och att det ofta påstås att ”litteraturen övar oss i ett eget inre bild-

skapande”67. Svenskläraren Elisabeth Landström har i sin C-uppsats Eleven läraren och den 

rörliga bilden upptäckt i stort sett samma fenomen. Hon har intervjuat svensklärare om deras 

användning av rörliga bilder i undervisningen och resultatet visar att svensklärarna har svårt 

för att släppa den skrivna texten. Oftast låter de eleverna läsa en bok och sedan se den på film 

för att jämföra – de använder inte filmen som text68. Inte heller lärarna i Olin-Schellers under-

sökning använder film som text. De använder film som ”1) illustration” (filmen uppfattas här 

som en förenklad och snabbare väg att ta del av texten, ”2) utfyllnad” (filmen mer som extra 

inslag, som belöning, och ”3) jämförelse” (filmen som jämförelse – där den skönlitterära tex-

ten är den ”rätta”).69 Enligt Landström är det de gamla föreställningarna om hög- och låg-

kultur samt en oro för att eleverna inte skapar sig inre bilder när de ser på film, då den anses 

vara färdigbearbetad, som ligger till grund för svensklärarnas sparsamma användande av det 

vidgade textbegreppet. Men Landström menar att man som svensklärare bara lurar sig själv 

                                                 
64 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 138. 
65 Ibid. s. 138. 
66 Årheim, A. ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum – Litteraturens möjligheter och begränsningar”. 
I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola. 
Svensklärarföreningens årsskrift. s. 102f. 
67 Ibid. s. 103. 
68 Landström, E. (2005). Eleven, läraren och den rörliga bilden. s. 17ff. 
69 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s.113. 
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om man arbetar på det viset – eleverna missar en del av strävansmålen om de bara arbetar 

med skriven text.70 

 

Den värld som eleverna växer upp i idag är fylld av olika medier och således olika texter. 

Skolan kan därför inte bibehålla det kunskapsmonopol som den tidigare har haft. Trots att 

skolan tidsmässigt upptar en större del av elevernas vardag har den på relativt kort tid förlorat 

sin auktoritativa roll. Även föräldrarna tillskrivs mindre betydelse i ungdomarnas utveckling 

än kompisar och fritidsintressen.71 Denna nedbrytning av normer och traditioner benämner 

den tyske samhällsforskaren och pedagogen Tomas Ziehe kulturell friställning. För ungdo-

marna innebär detta ett sökande efter sin plats i livet. Denna så kallade postmoderna identi-

tetsuppfattning kan leda till osäkerhet, vilsenhet och belastning inför framtiden likaväl som 

den öppna upp för förändringar och nya möjligheter72. I populärkulturen hämtar ungdomarna 

inspiration och modeller till sitt identitetsbygge men medierna och populärkulturen i sig såväl 

möjliggör som begränsar denna kulturella friställning73. 

 

Forskaren vid Lunds universitet, Jan Thavenius, menar alltså att lärarna har haft svårt för att 

anamma populärkulturen (alltså ungdomens kultur) oavsett vilka medier ungdomarna väljer 

att använda sig av. Thavenius menar att svårigheten ligger i att ”[d]e moderna medierna måste 

visa sitt berättigande i en skola som är skriftkulturens mäktigaste försvarare [….] Skolans 

kultur uppfattar sig till skillnad från mediernas som nationell, icke kommersiell, högkulturell 

och inriktad på vad den definierat som kvalitet”74. 

 
Dessa premisser leder till det som forskarna och författarna till boken Skolan och de kulturella 

förändringarna, Lars-Göran Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius, diskuterar: 

”skolan och läraren måste få nya roller; att kunskaps- och kompetensbegreppen måste omde-

finieras och att det inte endast handlar om att synliggöra samhället i skolan utan också att 

synliggöra skolan i samhället”75. I detta instämmer även Elisabeth Lindmark, f.d. 

undervisningsråd på Skolverket och anser att de skrivna orden länge har varit ”det mest 

                                                 
70 Landström, E. (2005). Eleven, läraren och den rörliga bilden. s. 17ff. 
71 Skolkommitténs slutbetänkande (1997). Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Citerad i Andersson, L.G., Persson 
M. & Thavenius J. (1999). Skolan och de kulturella förändringarna. s. 32. 
72 Ziehe, T. (1989). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet: essäer. s. 38ff. 
73 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 16 
74 Ibid. s. 159. 
75 Andersson, L.G., Persson M. & Thavenius J. (1999). Skolan och de kulturella förändringarna. s. 34. 
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väsentliga för oss svensklärare som arbetar i skolan. Detta förhållningssätt räcker inte längre. 

Vi måste vidga vårt textbegrepp.”76  

 

Dessutom menar universitetslektorn och lärarutbildaren vid litteraturvetenskapliga institu-

tionen i Göteborg, Ann Boglind, i sin artikel Att läsa som en detektiv och att läsa om detek-

tiver att om ungdomarna ska klara sig i det sociala livets skilda sfärer och i det kommande 

arbetslivet bör de tränas i ”sökläsning, lokaliseringsläsning, kritisk läsning och djupläsning så 

att de vet när de ska använda vilken strategi”77 nu när de söker så mycket information på 

Internet. Den kanadensiska professorn Margaret Mackey poängterar även att de texter som 

ungdomarna väljer eller får tillgång till att läsa bestämmer innehållet i deras samtal och som 

en förlängning av det resonemanget begränsar tillgången till olika texter vem man kan föra ett 

samtal med. Begreppet ”playground conversation” gäller likväl i högre åldrar – det är oerhört 

viktigt när eleverna ska positionera sig i grupper om de har tagit del av den film, det datorspel, 

den TV-serie eller den bok som samtalen för dagen rör sig kring och också vad de tycker om 

texten i fråga. Att kunna delta i olika konversationer är en användbar tillgång i många skilda 

sfärer av det sociala livet.78  

 

 

4.3 Textens värde 

 

Forskaren vid Lunds Universitet, Magnus Persson, skriver i Populärkulturen och skolan att 

”trots att den [skolan] tar en allt större plats i elevernas liv [har den] förlorat sitt bildnings-

monopol”79, vilket vi också tog upp under föregående rubrik. Ungdomarnas surfande, spe-

lande och tittande är högre värderade aktiviteter än de som erbjuds i skolan och ses också av 

ungdomarna som möjliga bildningsvägar, enligt Persson. Detta förhållande kan lätt bli en 

konflikt eftersom ”den svenska skolan traditionellt sett har som sin uppgift att bekämpa 

populärkulturen”80. Vidare är det inte produktivt att prata om populärkultur som om det vore 

något enhetligt men föreställningen är ofta att den är homogen och dessutom banal. Ytterli-

gare en förställning är att användarna passiviseras. I skolan är det till största del typografisk 

                                                 
76 Lindmark, E. (2003). ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så 
vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 10. 
77 Boglind, A. (2006). ”Att läsa som en detektiv och att läsa om detektiver”. I: Ellvin, M. 2006. Ord och bild ger 
mening. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 85. 
78 Mackey, M. (2002). Literacies Across Media. Playing the text. Second edition. s. 45. 
79 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 16 
80 Ibid. s. 17. 
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text som ska generera kunskap. Men utbildningsansvariga står inför ett problem eftersom ”de 

kunskaper som uppövas genom medierna i stigande utsträckning blir betydelsefulla för hur 

man ska komma till tals och handla som medborgare i vårt samhälle […] Å ena sidan kan och 

skall den [skolan] inte konkurrera med fritidens mer lustbetonade umgänge med medierna. Å 

andra sidan är det nödvändigt att utveckla en pedagogik som på allvar inbegriper medierna.”81 

 

Det är som nämnts ovan inte ovanligt att associera populärkulturen med massmedierna. Men 

då har antagligen det faktum att litteraturen betraktas vara det första massmediet fallit i 

glömska. Det anses således klokt att skilja på vad som är medium och vad som är text. TV:n 

kan exempelvis användas för såväl Strindberg som Glamour. I resonemang rörande hög- 

respektive lågkultur används ofta termen ”mediepanik” vilken antyder att ”det finns ett direkt 

orsakssamband mellan en individs ’exponering’ för ett visst medieinnehåll och individens 

handlande”82 En första sådan ”mediepanik” uppträdde om litteraturen och uppfattningen att 

romanläsning var skadlig och vanebildande och framför allt var det arbetarklass, kvinnor och 

de unga som skulle skyddas mot faran. Fenomenet har sedan upprepat sig och förloppet är 

likartat – det är bara mediet som byts ut. 

 

Men naturligtvis har populärkulturen, medierna och de olika texterna effekter och speciellt 

intressant borde vara vad de betyder för ungdomen. Fortfarande har dessa inte en självklar 

plats i svenskundervisningen medan läsning av typografisk text och då gärna skönlitteratur 

däremot framhålls och försvaras. Så har det inte alltid sett ut och hur man ska hantera olika 

texter har tagit sig olika uttryck genom olika tider. Vid de första tillfällena när populär-

kulturen togs in i undervisningen var orsakerna till största del för att ”bevisa deras uselhet”83 

och för att få eleverna att ”förstå” deras dåliga kvalitet. 

 

Ett annat pedagogiskt försök hade sin utgångspunkt i svenskämnets kursplan där det vidgade 

textbegreppet betonades. Populärkulturen förslogs att tas in i undervisningen för att jämföras 

med bättre litteratur och den traditionella kritiken av populärkulturen uteblev visserligen men 

det gjorde även intentionen att använda dessa texter för sitt eget värde. Persson hävdar att det 

lyste igenom ”mellan raderna” att populärkulturen inte i sig själv ansågs vara ”intressant, 

relevant, problematisk och i behov av kritik och analys” utan den togs med för att ”fungera 

                                                 
81 Fridberg m.fl. citerad i Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 22. 
82 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 26. 
83 Ibid. s. 32. 
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som lockbete för vad som underförstås vara en långt angelägnare sysselsättning – att läsa litte-

ratur”.84 

 

Nästa pedagogiska metod som flörtade med populärkulturen gick ut på att det viktiga inte var 

vad eleverna läste utan att de läste. Syftena med denna metod menar Persson var två; dels 

skulle ”finkulturen göras tillgänglig för fler”85 och populärkulturens läsare skulle bli respek-

terade även om inte dess texter blev det. Resultatet blev i praktiken ett delat svenskämne där 

de praktiska programmen mer sysslade med svenska som ett lägre färdighetsämne och de teo-

retiska programmen åtnjöt ett högre bildningsämne. Som en förlängning av denna praktik 

ökar sannolikt klassklyftan mellan arbetarklass och medelklass. 

 

Idag vill man inom det svenskämnesdidaktiska fältet att svenskämnet ska betraktas som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne och Persson menar att detta kan ske utifrån två olika aspekter. I 

det ena fallet är målet att använda populärkulturen och de erfarenheter som eleverna där-

igenom vinner som motivation för färdighetsträning och i det andra fallet är målet att ”skapa 

en vidgad förståelse av dessa erfarenheter genom att placera in dem i större sociala och histo-

riska sammanhang”86 

 

Olin-Scheller menar att detta att betrakta svenskämnet som ett erfarenhetsämne inte fullt ut 

har realiserats utan ”målsättningen [med undervisningen] är snarare att eleverna ska tillägna 

sig en högkulturell literacy”87. En konsekvens av detta blir oundvikligen att skillnaden i värde 

mellan hög- och lågkultur cementeras. Olin-Scheller slår fast att ”[o]m undervisningen istället 

eftersträvar att utveckla en kritisk literacy-kompetens, öppnas en väg till elevernas text-

världar.”88 

 

I elevernas textvärldar har bilden en central plats och bildens värde har aldrig varit särskilt bra 

om man jämför med den skrivna textens värde. Att språk förknippas med intellekt och att 

intellektet står högre i vår kultur än känslan, kan troligtvis vara orsaken till de senaste decen-

niernas strävan efter att likställa språk och bild.89 Trots att vi idag bättre har lärt oss att 

                                                 
84 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 36. 
85 Ibid. s. 36. 
86 Ibid. s. 49. 
87 Olin-Scheller, C. (2006) Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 237. 
88 Ibid. s. 237. 
89 Mörner, C. (2003). ”När bilden blev text – och åter bara bild”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så 
vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 70. 
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hantera bilder och bilders budskap är den vanliga uppfattningen att det är mer värt att läsa 

böcker än att betrakta bilder. Såväl föräldrar som lärare uppmuntrar eleverna till läsning av 

skönlitteratur. Cecilia Mörner, lektor i media- och kommunikationsvetenskap vid högskolan i 

Dalarna, forskar i detta ämne och undrar vad som säger ”att det är mindre skadligt att läsa in 

en passiv kvinnogestalt än att se henne på bild.”90 Olin-Scheller ansluter sig till de argument 

som förespråkar att ”alla texter, oavsett innehåll och form, kan således […] tillskriva sig ett 

positivt bruksvärde om läsarens [sic!] kan använda dem på ett kreativt sätt.” Med detta synsätt 

avgörs alltså textens värde av läsaren själv.91 

 

 

4.4 Varför ett vidgat textbegrepp? 

 

En tydlig tendens idag är, precis som Årheim i artikeln ”Kompetens och attityd i mångkul-

turella klassrum”, att ”bokläsarna blir allt färre medan de som fastnat för litteraturen läser mer 

än någonsin”92. Resultatets orsak är troligen att vi idag kan välja mellan många olika medier 

som förmedlar berättelser, känslor eller information av något slag. Något som vi svensklärare 

får ta i beaktande med tanke på detta resultat är att vi når endast en liten del av eleverna via 

litteraturläsningen. 

 

Receptionsforskaren Kathleen McCormick ser läsningen som en dialogisk process mellan 

läsare och text. McCormicks grundläggande antagande är att både läsare och text äger en all-

män respektive litterär repertoar som möts vid läsningen. Textens allmänna repertoar inne-

fattar de perspektiv som finns i texten, inställningen till moraliska värderingar och sociala 

konventioner. Läsarens allmänna repertoar utgörs av kulturellt betingade erfarenheter, över-

tygelser, kunskaper och förväntningar inom alla de skilda områden som en person kommer i 

kontakt med, exempelvis politik, livsstil, kärlek, utbildning och religion. Att en text kan upp-

fattas på olika sätt kan förklaras med just detta – olika läsare kommer till texten med olika 

repertoarer. Textens litterära repertoar, påstår McCormick, är uppbyggd av litterära konven-

tioner som styr den och dess formella strategier. Till exempel innehåller de flesta berättelser 

en handling och olika karkatärer samt skildras ur en viss synvinkel. McCormick menar att 
                                                 
90 Mörner, C. (2003). ”När bilden blev text – och åter bara bild”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så 
vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 73. 
91 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 144f. 
92 Årheim, A. (2003). ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum – Litteraturens möjligheter och 
begränsningar.” I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 95. 



 24

läsarens litterära repertoar utgörs av dennes kunskap och uppfattning om vad litteratur ”är” 

eller ”borde vara”. Detta är då baserat på tidigare läserfarenheter och den föreställning om 

läsning som återfinns i det litterära och allmänna ideologierna som existerar i rådande kul-

tur.93 Olin-Scheller tar upp att i alla kulturer finns olika gemensamma, signifikanta berättelser. 

Exempel på sådana berättelser i vår kultur är Askungen och Bibeln, som utgör någon slags 

allmän litterär repertoar och utifrån dessa gemensamma berättelser skapar sedan varje sam-

hälle egna berättarstrukturer94. 

 

Både text och läsare tillför, som tidigare nämnts, läsningen dessa båda repertoarer. Vid läs-

ning av en text – alltså i mötet mellan repertoarerna – kan utgången variera kraftigt. Överens-

stämmer de blir läsningen positiv, det sker en ”matching of repertoires”, divergerar de blir 

läsningen således negativ, en ”mismatching of repertoires”.95 Det obekanta måste således 

befinna sig inom elevens närmaste utvecklingszon. 

 

Trots att McCormick behandlar läsning av typografiska texter vill hon vidga användnings-

området av sina teorier till texter i vid bemärkelse.96 För att elevers repertoarer ska matchas 

med svenskämnets litterära repertoar behövs en acceptans och kunskap om de texter som ele-

verna tar del av på sin fritid, vilket Mackey styrker genom sin undersökning om ungdomars 

inställning till läsning, tittande och användande av de medier som snabbt genomgår teknolo-

giska förändringarna. Resultatet som hon presenterar i sin bok, Literacies across Media, visar 

på behovet av en utvidgad kunskap och pedagogik kring olika texter för att kunna integrera 

dem i undervisningen.97 Professorerna Todd Tayler och Irene Ward skriver i sin bok Literacy 

Theory in the Age of the Internet att skolor där undervisningen utgörs av ett sådant brett utbud 

av texter präglas av ett demokratiskt, pluralistiskt och kritiskt synsätt, vilket inte traditionell 

undervisning gör. I sådan tillåtande miljö kommer eleverna lättare till tals om svåra ämnen 

som etnicitet, trakasserier och klasskillnader. Tayler och Ward poängterar dock att lärare som 

integrerar det vidgade textbegreppet i klassrummet måste kunna granska mediet kritiskt samt 

kunna lära ut denna kunskap till eleverna.98  

 
                                                 
93 McCormick, K. (1994). The Culture of reading and the teaching of English. s. 76ff. 
94 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En undersökning om gymnasieelevers textvärldar. s. 
23. 
95 McCormick, K. (1994). The Culture of reading and the teaching of English. s. 87. 
96 Ibid. s. 69. 
97 Mackey, M. (2002). Literacies Across Media. Playing  the text. Second edition. s. 3. 
98 Mayers, T. & Swafford K. “Reading the Networks of Power: Rethinking “Critical Thinking in Computerized 
Classrooms” I: Taylor, T. & Ward, I. (1998). Literacy theory in the Age of the Internet. s. 153. 
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Även Årheim berör i artikeln ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum” fördelar 

med ett integrerande av olika texttyper i svenskundervisningen. ”Det skulle vara positivt för 

elever med olika förutsättningar för inlärning, om olika varianter av mångkulturell erfarenhet 

finns representerade i undervisningen. Konkurrerande kunskapande via massmedia skulle 

således kunna tillföra skolundervisningen något och skolans roll kan i ett sådant sammanhang 

ses som unik.”99 Eleverna skulle med andra ord få en möjlighet att ”omförhandla sina värde-

ringar i en miljö utanför den egna intressegruppen”100 eller ”använda skolan för att tala med 

varandra om känsloladdade erfarenheter som intresserar dem, men som de utanför skolan har 

svårt att hitta de rätta distanserade formerna för”101. 

 

Ulf Söderström, samverkanschef på Dramatiska Institutet, menar trots allt att kommuner och 

lärare börjar intressera sig för det vidgade textbegreppet, men att de inte vet vad de ska göra 

med det. Den vanliga uppfattningen är att det tar tid och att det tränger undan något annat. 

Men Söderström hävdar att det vidgade textbegreppet är ett verktyg för undervisning – inte 

något som är tidskrävande.102  

 

Forskaren Helena Danielsson som i sin avhandling har studerat fenomen kring elevers språk-

liga gestaltning med video och andra media samt pedagogers perspektiv kring strategier för att 

utveckla arbete med film i skolan har kommit fram till resultatet att elever gärna berättar med 

videokamerans hjälp. De behärskar bildspråk väl och de berättar gärna om sig själva och sin 

verklighet. Elever i mångkulturella skolmiljöer103 tycker att de utvecklas genom arbetet med 

video. De lär sig svenska och att samarbeta – de får en språklig kompetens och de lär sig att 

kommunicera. Men avhandlingens resultat visar även att pedagogerna inte har tillräckligt med 

kunskap i de olika medierna och att skolorna inte har tillräckligt med ekonomi för att genom-

föra mediepedagogik.104 

 
                                                 
99 Årheim, A. (2003). ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum – Litteraturens möjligheter och 
begränsningar”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 99. 
100 Ibid. s. 99. 
101 Ibid. s. 102. 
102 Wermeling, E. (2006). ”Våga släppa den skrivna texten”. I: Skolvärlden nr. 8. s. 24. 
103 Med mångkulturell skolmiljö menar vi att flera etniciteter kan finns representerade. Men även att det finns 
elever i ett klassrum med olika kön, fysik, psykisk förmåga, sexualitet, social bakgrund och musik- eller klädstil. 
(Årheim, A. (2003). ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum – Litteraturens möjligheter och 
begränsningar”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 101.) 
104 Danielsson, H. (2002). Att lära med media – Om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video. 
s. 174ff. 
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I rapporten från myndigheten för skolutveckling presenteras att medierna enligt ungdoms-

kulturforskare spelar en viktig roll vad gäller barns och ungdomars identitetsarbete då roll-

förebilder, ideal och värderingar förmedlas genom en mångfald av olika medier. Men medi-

erna har också en betydande roll för reproduktionen av kulturen och samhället. Tillsammans 

med skolan är medierna den viktigaste av våra offentligheter och mycket av den information 

som ungdomar tar till sig får de genom Internet, radio, TV, film och tidningar. Medierna som 

med andra ord upptar en stor plats hos oss människor kan därför både förena och separera 

individer samt innesluta och utesluta sociala grupper.105 

 

Det som skiljer mediet bild från den talade eller skrivna texten är att man kan skapa rum och 

djup. Den talade eller den skrivna texten kan beskriva rum, men aldrig avbilda det den be-

skriver. Bilden är dessutom avläsbar i de flesta kulturer, medan en skriven texts innehåll 

måste bytas ut för att budskapet ska nå fram överallt. Bildskapande var tidigare något för spe-

cialbegåvade och yrkesexperter, men under de senaste hundra åren har detta, till följd av sam-

hällets förändring, frångåtts. Bilder förekommer idag överallt och för alla: i barnböcker, i 

datorspel, som actionfigurer, som barbiedockor, i stort sett i all form av reklam, underhållning 

och nyhetsförmedling.106 I rapporten Att läsa och skriva, som Myndigheten för skolutveckling 

har gett ut, nämns att skolan saknar en strategi för hur arbetet med bilder som texter ska se ut, 

vilket måste förändras. ”Om skolan inte anpassar sig till samhällets sammansatta språkkultur, 

utan envist håller sig till sin slentrianmässiga uppdelning av olika medier och språk avvisar 

den barnens och ungdomarnas möjligheter till växelval, kompensation och komplettering, och 

hänvisar dem till ett avgränsat och renodlat språkbruk.”107 

 

Mediet musik används i dagens skola för att i de flesta fall förtydliga eller illustrera ett annat 

område. ”Man lyssnar på medeltida musik när man läser om medeltiden. Man läser om 

barockens musikaliska mästare, när man talar om barocken.” Musikens språk kan även 

användas som stämningsskapare för att betona olika känslor såsom glädje eller spänning. Men 

musiken används även i klassrummen samtidigt som eleverna gör något annat. I rapporten 

hävdas även att de musikaliska val som barn och ungdomar gör kan förknippas med den posi-

tion som de intar i det sociala livet. ”[M]usiken kan erbjuda en social praktik där dels barns 

och ungdomars egen kultur kommer till uttryck och kan bli forum för diskussion och reflek-
                                                 
105 Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva – En kunskapsöversikt baserad på forskning och 

dokumenterad erfarenhet. s. 26. 
106 Ibid. s. 21f. 
107 Ibid. s. 22. 
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tion.”108 Det finns även vinster med mediet dans. ”Genom att uppleva, utöva och erfara dans 

tränar de unga sig i att språka, pröva och gestalta genom dans. De tränar seende med alla 

sinnen, reflektion, tanke och handling i syfte att kommunicera och de utvecklar insikt, om-

döme och förnuft, vilka alla är aspekter på mening.”109 

 

 

4.5 Det vidgade textbegreppets inverkan på kunskapsinhämtning 

 

Fredrik Holmberg, som är frilansande film- och mediepedagog, anser att dagens elever läser 

mer än tidigare generationer då de konsumerar medier i stor utsträckning. Till följd därav be-

sitter eleverna stora kunskaper och erfarenheter som enligt Holmberg inte tas tillvara i skolans 

undervisning. Enligt Holmberg är det egentligen ingen skillnad på gammalt och nytt kulturarv 

– under ytan finns i stort sett samma historier. Dagens såpoperor innehåller grekiska guda-

figurer och filmen Lejonkungen bygger på berättelsen om Hamlet. Holmberg påstår att lärare 

måste intressera sig för vad eleverna ser på fritiden och lyfta det till diskussion i under-

visningen, oavsett om läraren själv tycker om programmen eller inte.110 

 

Som lärare är det således viktigt att koppla undervisningen till elevernas vardagsliv genom att 

exempelvis dra paralleller till TV-program, deras egna upplevelser, populärmusik, datorspel 

och filmer. Dessa paralleller fungerar minst lika bra som exempel från den klassiska littera-

turen.  

 

Verklighetsanknytningen kan vara särskilt viktig för barn som kommer från 
mer begränsade språkliga miljöer. Dessa barn kan också vara i behov av mer 
strukturerade språkövningar, där man samtalar om, och reflekterar över, 
något som är bekant och engagerar dem. Barn som har svenska som sitt 
andraspråk måste ges särskild uppmärksamhet, så att även deras 
erfarenhetsbakgrund beaktas.111  

 

I Skolvärlden nummer åtta 2006 diskuteras det vidgade textbegreppets vara eller icke vara. 

Enligt Ulla Wiklund på myndigheten för skolutveckling, som Skolvärlden har intervjuat, är 

det positivt för barn att ha många språk aktuella samtidigt. ”Framgång i ett språk påverkar de 
                                                 
108 Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva – En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet. s. 24f. 
109 Ibid. s. 24 
110 Wermeling, E. (2006). ”Våga släppa den skrivna texten”. I: Skolvärlden nr. 8. s. 25. 
111 Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva – En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet. s. 101. 
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andra.” Med ”språk” avser hon förutom begreppets normala betydelse såväl matte som este-

tiska uttrycksformer och menar att eleverna behöver ”en kulturell kompetens och många olika 

språk för att kunna läsa och förstå samhällets normer och mönster”.112 Anledningen till att det 

vidgade textbegreppet ska integreras i svenskundervisningen är således att eleverna ska få 

träna många olika språk och utsättas för många olika språk. Det handlar inte om att fjäska för 

eleverna utan om att utmana dem genom att utgå från deras egna erfarenheter.113 

 

Enligt Lars Gustaf Andersson, lärare och forskare vid Lunds Universitet, har skolan ett ”gene-

rellt mediepedagogiskt uppdrag”. Studiet av medier i skolan är inte enbart till för dem som 

ska gå vidare till reklambranschen eller pressen utan alla måste ta del av detta studium. ”Alla 

måste utrustas med verktyg för att förstå världen. Alla måste förhålla sig till mediekulturen – 

avvisande eller med acceptans. Det västentliga är att kunskap genereras. Detta måste då också 

genomsyra allt vi gör i större eller mindre omfattning”114. Dagens svensklärare har med andra 

ord en tung uppgift. Dessutom består inte elevunderlaget av kulturellt homogena grupper, 

utan det mångkulturella samhället har tagit sig in även i skolan. I likhet med Andersson, 

Persson och Thavenius uppfattning rymmer dagens skolklasser ”en större etnisk och språklig 

mångfald […] Läraren skall alltså inte bara förstå och identifiera de identiteter som barnen 

eller ungdomarna bär med sig hemifrån av etnisk, språklig, könsmässig eller klassmässig 

karaktär […] I denna mångfald eller brokighet skall ett kunskapsstoff förmedlas, liksom vissa 

grundläggande värderingar.”115 

 

I rapporten från myndigheten för skolutveckling presenteras att det vidgade textbegreppet ger 

andra möjligheter än det traditionella bok- och papper/pennamediet. Man kan exempelvis få 

texten uppläst av en inspelad röst och med hypertextteknik få ytterligare förklaringar, be-

skrivningar och exemplifieringar av svåra ord, uttryck och passager i texten. Läsandet och 

skrivandet står på så sätt i dialog med och stödjs av en mängd olika sinnesintryck. Det ger 

möjlighet till ett meningsskapande genom flera olika upplevelser – ett multimodalt menings-

skapande.116 Dessutom kan elever med läs- och skrivsvårigheter, enligt Lars Högberg och 

                                                 
112 Wermeling, E. (2006). ”Våga släppa den skrivna texten”. I: Skolvärlden nr. 8. s. 24. 
113 Ibid. s. 25. 
114 Andersson, L.G., Persson M. & Thavenius J. (1999). Skolan och de kulturella förändringarna. s. 74. 
115 Ibid. s. 110f. 
116 Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva – En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet. s. 30. 
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Karin Forsling som är verksamma vid Institutionen för Kultur och kommunikation vid 

Karlstads universitet, ges ”nya verktyg för kommunikation och berättande.” 117 

 

För att möjliggöra kunskapsinhämtning är samtalet efter en läsupplevelse, oavsett text, av 

yttersta vikt. I rapporten Att läsa och skriva från myndigheten för skolutveckling hävdas att 

”[s]amtalet fungerar som en brygga in i de skriftspråkliga världarna. Genom samtalet kan man 

bygga upp en förförståelse för det man sedan ska läsa eller skriva om. Man kan också samtala 

om det man precist läst och skrivit i relation till det som stått tidigare i texten och det som 

anknyter till egna upplevelser. Det är i de här samtalen som barnen [och ungdomarna] kan ges 

möjlighet att utveckla sin textrörlighet.”118 Mackey sammanfattar vad det vidgade text-

begreppet har för betydelse för kunskapsinhämtningen samt vikten av dess existens och inte-

grering i elevens lärmiljö genom följande citat: ”A one-medium user is the new illiterate”119 

 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redogör vi för lärarnas textsyn, användandet av det vidgade textbegreppet i 

praktiken och effekter på kunskapsinhämtningen i en mångkulturell skola. Trots att vi i ana-

lysen av materialet presenterar de enskilda lärarnas utsagor ska inte detta ses som att vi be-

dömer den individuella åsikten utan snarare hur dessa samspelar och utgör en del av samt 

även bidrar till en fortsatt svenskämnesdiskurs. Vi har valt att kalla den första rubriken för 

”läraren som textens apostel” med anledning av att det i materialet framkommer hur lärarna 

ser på text och på sin roll som dess förmedlare. Den påföljande rubriken har vi valt att 

benämna ”texten som brobyggare” då det i materialet framkommer exempel på när det vid-

gade textbegreppet används optimalt och hur det då kan fungera som en länk mellan elevernas 

och lärarnas textvärldar. Dessutom framkommer det en syn på texten som hindrar den från att 

kunna fungera som en brobyggare. Den avslutande rubriken i detta kapitel har vi gett namnet 

”texten som dörröppnare” eftersom vi i materialet finner uttalande om hur olika texter når 

fram till olika elever i en mångkulturell klassrumssituation. 

                                                 
117 Forsling K. & Högberg L. (2003). ”KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet i en specialpedagogisk 
skolvardag”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift s. 80. 
118 Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att läsa och skriva – En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet. s. 32. 
119 Mackey, M. (2002). Literacies Across Media. Playing the text. Second edition. s. 3. 
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5.1 Läraren som textens apostel 

 

Lärarnas första reaktion när de hör begreppet text är att det handlar om typografisk text i pap-

persform, men de är trots det medvetna om att text som begrepp kan ses i en vid bemärkelse 

och ger också flera exempel på det. De fyra samtalssekvenser som nedan presenteras är häm-

tade från en diskussion där respondenterna försöker ringa in begreppet text.  

 

Daniella: Alltså jag kan bara säga personligen så att när jag hör begreppet text 
så tänker jag ju förstås på skriven text som finns på papper sen huruvida det är 
facklitteratur eller skönlitteratur det är underordnat men skriven text på ett 
papper eller i en bok. Men sen ser man ju häfte… häftena till nationella provet 
i svenska där ju nu bilder finns med som ett stående inslag alltid så visar det ju 
verkligen det här vidgade textbegreppet med både bild och… jag tänkte bara 
på den här vad heter han nu han Hugo Ball heter han va, modernisten som har 
skrivit den här dikten ”blago umbala…” vad den nu heter, den är ju skriven… 
det är ju nästan som en skriven text men den är ju inget det är ju inget språk 
han har ju bara bokstäver och ord alltså ord som inte finns och det låter ju som 
olika språk när man uttalar dem men det är ju inga ord och där är det ju verk-
ligen problematiserat att det där är ju för mig, med min syn en text men det 
betyder ju ingenting det finns ju liksom ingen betydelse i detta utan betydelsen 
ligger då på ett annat plan då 

 

Daniella inleder sin redogörelse genom att klargöra sin absoluta ståndpunkt. Text för henne är 

typografisk – det ska vara tryckta bokstäver på papper. Daniellas definition av begreppet text 

överensstämmer med den definition som existerade i samband med att den muntliga kulturen 

blev teknologiserad. Trots att begreppets definition har blivit allt vidare i samband med ut-

vecklingen av medierna120 är den fortfarande för abstrakt och har därför inte rotat sig helt i 

svensklärardiskursen. För Daniella är formen central, innehållet har en i stort sett oviktig be-

tydelse för definitionen av begreppet, vilket framkommer genom hennes resonemang kring 

Hugo Balls nonsensdikt. Men Daniella inser problematiken kring hur begreppet text ska defi-

nieras eftersom hon använder osäkerhetsmarkörerna ”ju” och ”nästan” när hon talar om dess 

form. Daniella vill visa sin kunskap och medvetenhet kring det vidgade textbegreppet genom 

att ta som exempel bilderna i det nationella provets texthäfte men trots allt menar vi att det 

sker med en tveksamhet eftersom hon upprepar sig och inte avslutar sin tankegång. Carina 

fortsätter att diskutera komplexiteten i begreppet: 

 

                                                 
120 Forsling K. & Högberg L. (2003). ”KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet i en specialpedagogisk 
skolvardag”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 81. 
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Carina: Ja, men alltså det det är ju inte så enkelt alltså så att man det bara det 
man ser på pappret utan man… det är olika användningar alltså i praktiken då 
som teater och film och… som man också kan läsa jag kommer inte ihåg vad 
det står hur det står exakt i kursmålen men alltså det är ju inte bara det här att 
man eleverna måste ha läst en text för att ta till sig text utan man kan jobba 
med det på andra sätt 
 

Det är tydligt att lärarna vet att teater, film, konst och musik bör betraktas som text enligt det 

vidgade textbegreppet men vi tolkar Carinas inledande utsaga ”det man ser på pappret” (= 

typografisk text) ”olika användningar alltså i praktiken” (= teater och film) som att det finns 

en skriven förlaga som är ”mer” text än de efterföljande formerna som hon nämner. Även 

genom Carinas uttalande märker vi att området är ”odiskuterat” och att det finns en proble-

matik kring begreppets definition då hennes osäkerhet lyser igenom med användandet av 

”alltså” ”det det” ”ju” ”alltså”. Gerd visar på samma tveksamhet och alla omtagningar tyder 

på att åsikterna kring området inte tidigare är konkret formulerade. 

 
Gerd: Men, men jag tycker i och för sig jag menar när vi pratar om litteratur 
så pratar vi ju inte bara det är ju konst och det är ju musik det är ju också kan 
man ju säga ett textbegrepp även musiken då egentligen. Alltså det är ju ett 
uttryck för för för för någonting” 

 

Gerds uttalande ”även musik då egentligen” tyder på att hon antingen definierar musik som 

”text” för sig själv för första gången eller att hon söker medhåll från sina lärarkollegor. 

Dessutom förstärker upprepningarna av prepositionen ”för” och likaså bruket av pronomenet 

”någonting” intrycket av att hon inte tidigare har definierat begreppet. Svensklärarna ser 

musik som text i många fall beroende på att det finns skrivna sångtexter istället för att se 

musiken i sig som en text. På flera ställen i intervjuerna ger de exempel på hur det går att ta in 

sångtexter från ungdomarnas egen musiksmak i undervisningen. Nästa sekvens visar att text 

först och främst är typografisk, trots att lärarna efter en stunds diskuterande enas om att text 

också kan innefatta andra medier.  

 
Daniella: fast fast däremot vidhåller jag ändå att när jag alltså begreppet text 
för mig är skriven text med bokstäver och ord liksom. 
Carina: men det är just det med teater alltså det är ju skriven text som faktiskt 
talas ut  
Daniella: ja 
Erika: det sägs 
Carina: det var ju skriven text från början precis och en del dramer till och 
med för att läsas bara, och de publicerades först innan de faktiskt dramati-
serades på teater medan en del bara improviserades, ja precis 
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När vi diskuterar text ur ett vidgat perspektiv återkommer respondenterna ständigt till denna 

konkreta koppling. Carina fortsätter på Daniellas inlägg med att teater faktiskt är skriven text 

”med bokstäver och ord” som ”talas ut”, i vilket Daniella då instämmer. Dessutom påpekar 

Carina med ”först” att det typografiska ligger till grund för de andra textformerna. Vad vi 

tolkar som ytterligare belägg för denna definition är att dans eller balett aldrig nämns som 

textform i intervjuerna – troligtvis för att de inte förekommer i typografiska förlagor. Vi upp-

fattar även att bild inte heller ses som en självklar text utan respondenterna ger exempel på 

hur de använder den som utgångspunkt för diskussioner samt som en form för eleverna att 

redovisa inhämtad kunskap, till exempel som collage. Denna problematik kring begreppets 

definition förekommer inte endast bland våra respondenter. Forskare som Holmberg & 

Ohlsson, Chatman, Kress och Elmfeldt har alla olika syn på hur begreppet ska definieras del-

vis beroende på i vilket användningsområde begreppet förekommer. Holmberg & Ohlssons 

och Chatmans syn ligger närmare våra respondenters syn då de poängterar samhörigheten 

med en typografisk förlaga samt svårigheten med att se bild och skulptur som text. Kress och 

Elmfeldts syn på hur begreppet ska definieras och avgränsas är vidare än såväl våra respon-

denters som Holmberg & Ohlssons och Chatmans. De menar att text även är sådant som 

förekommer i elektroniska medier trots att den varken kan läsas kronologiskt eller 

temporalt121. Ju längre från konkret typografisk text definitionen går desto mindre text är det. 

Således anses inte alltid bild vara text och ännu mindre skulpturer, arkitektur eller dans. 

Vidare utläser vi ur respondenternas resonemang ytterligare aspekter – i vilket medium det 

presenteras – som begränsar synen på textbegreppet. Vissa medier förknippas så starkt med 

populärkultur och därmed ett sämre textvärde att det inte oproblematiskt kan ses som ett 

medium för texter av högre kvalitet. I samtalssekvensen nedan handlar diskussionen om den 

typografiska texten och kulturarvet. 

 
Gerd: […] Men jag får faktiskt lov att säga att oavsett vad det står i kurs-
planen eller någonting så tycker jag att jag känner mig som en förespråkare 
och för en alltså jag tycker att skolan ska förmedla det tycker jag att den ska… 
jag tycker det ska det ska det ska ändå vara så att att vi försöker vara någon 
slags litteraturens apostel tycker jag. Alltså jag känner inte mig som en litte-
raturens apostel men jag tycker ändå att det det jag tycker att vi ska göra det 
Frida: Där finns ju en vinst i det att om man  
Hans: Det står ju också att vi ska  
Frida: ja, ja 
Gerd: kulturarv och så 

                                                 
121 Se Holmberg, C-G. & Ohlsson, A. (1999). Epikanalys. En introduktion. s. 11; Kress, G. (2003). Literacy in 
the New Media Age. s. 140 och Elmfeldt, J. (2001). ”Ungdomskulturella hypertexter – en mediespecifik analys”. 
http://195.178.239.30./sv/elmfeldt/tekstkomp/start.html. hämtat 2006-12-27. s. 1. 
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Frida: ja, precis! 
Gerd: jag tycker faktiskt det, sen sen och det kommer jag tycka nog oavsett 
vad det står i kursplanen 
 

Gerd visar trots en osäkerhet i sin formulering, genom ett antal upprepningar, en övertygelse 

vad gäller den typografiska textens värde. Hon är medveten om att hon bryter mot något slags 

påbud genom att påstå att hon ”oavsett” kursplanens innehåll, vilket vi tolkar som att hon 

avser det vidgade textbegreppets integrering, kommer att förbli en ”litteraturens apostel”. En 

litteraturens apostel är enligt vår mening ett väldigt starkt uttryck och förklarar tydligt lärarnas 

motvillighet till att integrera det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen. Den medie-

panik som enligt Persson i Populärkulturen och skolan tidigare gällde att romanläsning var 

skadligt ligger här långt bort122. Istället tycker vi oss kunna utläsa att en mediepanik för det 

vidgade textbegreppet har brutit ut. Genom att bibehålla litteraturen – alltså den typografiska 

texten – bevaras kulturarvet, vilket då alltså är synonymt med den kultur som är värd att vid-

makthållas. Möjligtvis känner Gerd själv att uttrycket är starkt när hon väl har uttalat det 

eftersom hon modifierar sitt uttalande med: ”Alltså jag känner inte mig som en litteraturens 

apostel”, eller anser hon att hon inte kan leva upp till denna titel. Men oavsett vad hon åsyftar 

vill hon verkligen belysa att det skrivna kulturarvet måste förmedlas till nästa generation 

genom sitt avslutande inlägg där hon säger att de ”ändå” ska ”göra det”. Att Gerd nämner 

kulturarv som ett innehåll i undervisningen är inget negativt i sig. Kulturarvet har enligt kurs-

planen i svenska en given plats, men vi hävdar att elever bör kunna ta till sig dess innehåll 

även genom andra typer av texter än just den typografiska. Frida och Hans fyller i Gerds 

uttalande för att de vill visa att de stödjer henne till fullo. De avslutar inte sina inlägg, men 

orden ”vinst” och ”också” i deras uttalande visar att de är positiva och samstämmiga, trots att 

innehållet i deras utsagor inte helt framgår. Att de inte avslutar sina uttalande kan tolkas på 

olika sätt. Det kan exempelvis bero på att de blir avbrutna av varandra, men vi tolkar det som 

att de inte behöver vara tydligare än så, eftersom de är överens om samtalets utgång. Vi tycker 

att detta tydligt visar vilken diskurs som råder. Lärarna fyller i varandras meningar och alla 

delar samma syn. De behöver inte ens uttala orden – alla vet vad som åsyftas. Denna sam-

stämmiga syn bekräftar hur djupt rotad synen är på vilken kunskap svenskämnet ska förmedla 

och hur det ska gå till. Vi uppfattar att lärarna tycker att populärkulturen inte är, med Perssons 

ord, ”intressant, relevant, problematisk och i behov av kritik och analys”. Istället anser vi att 

                                                 
122 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 26. 
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svensklärarna tycker att svenskämnet ska fokusera på ”vad som underförstås vara en långt 

angelägnare sysselsättning – att läsa litteratur”123.  

 

 

5.2 Texten som brobyggare 

 

Populärkulturella medier är av tradition TV och nuförtiden även dator. I intervjuerna där TV 

nämns av respondenterna lyfts program som såpoperor fram och när datorn omnämns är det i 

samband med ”chat-språk” eller huruvida information från Internet ska bedömas. I följande 

samtalssekvens talar Hans om olika mediers värde: 

 

Hans: Det är väl ett tecken i tiden. [….][N]är de är ute i sitt vardagsliv då med 
TV och datorer och vad det nu kan vara för jag menar inte går eleverna på 
museum liksom och tar in ny kunskap lite så där va men då när de är med TV 
och datorer så där så tror jag att många av dem att det är lite blandat de kan få 
där va [….] men samtidigt tänker jag mig att jag tycker att i dagens samhälle 
så där också kanske i högskolevärlden och kanske också i medievärlden så 
finns det väl ändå en sorts dubbelspel här alltså dels säger man att att skolan 
så kanske då är föråldrad med det traditionella textbegreppet är föråldrat man 
behöver inte läsa på det sättet och så där, men samtidigt så tycker jag att man 
ser att det ändå för att komma någonstans i samhället så måste du ändå ha de 
här koderna du måste ändå ha det här klart för dig så jag kan se att det är lik-
som mycket tydligare idag alltså förr vad alla ska igenom här då va, nu är mer 
som att att nä men det behöver de ju inte då va, utan de kan få se sina såpor på 
femman och trean ungefär va, och så kör…, det ger en massa kompetens 
också, och det gör det också men frågan är vilken kompetens ger det egent-
ligen då va, den kommer ju att vara användbar i en sfär och kanske två, men 
det vi..., det andra kanske, ger… är användbart i liksom i tio olika sfärer då va, 
och då känns det som att ibland känns det som en del vill nästan lura de här 
eleverna då, […] det är ju som att säga att liksom att vi kan ju prata sms-språk 
och sen när du söker ditt första jobb va, det kan hända att det går bra men 
förmodligen går det dåligt […] man blir aldrig tagen på allvar liksom efter 22 
eller någonting sånt där va 
 

Hans menar i sitt uttalande att elever i sitt vardagsliv omges av information som kommer fram-

förallt från TV och dator och att den kunskap som dessa medier producerar har en sämre kva-

litet och därmed ett lägre värde. Omedvetet belägger Hans här Perssons teorier i boken 

Populärkulturen och skolan där det poängteras att den svenska skolan traditionellt sett har som 

uppgift att bekämpa populärkulturen och att dess innehåll ses som något enhetligt och 

                                                 
123 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 36. 
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banalt124. Likaså tolkar vi det som att Hans anser att den ”riktiga” kunskapen finns på 

institutioner som museum. Han tar sedan sitt resonemang vidare när han säger att det är ett 

”dubbelspel” från skolans sida, och som vi tolkar det: ett populistiskt beslut, att ta in det vid-

gade textbegreppet i undervisningen och betrakta den traditionella texten som ”föråldrad”. Han 

grundar det på att eleverna ändå till slut måste ha vissa ”koder” för att klara sig senare i livet. 

Den kunskap som levereras i skolan, vilken är samma som finns på museum får man förmoda, 

är av en mer djupgående karaktär och alltså gångbar inom en rad olika ”sfärer” som eleven 

antas behöva röra sig mellan. Olin-Scheller hävdar dock motsatsen. Om vi fortsätter bedriva 

svenskundervisningen på traditionellt vis kommer skillnaden mellan hög- och lågkultur att 

cementeras och således även klasskillnaderna. Olin-Scheller menar därför att ungdomarnas 

texter ska ha en plats i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla en kritisk literacy-

kompetens125. Hans tydliggör problemets dignitet genom att dra en parallell till att tala ”sms-

språk” på en anställningsintervju – man skulle inte bli ”tagen på allvar”. Att tala ”sms-språk” 

tycker vi får ses som näst intill omöjligt då det i stor utsträckning är ett bildbaserat skriftspråk, 

men vi tolkar att Hans menar att ”sms-språk” inte platsar i offentliga sammanhang. Vi upp-

fattar utifrån nämnda resonemang att textformernas upplevda värde begränsar implemen-

terandet av det vidgade textbegreppet i undervisningen.  

 

Naturligtvis använder lärarna andra medier såsom framförallt film, musik och bild i undervis-

ningen men i huvudsak för att belysa eller förklara typografisk text från olika tider i svensk-

undervisningen, dock mycket sällan som egna texter, vilket följande sekvenser åskådliggör. 

 
Carina: jag gör ofta så att jag försöker blanda alltså även om man jobbar med 
litteratur ja, epokerna och så där texter alltså att man både har bilder som är 
typiska som är typiska för den här epoken för att där kan man också där har 
det följts åt väldigt tydigt oftast med känsla och atmosfärer och färger 
Daniella: romantiken är ju typisk 
Carina: ja, precis man kan se jättetydligt och musik om det går för det är ju 
lite svårt ibland medeltiden att få bra musik idag men att försöka att ha de här, 
[….] just för att få någon slags helhetsbild för eleverna för att ton och 
stämning och sådant och speciellt ton har de svårt i ofta i texter att känna av 
alltså de kan säga ”jamen jag kan inte riktigt visa [Carina pekar på en skriven 
text]…” men om man alltså ser en bild så är det oftast lättare att prata om 
stämning och känslor och så 
 
Hans: det är ju rätt tydligt tycker jag att vi använder de här konstarterna ofta… 
som hjälp... när vi ska förklara… till exempel ett en epok… vi använder fil-

                                                 
124 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 17ff. 
125 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 237. 
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men också dels för att vi vi tror att det fungerar och det gör det ju rätt ofta och 
sen också för att vi ska förklara någonting något litterärt grepp då som i och 
för sig filmen också använder sig av men men det är parallellhandling då och 
så tar man en film och säger att det här finns i boken  
 

Vi tolkar detta uttalande så att lärarna i intervjun undervisar om typografiska texter från de 

olika epokerna och för att synliggöra för eleverna de speciella känslor och stämningar som 

sägs utmärka litteraturen från dessa tidsperioder använder de sig av bild och musik. På lik-

nande sätt använder sig lärarna i såväl Olin-Schellers som i Landströms studier av de olika 

medierna. De låter sina elever läsa en bok och sedan se berättelsen på film med syfte att jäm-

föra de båda medierna, illustrera och fylla ut126. Sett ur en pedagogisk synvinkel är arbets-

sättet produktivt men det visar dock att den vidgade betydelsen av begreppet text inte är reali-

serat utan används som olika medier. Det visas också genom Carinas användande av att ”se” 

på medierna istället för att ”läsa” eller ”tolka” de vidgade texter som dessa förmedlar. Istället 

för att använda film som en text för att förklara parallellhandling som berättartekniskt grepp 

använder Hans film som ett medium för att jämföra med boken – den ”riktiga” texten. Anled-

ningarna till detta ”tröga” realiserande av det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen 

tros, enligt forskarna Årheim och Olin-Scheller, vara att litteratur är det bästa sättet att för-

medla kunskaper på, vilket kan relateras till att svensklärarutbildningen på högskolor och uni-

versitet fortfarande är uppbyggd kring den typografiska texten med tyngdvikt på exempelvis 

litteraturhistorien, en föråldrad uppfattning om texters olika värde, vilket vi ovan diskuterade, 

samt att det finns en minst sagt sparsam kompetensutveckling kring begreppet och dess 

effekter för kunskapsinhämtningen127. Trots allt förekommer det tillfällen då lärarna använder 

de olika medierna som en vidgad text och som ett verktyg för att bygga broar mellan sina 

egna och elevernas världar och då, enligt respondenterna själva, med väldigt lyckat resultat. I 

följande samtalssekvens berättar Daniella om att de ser på filmen Gothica och analyserar den 

som en text i seminarieform. 

 

Daniella: Det är en ganska vanlig amerikansk skräckfilm så här. Jag gillar 
skräckfilm så jag tycker att den är bra. Den följer den här mallen det är väldigt 
lätt att se anslag och så vidare och det roliga var ju hur mycket eleverna fak-
tiskt upptäckte när vi hade seminarier sen där det var fem, sex elever och hur 

                                                 
126 Landström, E. (2005). Eleven, läraren och den rörliga bilden. S. 17ff och Olin-Scheller, C. (2006). Mellan 
Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s.113. 
127 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 138 
och Årheim, A. (2003). ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum – Litteraturens möjligheter och 
begränsningar”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 102f. 
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mycket de upptäckte av olika symboliska saker som fanns i den här med vat-
ten och med eld som återkom som inslag och det är ju också ett sätt att snabbt 
läsa av en sådan här grej och de upptäckte väldigt väldigt mycket av det om 
speglar. Speglar, vatten och eld var det som återkom i flera saker och det är ju 
också ett sätt att snabbt… jag tycker det spännande. 

 

Daniella använder sig av ordet ”spännande” när hon beskriver samtalet om filmen vilket vi 

anser vara ett ovanligt epitet i analyssammanhang. Av erfarenhet vet vi att diskussioner kring 

lästa texter ofta upplevs och omnämns av svensklärare som grunda och trögflytande. Att 

Daniella använder sig av just ordet ”spännande” tycker vi betyder att hon inte förväntade sig 

ett sådant resultat, vilket även värderingen ”faktiskt” antyder. Dessutom använder sig 

Daniella av förstärkningen ”väldigt” som även upprepas. Av detta kan vi utläsa att eleverna 

har varit aktiva och engagerade. Även Gerd och Frida använder sig av det vidgade text-

begreppet med lyckat resultat. 

 

Frida: Ja film tror jag att vi använder var och en en del 
Gerd: men 
Frida: men 
Lotta: men inte som en text egentligen utan alltså för att belysa skriven text 
eller något? 
Gerd: Nej 
Frida: Nej 
Gerd: Nej det gör vi inte för att vi använder ju, Frida och jag, vi har vi använ-
der ju Forest Gump vår älskade Forest Gump då för att alltså just för att få in 
när vi har börjat att prata om liksom hur texter är uppbyggda och sådana där 
saker alltså kronologi och sådana saker 
Frida: parallellhandling och bruten kronologi och det tror jag de har begripit 
lättare genom att titta på film kanske än att läsa böcker för här ser de den tyd-
liga situationen 
Gerd: jag kommer ihåg när jag gick igenom de här begreppen så med dem då 
då var det ju också som så att de kopplade ofta till  
Frida: någon film 
Gerd: ”ja som den där filmen” alltså att de hittade exempel i filmvärlden och 
väl inte så ofta i den litterära världen direkt va… vi har kommit fram till nu 
när vi har diskuterat att film använder vi en hel del om vi nu räknar det till det 
vidgade textbegreppet 

 

Frida inleder med att berätta om att de använder film i undervisningen, i alla fall ”en del”. 

Men när Lotta ifrågasätter deras användande av mediet är de bestämda i sin uppfattning 

genom att direkt och utan tvekan neka till hennes påstående om att de endast använder film 

för att belysa en typografisk text. Utan dröjsmål frambringar Gerd ett exempel där de använ-

der film som en text för att förklara litterära texters uppbyggnad och analysbegrepp. Detta 
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menar vi är ett skolexempel på hur det vidgade textbegreppet kan användas för att möta ele-

vernas litterära repertoar. Gerd påtalar även att när de talar om de litterära begreppen är det 

film som eleverna relaterar till, inte skönlitterära verk, vilket vi påstår talar om hur elevernas 

litterära repertoar ser ut. Receptionsforskaren McCormick påtalar vikten av överensstämmelse 

mellan repertoarerna och i detta fall kan eleverna konkretisera begreppen som lärarna talar 

om. Eftersom film utgör en del av elevens litterära repertoar hamnar de nyligen introducerade 

analysbegreppen i den närmaste utvecklingszonen, vilket medför att eleverna kan ta till sig 

den nya kunskapen och koppla till andra texter i deras litterära repertoar. Gerd visar dock att 

hon inte är helt övertygad om det hon just uttalat genom att avsluta sekvensen med en vill-

korssats – ”om vi nu räknar det till det vidgade textbegreppet”. Detta indikerar att begreppets 

definition fortfarande är förhandlingsbart. Det vidgade textbegreppet betraktas av många både 

i och utanför skolan som ett ”begrepp utan förankring”. Lärarna i Olin-Schellers undersökning 

känner sig inte hemmastadda med ”ett vidgat textbegrepp” och samma gäller för lärarna i vår 

undersökning. Trots att lärarna här visar bra exempel på hur de använder det vidgade text-

begreppet med gott resultat i svenskundervisningen är det förvånansvärt att de inte använder 

det i större utsträckning. En anledning till detta skulle dock kunna vara, som även Olin-

Scheller tar upp, att de saknar tid för reflektion av undervisningen.128 

 

 

5.3 Texten som dörröppnare 

 

Under intervjuerna diskuterades effekter på kunskapsinhämtning i allmänhet genom att arbeta 

med det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen. En första reaktion var att typografisk 

text ska bevaras och försvaras, vilket även Persson i Populärkulturen och skolan tar upp. 

Populärkulturen och medierna har fortfarande inte någon naturlig plats i svenskunder-

visningen, utan det är läsning av typografisk text som framhålls129. Lärarna upplever att ett 

införande av det vidgade textbegreppet innebär ett ”istället för” den typografiska texten 

genom användandet av uttrycket ”växlar bort” i följande samtalssekvens. Detta skapar ett 

motstånd, vilket hindrar en naturlig integrering av det i undervisningen. I den första samtals-

sekvensen har Carina precis tagit upp att de har läst Emily Brontës Svindlande höjder och att 

eleverna tyckte att det var den svåraste text som de någonsin hade läst och ger som förslag att 

                                                 
128 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. s. 138. 
129 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 32. 
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man i det fallet skulle kunna använda filmen som hjälpmedel för att förtydliga innehållet i 

boken.  

 
Carina: ja, att man faktiskt kan ta till sig texter eller innehåll på det sättet att 
man kanske då kan ha det kopplat till en text 
Daniella: som en hjälp men aldrig som en ersättning för då går ju någonting 
förlorat. 
Lotta: det gör det tycker ni? 
Daniella: ja det tycker jag [….] jag tycker också att om man till exempel väx-
lar bort en massa skrivna texter – framför allt då skönlitterära förstås då – att 
man missar ju en del av kulturarvet som man växlar bort för att det ska bli 
lättare där tycker jag… 

 

Daniella visar tydligt lärarnas inställning till effekterna av det vidgade textbegreppet genom 

den starka negationen ”aldrig” samt genom det snabba, kategoriska svaret ”ja det tycker jag”. 

Dessutom anser hon att ”någonting” går förlorat vid ett sådant införande, men det är oklart 

vad. Detta användande av pronomenet ”någonting” tolkar vi på två sätt. Antingen vet lärarna 

inte vad det är som går förlorat eller vill de inte uttrycka det i klartext. Om man inte vet vad 

det är som går förlorat är det bara en föreställning som man av tradition håller kvar och aldrig 

har ifrågasatt och man har aldrig heller behövt försvara och därmed frambringa argument för 

sitt ställningstagande. Om man däremot vet, men inte explicit vill uttrycka det, tyder det på 

att anledningen inte är av pedagogiskt karaktär. Lite längre fram i diskussionen kommer 

Daniella fram till att kulturarvet är ytterligare något som går förlorat. Vi tolkar detta som att 

”kulturarvet” inte ersätter ”någonting” då detta anges additivt i en ny sats. Lärarna uppfattar 

användandet av det vidgade textbegreppet som redskap vid kunskapsinhämtning som ”lät-

tare” för eleverna att tillgodogöra sig kunskap från än användandet av en typografisk text. 

Det är förvånansvärt att eleverna inte tillåts använda de medium som ingår i deras litterära 

repertoar för att främja kunskapsinhämtningen. Frågan om vad eleverna ska lära sig väcks. 

Är det kunskaper om kulturarvet eller att kunna läsa äldre typografisk text? Återigen upp-

lever vi det som att gamla traditioner håller kvar sitt grepp om attityder till text. Ordet ”lät-

tare” signalerar dessutom att det vidgade textbegreppet skulle vara något sämre än tradi-

tionell, typografisk text. Vi uppfattar det som att det ligger en hel del prestige bakom detta; 

skolor vill inte i jämförelse med andra skolor bli bedömda efter en populistisk undervis-

ningsmetodik. När vi börjar ifrågasätta denna inpräntade föreställning och vill att lärarna ska 

exemplifiera vad som går förlorat börjar de vackla i sin uppfattning, vilket följande samtals-

sekvens visar: 
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Gerd: som läsare är man hela tiden medskapare… de ska ställas inför tankar 
som de inte har tänkt … de gör det mycket mer i en bok än i en film… 
Lotta: Är man inte lika mycket medskapare i en film och i en bild egentligen? 
Malin: Om man läser dem på samma sätt som man läser en bok? 
PAUS 
Frida: så borde man ju vara det egentligen 
Hans: vi vill att de tittar på en målning eller någonting så ska det inte bara 
vara en exakt beskrivning… det ska inte stå utskrivet… det ska synas… lik-
som som något symbolvärde… utveckla sin textkompetens och då tänker vi 
oss att litteraturen är ett bra sätt för det… det är klart där skulle film eller 
bildtolkning också fungera lika bra egentligen, men nu är ju inte vi utbildade i 
det va. Det hör ju saken till också [….] 
Frida: Vi har ett ansvar med den traditionella texten… eleverna skaffar sig 
mycket av det vidgade textbegreppet på egen hand… vi är ute och famlar lite 
på okänd mark så kanske man tyvärr väljer bort det lite grann. 
Hans: vi är ju inte så himla bra på det vidgade textbegreppet… kanske bra på 
någon del av det 

 

Lärarna kan inte förklara vad det är som går förlorat utan vi tolkar denna paus som uppträder 

att de inte tidigare satt ord på sin åsikt. Efter tystnaden i samtalet ändrar de uppfattning och 

poängterar inte längre lika starkt vikten av den typografiska textens ställning. Fridas använ-

dande av ordet ”borde” markerar att hon öppnar upp för förhandling. Dessutom använder 

såväl Frida som Hans sig av ordet ”egentligen”, vilket anger att de har haft en annan upp-

fattning, men att de är beredda att lämna den. Hans säger även ”det är klart” vilket skulle 

kunna tolkas som att han först nu, under intervjun, har kommit fram till uppfattningen. Frida 

framhåller dock att svensklärare har något slags ”ansvar”. Det är otydligt vad detta ansvar 

innebär. Uttalandet avslutas inte heller denna gång, vilket vi anser återigen tyder på att 

lärarna antingen inte vet eller inte vill sätta ord på det. Likaså tolkar vi pausen och den på-

följande satsen som ingår i Fridas nämnda utsaga som om hon finner ytterligare en ursäkt för 

att inte använda sig av det vidgade textbegreppet i undervisningen. Eleverna ”skaffar” sig det 

på egen hand. Lärarna försöker komma fram till konsensus men intar dock på nytt en för-

svarsställning då de hävdar att de har för lite kunskap kring användandet av ett vidgat text-

begrepp i undervisningen. Just det här med behovet av fortbildning är något som lärarna i 

undersökningen kontinuerligt återkommer till under intervjuerna. Detta signalerar att lärarna 

känner sig osäkra vid såväl användandet som tolkandet av texter som ingår i ungdomens litte-

rära repertoar. Trots att vi skönjer en viss ovilja hos lärarna vad gäller användandet av det 

vidgade textbegreppet för att främja kunskapsinhämtning ser Högberg & Forsling och 

författarna till rapporten Att läsa och skriva fördelar. De menar att det vidgade textbegreppet 

ska integreras i undervisningen. Det ska fungera som ”nya verktyg för kommunikation och 
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berättande”130 i syfte att nå ett multimodalt meningsskapande, inte uppträda som något 

”istället för”. Genom att stimulera alla olika sinnen kan man dels nå fler elever – möta fler 

elever på ett individuellt plan dels kan man nå en djupare förståelse då man ger kunskapen 

fler dimensioner.  

 

När vi sedan talar om vad det vidgade textbegreppet har för effekter på kunskapsinhämtning i 

en mångkulturell skola låser sig diskussionen. Respondenterna kopplar enbart begreppet 

mångkulturalitet till etnicitet och kan inte se några direkta fördelar för eleverna. Att lärarna 

inte har vidare uppfattning om mångkulturalitet kan ha sin förklaring i att begreppet används i 

skolsammanhang till största del för att beskriva etnisk mångfald. Vi kan ändå utläsa att det 

vidgade textbegreppet används i undervisningen för att låta olika kulturer komma till uttryck. 

Under det fortsatta samtalet kan Frida trots sin säkerhet angående den typografiska textens 

ställning komma fram till en öppning för det vidgade textbegreppet i ett mångkulturellt klass-

rum. 

 

Frida: på något vis så så om man får ökad förståelse för hur människan levde 
förr i tiden och att det är samma grundläggande behov vi har fast man har ut-
tryckt det kanske på lite olika sätt så det ger ju en ökad självkännedom också 
och det tycker jag är viktigt och det som vi pratade om att man har tolerans för 
andras åsikter att man tränar upp sin koncentrationsförmåga, det kan man göra 
på andra sätt också va men att man får mycket annat via texten eller det kan 
man få via med det vidgade textbegreppet också 

 

Det förvånansvärda är att när Frida i slutet av sekvensen uttalar att allt det lärarna anser vara 

viktigt ”kan” man även få genom andra texter än litteraturen. Frida har här förändrats från att 

nyligen ha varit en hängiven litteraturens apostel till att predika ett annat evangelium. Tidi-

gare har lärarna talat om det vidgade textbegreppet som något ”istället för” den traditionella 

textundervisningen. Trots allt tolkar vi det som att Frida genom sitt användande av ordet 

”också” har öppnat upp sin syn för en möjlig tillämpning av andra texter. I denna samtals-

sekvens som egentligen handlar om den typografiska textens värde kommer det även upp till 

ytan vad lärarna egentligen vill att eleverna ska tillgodogöra sig från textundervisningen. Utan 

att de explicit uttrycker det har de en syn som skapar ett gynnsamt klimat för ett mångkul-

turellt klassrum. Orden ”förståelse”, ”behov”, ”självkännedom” och ”tolerans” påvisar detta. 

Dessa ord tycker vi har en given plats i ett mångkulturellt sammanhang och borde genomsyra 
                                                 
130 Forsling K. & Högberg L. (2003). ”KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet i en specialpedagogisk 
skolvardag”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 80. 



 42

all undervisning. Om vi svensklärare tar in det vidgade textbegreppet i undervisningen tar vi 

därmed in elevernas texter. Detta för också med sig att de gemensamma, signifikanta berättel-

ser, som Olin-Scheller talar om att alla individer bär med sig131, ådagaläggs. Dessa gemen-

samma berättelser tillsammans med populärkulturen använder ungdomarna sedan som mo-

deller när de skapar sina egna berättelser om sig själva och världen – detta bidrar, som Ziehe 

uttrycker det, till ungdomarnas kulturella friställning132. Eftersom svenskämnet ska betraktas 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne tycker vi att det är viktigt att lyfta fram dessa berättelser 

i undervisningssituationen, dels för att skapa gemensamma berättelser utifrån vad eleverna har 

med sig i sitt bagage och därigenom skapa samhörighet och gemenskap i samhället, dels för 

att avdramatisera skillnader och skapa förståelse och tolerans för varandra.133. Frida fortsätter 

sitt mångkulturella perspektiv och även sin vidgade syn på text genom att explicit uttrycka 

bild som text. I rapporten Att läsa och skriva från myndigheten för skolutveckling berörs att 

bilden är avläsbar i de flesta kulturer, medan en typografisk texts innehåll måste byts ut för att 

budskapet ska nå fram till alla, vilket bekräftar denna uppfattning. Men som vi ovan har 

nämnt ser lärarna inte någon koppling mellan det vidgade textbegreppet och mångkulturalitet. 

 

Frida: Men många text… många antologier till exempel bygger ju på texter 
från olika delar av världen och och är ju syftet då att man man läser dem, dis-
kuterar och resonerar kring hur kvinnor behandlas, hur barn har det och så så 
att och det kan man ju väldigt bra utnyttja en bild det går ju alldeles utmärkt 
en bild från någon sådan här tidning om BRIS eller vad som helst alltså så va, 
det fungerar ju alldeles utmärkt som som utgångspunkt eller så. 
Hans: Fast är det vidgade textbegreppet särskilt mångkulturellt? 
Frida, Gerd: Nää 
Hans: Jag kan nästan uppleva att det är tvärtom… där kan jag tycka att de 
dominerande grupperna slår igenom tydligare 

 

Trots att Frida ger ett utmärkt förslag på hur man till exempel kan använda bild som text för 

att behandla mångkulturella frågor i ett mångkulturellt klassrum ifrågasätter Hans hur mång-

kulturellt det vidgade textbegreppet är. Det är intressant att se hur fort såväl Frida som Gerd 

håller med och speciellt då Frida som precis har uttalat sig positivt om det. Eftersom lärarna 

hela tiden associerar mångkulturalitet till etnicitet tolkar vi Hans ifrågasättande och avslu-

tande uttalande som att etniska svenskar – ”de dominerande grupperna” – har större behåll-

ning – ”slår igenom tydligare” – av det vidgade textbegreppet än de med utländsk bakgrund – 
                                                 
131 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En undersökning om gymnasieelevers textvärldar. s. 
23. 
132 Ziehe, T. (1989). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet: essäer.s.38ff. 
133 Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En undersökning om gymnasieelevers textvärldar. s. 
23. 
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”det är tvärtom”. Återigen tycker vi oss kunna se hur djupt den typografiska texten är rotad i 

svenskundervisningen och hur svensklärarna skapar samstämmighet i frågan. 

 
Eftersom läsning och läsförståelse är problematiska begrepp när man diskuterar elevers kun-

skapsinhämtning med hjälp av ett vidgat textbegrepp behandlar intervjuerna även detta. Det 

finns dock ingen självklar koppling för lärarna mellan läsförståelse och det vidgade text-

begreppet och de har heller inget explicit mål med undervisningen vad gäller utvecklingen av 

just läsförståelsen. Vid en direkt fråga uppstår en paus vilken vi tolkar som att de inte har 

något givet svar. Dessutom ger lärarna bara typografisk text som exempel på framkomliga 

vägar till att utveckla läsförståelsen.  

 

PAUS 
Daniella: alltså mängdträning tror jag i många fall kan hjälpa väldigt mycket 
för att det är väldigt många elever som är ovana läsare. De de läser egent-
ligen inte särskilt mycket annat än kanske sina snabba mess-meddelanden 
som ju ändå är ett väldigt kortfattat språk, alltså innehållsmässigt är det 
stort, men själva språket som sådant är så förkortat som det bara går… så att 
jag tror att mängdträning i många fall, och som jag upplever det med min 
Hp-etta med de sju som jag har att där var det de var ju inte så jättesugna på 
att läsa och så läste vi då Musselstranden och flera av de här tjejerna var ju 
sådana här ”åhh vad spännande det är” liksom sådär. 
 

 
Daniella signalerar sin osäkerhet med orden ”tror” och ”kan”. Daniella uttrycker att eleverna 

är ”ovana” som läsare, vilket vi tolkar som att de har läst för lite litteratur eftersom de är just 

detta hon relaterar till senare i uttalandet. Denna inställning kan också ses som belägg för att 

svensklärarna måste använda sig av böcker som text för att det är just böcker som går att läsa 

och att svenskämnets främsta uppdrag är att få elever att läsa mer litteratur. Vi uppfattar att 

Daniella har ”lyckats” med sin undervisning när hon har ”omvänt” eleverna och fått dem att 

benämna litteraturläsning som ”spännande”. Och med ”mängdträning” anser vi att Daniella 

avser att om bara eleverna läser tillräckligt mycket kommer de på hur bra litteratur är. På 

flera olika ställen i intervjuerna ger lärarna just sms- och chatspråk som exempel på elevernas 

texter och språk. Synen på elevernas texter blir här enbart på språklig nivå och antyder också 

att formen har större betydelse än innehållet – en åsikt som lärarna dessutom har uttryckt 

tidigare. Vi tolkar att lärarna upplever dessa texter som bristfälliga och att de bidrar till såväl 

det skrivna språkets förfall som en demoralisering av individen. Det finns nämligen enligt 
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Persson i Populärkulturen och skolan, ett orsakssamband mellan ”en individs exponering” 

och ”en individs handlande”134. 

 

 

6. Avslutning 

 
I detta avslutande kapitel sammanfattar vi vårt arbete och drar slutsatser av resultatet samt 

diskuterar uppsatsens didaktiska relevans och dess generaliserbarhet. Våra slutsatser lägger vi 

fram utifrån våra inledande frågeställningar gällande det vidgade textbegreppets definition 

och avgränsning, dess realisering och dess effekter på elevernas kunskapsinhämtning. Vi pre-

senterar även förslag till innehåll i ett dynamiskt svenskämne och en framtida lärarroll samt 

uppslag till vidare forskning. 

 

 

6.1 Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete var att utröna om det vidgade textbegreppet är en verklighet 

hos dagens verksamma svensklärare i mångkulturella gymnasieskolor samt att få en uppfatt-

ning om hur begreppet ska definieras och avgränsas för att kunna urskilja vår egen roll som 

blivande lärare i morgondagens skola. För att uppfylla vårt syfte valde vi att utgå från följande 

tre frågeställningar ”hur realiserat är det vidgade textbegreppet i rådande svenskämnesdiskurs 

med tanke på förändringarna i kursplanen 2000?”, ”hur definieras respektive avgränsas be-

greppet ”text” i undersökt svenskämnesdiskurs” samt ”hur anser lärarna i undersökningen att 

elevers kunskapsinhämtning kan främjas med det vidgade textbegreppet?”. Efter att ha opera-

tionaliserat frågeställningarna till en intervjuguide samlades ett material in från två kvalitativa 

gruppintervjuer med totalt sex medverkande respondenter. Som ovan nämnts gav underlaget, 

från de två gruppintervjuerna i stort sett samma resultat och därför valde vi att i 

diskursanalysen arbeta med dem som ett enhetligt material. I den tidigare forskningen 

presenterade vi olika forskares definition och avgränsning av begreppet text och diskuterade 

närliggande komplexa begrepp såsom ”läsa”, ”literacy” och ”mediacy”. Vi redogjorde även 

för en relevant receptionsteori för ämnet samt problematiken kring olika texters användning 

och värde. Undersökningens resultat styrkte vi genom belägg från den tidigare forskningen i 

                                                 
134 Persson, M. (2000). Populärkulturen och skolan. s. 26. 
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ämnet. Vi kan utifrån vår analys konstatera att det vidgade textbegreppet inte är särskilt 

realiserat i svenskundervisningen i dagens mångkulturella gymnasieskola samt att det finns en 

problematik kring begreppets definition, vilket vi tror hindrar en fullständig integrering. Vi 

har trots det sett att när det vidgade textbegreppet används främjas elevers 

kunskapsinhämtning. 

 

 

6.2 Undersökningens begränsningar 

 

Trots att de undersökta skolorna har skilda förutsättningar vad gäller elevunderlag, ekonomi 

och teknisk utrustning blev utfallet förvånansvärt enhetligt. Då resultatet dessutom till stor del 

överensstämmer med tidigare forskning inom området vågar vi påstå att vårt resultat är gene-

raliserbart till mer än de undersökta skolorna. Steget att se det som en nationell svensklärar-

diskurs är dock för stort och kräver en mer omfattande studie vad gäller geografi och tid. 

Genom att vi lät båda respondentgrupperna samtala förhållandevis fritt kring samma diskus-

sionstema, på vilka de alltså inte var förberedda, anser vi att vi mäter det vi inledningsvis hade 

för avsikt att mäta, nämligen hur svensklärarna pratar om text och textundervisning. I viss 

forskning ses den variation och de motsägelsefulla svar som återfinns i vårt material som ett 

hot mot reliabiliteten men vi hävdar, i likhet med Potter & Wetherell, att detta visar att det 

finns motstridiga diskurser i svensklärarnas diskursiva fält. Dessutom vill vi återigen fram-

hålla att vårt material är av valid karaktär eftersom ett fåtal intervjuer kan ge goda exempel på 

de retoriska mönster som är rådande i svenskämnesdiskursen. Som tidigare nämnts är yrkes-

kategorin lärare svårintervjuade då det ligger i yrkets natur att frambringa fakta och korrekta 

svar. Vi hävdar dock att detta inte påverkar materialets validitet enär de inte explicit visste 

vilka teman intervjun kom att beröra och som en följd därav inte haft tiden att formulera några 

”lämpliga” svar. 

 

 

6.3 Slutsatser 

 

Vi vill här inledningsvis poängtera att vår mening inte är att förringa den typografiska textens 

värde och inte heller de metoder som dagens svensklärare använder, utan vår avsikt är snarare 

att utveckla synen på textmaterialet i svenskundervisningen för att förhindra att allt fler elever 

avslutar sin gymnasiala utbildning som illitterata samhällsmedborgare. Vi menar därför att det 
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vidgade textbegreppet kan användas till mer än motivation eller fjäsk för att nå eleverna. 

Används det vidgade textbegreppet som reella texter kan man hitta de kopplingar mellan ele-

vernas och skolans textvärldar som möjliggör internalisering av kunskaperna. Utifrån denna 

ståndpunkt är vår tanke att eleverna sedan kan omsätta kunskapen i praktiken och därmed nå 

skolans vidare mål. 

 

I svensklärarnas diskurs ses litteratur och typografisk text som text och vi upplever att det i 

diskursen finns en stor osäkerhet när begreppet ska definieras och avgränsas. Området är 

odiskuterat – vid ett flertal tillfällen i samtalen fick vi känslan av att lärarna uttalade sin 

ståndpunkt och sina argument för första gången. I fallande skala anses film, musik, teater och 

möjligtvis bild i vissa sammanhang vara text. Skulptur eller arkitektur är aldrig text. Vi kan 

konstatera att lärarna tycker att formen är viktigare än innehållet. Text är således det som har 

en typografisk förlaga. Musik anses vara text till följd av dess låttexter. Det är också dessa 

som främst används i svenskundervisningen – själva ljudet används för att återskapa stäm-

ningen från en epok i litteraturhistorien. Film och teater har en typografisk förlaga med sina 

manus och betraktas därför som text. Detta är anledningen, tror vi, till att bild, skulptur, arki-

tektur och dans inte ses som text. Definitionen av begreppet text är också beroende av i vilket 

medium texten presenteras. Därav iklädandet av rollen som ”litteraturens apostel”. Av samma 

anledning anses teater ha ett högre värde än film och massmediet TV, som är synonymt med 

populärkulturen i kanal tre och fem. Vi kan därför konstatera att svenskläraren inte bara ska 

vara litteraturens apostel utan även kulturens apostel – högkulturens. 

 

Det är alarmerande att datorspel inte nämns någon gång i intervjuerna eftersom ungdomarnas 

flitiga användande av denna typ av text innebär att det utgör en stor del av deras litterära 

repertoar. Anledningen är utifrån vårt resonemang ovan att datorspel inte har någon uppenbar 

typografisk förlaga – alltså absolut inte ses som text – och att datorn som medium är så starkt 

förknippat med ungdomskulturen och därför betingar ett lågt kulturellt värde. När lärarna trots 

allt använder text från elevernas litterära repertoar – när de bygger broar – sker det med ett 

lyckat resultat. Ett sådant exempel i intervjuerna var arbetet med filmerna Gothica och Forest 

Gump. Eleverna deltar aktivt och engagerat i denna typ av undervisning och relaterar till sin 

egen litterära repertoar, vilket kommenteras med förvåning av lärarna genom orden ”faktiskt” 

och ”spännande”. Vi tycker att det är tråkigt att lärarna inte utvecklar och använder denna 

lärdom till fler arbetsområden eftersom eleverna bevisligen omsätter den nyvunna kunskapen. 

Lärarnas diskurs är stabil; alltså typografisk text är text och elevernas text är synonymt med 
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populärkultur som uttryckligen ses som lågkultur och därför inte bör ha någon plats i 

svenskundervisningen. 

 

Vi kan även konstatera att lärarna inte anser att det finns någon kunskap av värde i det vid-

gade textbegreppet/elevernas litterära repertoar. För lärarna finns kunskap i den traditionella 

texten. Texter från elevernas värld är banala och inte gångbara i hela samhället. Det vidgade 

textbegreppet används dock som metod för att förklara den traditionella texten och främjar 

således kunskapsinhämtning. I svensklärardiskursen anses inte det vidgade textbegreppet alls 

vara mångkulturellt och inte heller, utifrån den aspekten, möjligt att använda i samma mening 

som kunskapsinhämtning.  

 

Även om lärarna gör försök att förskjuta diskursen mot att inbegripa ett vidgat textbegrepp 

kan vi konstatera att det vidgade textbegreppet inte är realiserat i någon vidare utsträckning. 

Vad som hindrar detta är förutom seglivade föreställningar om textens värde, bristfällig 

utbildning av nya lärare på universiteten samt avsaknad av kompetensutveckling, ett ansvar 

att föra vidare kulturarvet och att eleverna får en stor del av det vidgade textbegreppet på sin 

fritid. En förklaring till att dessa anledningar finns är att det i det diskursiva fältet existerar 

närliggande diskurser som påverkar svensklärardiskursen. Sådana diskurser är den 

akademiska diskursen med sin traditionella textsyn och litterära kanonuppfattning och 

myndigheternas diskurs som dels ålägger lärarna att föra vidare ett kulturarv, dels påtvingar 

lärarna en vidgad syn på text och ett annorlunda arbetssätt som inte är förklarat i någon större 

utsträckning. Myndigheternas åläggande av skolorna att undervisa utifrån ett vidgat 

textbegrepp får konsekvenser för form, innehåll och omfång i såväl ungdomsskolornas som 

universitetens verksamhet. Vi tycker att myndigheterna visar tydlig dubbelmoral genom att 

ställa krav på att undervisningen ska ske utifrån ett vidgat textbegrepp, men ändå kräva 

”utvärdering” genom traditionell text i form av de nationella proven. 

 

Enligt Holmberg måste lärare intressera sig för vad eleverna tillgodogör sig från sina texter på 

fritiden och lyfta det till diskussion i undervisningen, oavsett om läraren själv tycker om pro-

grammen då dagens elever läser mer än tidigare generationer eftersom de konsumerar olika 

medier i större utsträckning. Till följd därav besitter eleverna otroliga kunskaper och erfa-

renheter som enligt Holmberg inte tas tillvara i skolans undervisning, vilket Årheim med föl-

jande belägger: ”[k]onkurrerande kunskapande via massmedia skulle således kunna tillföra 
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skolundervisningen något och skolans roll kan i ett sådant sammanhang ses som unik.”135 

Eleverna skulle med andra ord få en möjlighet att ”omförhandla sina värderingar i en miljö 

utanför den egna intressegruppen”136 och att i skolan få tillgång till verktyg och strategier till 

att tala med varandra om känsloladdade erfarenheter och synliggöra dessa i ett större sam-

manhang, ”men som de utanför skolan kan ha svårt att hitta de rätta distanserade formerna 

för”137. För att kunna beskriva svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne är denna 

syn på elevernas repertoar ett måste i en framtida skola likväl som en förändrad syn på text 

och textbearbetning i lärarutbildningen. I likhet med vad Olin-Scheller ovan fastslår bör sko-

lan sträva efter att utbilda elever med en kritisk literacy-kompetens.138 Som en följd av detta 

måste skolan och läraren få nya roller; kunskaps- och kompetensbegreppen måste omdefinie-

ras och det handlar inte endast om att ”synliggöra samhället i skolan utan också att synliggöra 

skolan i samhället”139. Det är av yttersta vikt att synliggöra svensklärardiskursen då den styr 

såväl uppfattning som handlande. De pedagogiskt intresserade lärarna måste vara övertygade 

om det vidgade textbegreppets förtjänster och ha fått möjlighet att formulera sina argument 

och åsikter både för sig själva och för andra för att kunna möta de av traditionen bundna 

lärarna.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns många orsaker till att det vidgade textbegreppet 

inte är helt realiserat i svenskundervisningen. Som viktiga orsaker till detta ser vi brist på 

ekonomiska och/eller tekniska medel på skolorna, avsaknad av grund- och fortutbildning samt 

att det inte finns utrymme i lärarnas arbetstid för fördjupning och reflektion över resultat av 

undervisningen. Men vi menar att svensklärardiskursen, som säger att text är typografisk text, 

är den orsak, som utgör den mest svårföränderliga. Enligt Saussure styr språket tanken och 

därmed hur man ser på världen. I förlängningen skapar detta den diskurs inom vilken lärarna 

rör sig och ger återverkningar på den svenskundervisning som de mångkulturella eleverna får 

ta del av. 

 

 

 

                                                 
135 Årheim, A. (2003). ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum – Litteraturens möjligheter och 
begränsningar”. I: Nordberg, R. (red.) (2003). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och 
förskola. Svensklärarföreningens årsskrift. s. 99. 
136 Ibid. s. 99. 
137 Ibid. s. 102. 
138 Olin-Scheller, C. (2006) Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar.. s. 237. 
139 Andersson, L.G., Persson M. & Thavenius J. (1999). Skolan och de kulturella förändringarna. s. 34. 
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6.4 Vidare forskning 

 

Under arbetets gång har ytterligare tankar och funderingar väckts kring ämnet, vilka skulle 

kunna utgöra en grund för vidare forskning. Exempel är hur elevernas diskurs hade påverkat 

undersökningens utfall, hur den efterfrågade fortbildningen skulle se ut för att kunna påverka 

svensklärarnas diskurs samt vidareutveckla metoder om hur det vidgade textbegreppet kan 

användas i praktiken. Ytterligare ett fält som behöver lyftas, studeras och diskuteras är hur 

läsförståelse ska mätas och bedömas när man ser text i en vidgad betydelse. 
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BILAGA 1 
 

                Laholm, den 21 februari 2007 
 
Hej! 

 

Vi är två lärarkandidater som studerar på Halmstad Högskola och vi har i vår 

ämneskombination svenska/engelska respektive svenska/tyska. Denna termin skriver vi vårt 

examensarbete och vi har för avsikt att undersöka textanvändning i svenskundervisningen 

samt hur elevers läsförståelse kan utvecklas. Då vi är intresserade av rådande diskurs kring 

detta ämne i gymnasieskolan önskar vi utföra en gruppintervju/diskussion med dig och två 

eller tre andra verksamma svensklärare på XXX-skolan den 18/4 klockan 15.30. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att få möjlighet att 

godkänna den transkriberade versionen före vår analys. För att nå ett så säkert och rättvisande 

resultat som möjligt tänker vi göra både en ljud- och en bildupptagning av intervjun. Det är 

endast vi som kommer att ta del av det inspelade materialet och efter analys kommer dessa att 

förstöras. Deltagandet är givetvis frivilligt, men det är vår förhoppning att du kan ställa din 

kunskap och erfarenhet till förfogande. Vi beräknar att gruppintervjun tar cirka en timma. 

Om du får förhinder vänligen meddela det på mejl eller telefon. Har ni andra frågor eller 

funderingar får ni gärna kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar Lotta Skoogh och Malin Nermark 

 

 

Lotta tfn. 0702-879243, lotta_skoogh@bredband.net 

Malin tfn. 0705-228251, m_nermark@hotmail.com 



 II

BILAGA 2 

 

Intervjuguide 
 

1. Vad är en text för er? (egenskaper) 

 

2. Vad är det vidgade textbegreppet för er? 

 - Hur tycker ni att begreppet ”text” ska definieras/avgränsas? 

- Berätta om hur ni använder olika texter i er undervisning. 

- Vilka kompetenser vill ni att eleverna ska utveckla med hjälp av 

textanvändning. (Traditionellt skriven text kontra det vidgade textbegreppet.) 

 

3. Kan en skriven text tillföra något som inte andra medier kan? Vad? 

- Hur ser ni på skillnaden/erna mellan olika medier? För-/nackdelar? 

- Vilka är svåra/lätta att arbeta med? Varför? 

- Vilka är viktiga att arbeta med? Varför? 

- Hur ser ni t.ex. på en bild som text? 

 

4. Vad är läsförståelse för er? När/hur förstår man att man läser? 

- Hur kan man träna läsförståelse? 

- Vilka ”metoder finns/arbetar ni med/skulle ni vilja arbeta med? Vad i så fall 

hindrar? 

- Vilka mål har ni med er undervisning av skönlitteratur? 

- Hur bra läsare behöver eleverna bli? 

- Varför tror ni att läsförståelsen försämras? Vilka tänkbara faktorer finns (om 

alls) i skolan? I elevens hemmiljö? I samhället? 

 

5. Hur kan man ta hänsyn till mångkulturalitet genom ett användande av det vidgade 

textbegreppet? 

 

6. Kan man uppnå likvärdig kunskap genom läsning av alla sorters texter? 
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BILAGA 3 

 

Text kontra det vidgade 

textbegreppet  
 

kontra  
 

• läsförståelse  
 

• kunskapsinhämtning  
 

• mångkulturalitet 
 
 
 
 
 
 


