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Abstract 

 
The concept of text in a wider perspective includes different ways of broadening a text using 

pictures, film, music and other media. This essay is about how teachers use expanded 

conception of text in education. The intention of my work is to clarify what the concept of 

text in a wider perspective is and how it is used by teachers. Teachers have answered 

questions about how they work with the concept of text in a wider perspective according to 

School curriculum and if they think it can deepen the understanding of teaching in different 

subjects.  

 

I have interviewed ten teachers in primary school and analyzed the interviews by looking for 

differences and similarities in their answers. 

 

The conclusion of my research shows that teachers are aware of the differences between 

students’ usage of texts in school and at home. However it is difficult to connect or mix these 

two worlds of texts. Teachers find lack of time for planning, knowledge and technicalities, as 

the biggest obstacles, when they are working with text in a wider perspective. 

 

Teachers also experience that they have to make a choice between reaching the goals in 

Syllabus or train the course objectives when they let students work with the concept of text in 

a wider perspective. The widening of text with help of film, drama or other creative activities 

is experienced as time wasting by the teachers and it is only possible if there is some time to 

spare. 

 

My conclusion is that the syllabus and other steer documents have to focus on how to make 

transits between ordinary teaching material and the concept of text in a wider perspective in 

order to reach teaching goals in School curriculum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

 

Det vidgade textbegreppet innebär olika sätt att vidga en text genom bild, film, musik och 

andra medier. Denna uppsats behandlar det vidgade textbegreppet och hur det används i 

undervisningen. Syftet med min undersökning är att klargöra vad ett vidgat textbegrepp 

innebär och undersöka hur lärare arbetar med det. Lärarna har svarat på frågor om hur de 

förhåller sig till det vidgade textbegreppet då det gäller att nå målen i läroplanen och hur ett 

vidgat textbegrepp kan fördjupa lektionsinnehållet.  

Jag har intervjuat tio lärare i olika årskurser och därefter analyserat svaren genom att söka 

efter likheter och skillnader.  

 

Resultatet visar att lärarna är medvetna om skillnaderna i skolans och elevernas textvärldar. I 

undervisningen är det dock svårt att förena de olika textvärldarna. Det som lärarna upplever 

som hinder är främst bristen på tid för planering, kunskaper och tekniska lösningar. 

 

Lärarna upplever också att de ställs inför ett val när det gäller det vidgade textbegreppet. För 

att nå de olika kunskapsmålen har de inte tid eller möjligheter att använda sig av det vidgade 

textbegreppet. Att vidga en text med hjälp av film, eget skapande eller annat, upplevs som 

tidsödande och genomförbart endast om det finns tid över. 

 

Slutsatsen som jag kom fram till är att styrdokumenten behöver mer tydliggöra olika 

övergångar mellan läromedel så att det vidgade textbegreppet blir ett medel att nå 

kunskapsmålen och inte bara en utfyllnad. 

 
 

Nyckelord: Det vidgade textbegreppet, undervisning, kunskapsmål 
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1. Inledning 

Sedan urminnes tider har människornas sätt att förmedla sig med varandra skapat intresse 

kring hur språklig överföring uppstår. Från de tidiga grottmålningarna till dagens snabba tryck 

på datortangenterna, har syftet varit att berätta någonting för omvärlden. Bokkonstens 

revolutionerande tekniska utveckling gav människor möjligheten att ta del av och försöka 

förstå andras tankar, kulturer och livssyn. Böcker har överlevt i århundraden och blivit 

betraktade som en viktig del av kulturarvet som vi alla för vidare till nya generationer. 

Att läsa, förstå och analysera litteratur har varit en självklar del i all undervisning. 

I skolan har de rådande styrdokumenten utarbetats för att poängtera vikten av att eleverna ska 

utveckla sina kunskaper i att använda litteratur och texter i fler och nya, medier. Dagens 

textvärld består till stor del av skärmbaserade medier som elever dagligen kommer i kontakt 

med. Jag är intresserad av att veta om förändringarna i textbegreppet har några effekter på hur 

lärare i skolan undervisar i olika textsammanhang. 

 

De senaste 30 åren har mycket hänt i sättet hur vi tar del av texter. Från att enbart inbegripa 

typografiska tecken, har texter idag börjat leva sitt eget liv i många olika slags medier. 

Internet, textmeddelanden och olika chatforum skapar en uppdaterad, social plattform, som 

inte fanns tidigare. För dagens elever är textbegreppet någonting helt annat än vad det var för 

både lärare och föräldrar i förra generationen. Idag översköljs vi av texter i olika format och i 

olika medier. Datorer, mobiler och massmedia kräver en helt annan textuell medvetenhet, än 

böcker. De digitala textvärldarna skapar en interaktion genom bild och ljud som kräver en 

annan sorts närvaro än den skrivna texten, av användaren. Framför allt har de tekniska 

möjligheterna till ständig uppkoppling på nätet skapat ett behov sociala av textvärldar som 

många elever söker sig till. Bloggar, twitter och olika chatforum är en stor del av många 

elevers liv.  

 

Det vidgade textbegreppet, uppmärksammades tidigt i skolans styrdokument. Från 1994 och 

fram till den nya läroplanen Lgr 11 har läroplanerna skärpt kraven på att lärare ska ge elever 

verktyg och kunskaper i att förhålla sig till det vidgade textbegreppet. Att eleverna ska kunna 

använda sig av texter i olika medier, samt kritiskt granska all information som de har tillgång 

till ska vara självklart i undervisningen. Det vidgade textbegreppet har lett till ett behov av att 

skapa nya, mer innehållsrika och breda uttryck som, literacy och multimodala texter, som jag 

kommer att avhandla i ett kapitel längre fram. 
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1.1  Syfte och disposition 

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur ett antal grundskolelärare arbetar med det 

vidgade textbegreppet i sina ämnen, och om de anser att de kan fördjupa lektionsinnehållet 

med hjälp av ett vidgat textbegrepp. 

 

Uppsatsens första del tar upp en del av forskningen som finns i ämnet och behandlar även 

styrdokumentens innehåll och relation till det vidgade textbegreppet. 

För att bilda mig en uppfattning om hur det vidgade textbegreppet används i undervisningen 

ska jag intervjua tio stycken grundskolelärare i en närliggande skola och fråga hur de arbetar 

mot målen i styrdokumenten när det gäller det vidgade textbegreppet.  

 

Jag utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Hur förhåller sig lärarnas arbete med texter till det vidgade textbegreppet och målen i läroplanen? 

 

2. Vilka hinder och möjligheter ser lärare i arbetet med det utvidgade textbegreppet? 

 

 

Jag kommer också att undersöka om det finns skillnader mellan pojkars och flickors 

textanvändning och hur det kommer till uttryck i skolan. 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Det nya medielandskapet 

Den nuvarande läroplanen (Lpo 94) är väldigt tydlig med vad som menas med ett vidgat 

textbegrepp. Under Ämnets karaktär och uppbyggnad definierar begreppet enligt följande: 

 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan 

ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 

utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat 

textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. 

                                                                                                          ( Skolverket, 2011) 

 

Nyare uttryck som Literacy och multimodala texter är uttryck som beskriver mer exakt vad 

begreppet vidgade texter täcker in och kommer att förklaras mer i kommande kapitel. 

I det nya läroplanet (Lgr 11) används inte uttrycket det vidgade textbegreppet, men genom det 

centrala innehållet framgår ändå vikten av att undervisa eleverna om multimodala texter. 

Det centrala innehållet för årskurs 9 består bl.a. av: 

 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. 

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter 

med inslag av argumentation. 

                                                                                              ( Skolverket, 2011) 
                                                                                                 

Eftersom användandet av digitala, skärmbaserade texter blir mer vanligt ju äldre eleverna är, 

är det kanske vanligt att lärare för att motivera sina elever ofta använder sig av olika digitala 

medier för att skapa intresse och stimulans i lärandet. Men att det faktiskt står i läroplanen att 

eleverna redan i åk. 1-3 ska beredas möjligheter till att utnyttja olika medier är kanske inte så 

självklart. 

Det centrala innehållet för åk 1-3 i Berättande texter och sakprosa, ska enligt läroplanen bestå 

bland annat av: 

 

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och    

   webbtexter. 

                                                                                               ( Skolverket, 2011 ) 
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Styrdokumenten är tydliga när det gäller målen och vilka verktyg ska användas för att nå dem. 

Hur lärare använder sig av de olika verktygen är däremot mycket upp till varje skola och den 

enskilde läraren. 

Idag har skolans maktposition som informations- och kunskaps kanal fått hård konkurrens av 

Internet. Den skrivna texten har blivit ett nödvändigt redskap för framförallt unga som 

kommunicerar med texter på många olika sätt. Britt-Louise Gunnarsson, skriver i artikeln 

‖Tal och skrift i det teknikstyrda samhället‖ (2004) hur nya genrer har uppstått genom den 

nya tekniken. Hon menar att tal och skrift har blivit mer och mer lika och att sms 

meddelanden ersätter telefonsamtalen. Gunnarsson hävdar också att vi har fått ett slags 

skrivande som är mer dialogiskt och som liknar vårt talade språk. Den kommunikativa 

verkligheten har helt förändrats och gränserna mellan offentligt och privat har genom 

hemsidor och liknande blivit mer likt ett gemensamt språk för all digital text, där gränserna 

har suddats ut. Hon tar också upp vikten av att lärare är medvetna om de konsekvenser som 

den digitala utvecklingen medför. Framförallt poängterar hon att det är viktigt att dra nytta av 

elevernas språkliga engagemang och den kreativitet som den nya tekniken skapar. Många 

elever är mer positiva till skrivandet eftersom den skärmbaserade tekniken upplevs som 

självständig och kreativ (a.a: 23). 

Andersson & Wilhelmsson Ramshage (2010) studerar förhållandet mellan digitala och 

traditionella literacyaktiviteter. Man hänvisar till tidigare studier i New York av Agee & 

Altarriba (2009) som ifrågasätter den allmänna tron på att alla barn är vana utövare av digitala 

medier. Enligt Agee & Altarriba ökar användningen av sociala medier först efter 11-års ålder. 

Andersson & Wilhelmsson Ramshage diskuterar också hur läsförmågan påverkas av hur 

eleverna använder sig av t.ex. information online. 

Det som märks tydligt i undersökningen är hur nätanvändandet ökar kraftigt efter 12 års ålder 

för pojkar. Flickorna i den åldern läser förhållandevis mycket tryckta böcker och olika slags 

serier och tidningar medan pojkarna uppger att de inte alls läser icke-skärmbaserade texter 

särskilt mycket. Däremot ökar användandet av skärmbaserade texter kraftigt i tonåren för 

pojkarna. Det som utmärker många av pojkarna i undersökningen, är att de inte verkar läsa 

tryckta texter vare sig hemma eller i skolan. De är generellt negativt inställda till läsande och 

skrivande, trots att de läser och skriver mycket online (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 

2010) .  
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2.2 Begreppet literacy och multimodala texter  

Begreppet literacy har tidigare kopplats ihop med elevens förmåga att läsa och skriva, d.v.s. 

hantera olika typografiska texter. Olin-Scheller & Wikström (2010) förklarar begreppet 

literacy och dess vidgade betydelse idag. Enligt författarna erbjuder olika sajter en informell 

lärmiljö som fördjupar kunskaperna i literacy, dvs. hur man använder sig av olika texttyper 

för att skapa sin egen digitala text (Olin-Scheller & Wikström, 2010: 15). På olika sajter kan 

tonåringar skapa olika slags visuella texter med bilder, och annan information man vill lägga 

ut. Dagens literacybegrepp används för att beskriva ‖det komplicerade förhållandet mellan 

läskunnighet, läsförståelse och olika texttyper och medier ‖. Därför borde man idag prata om 

många olika förmågor som man behöver till kommunikativ handling, Literacies. Vidare 

menar författarna att dagens teknik skapar alldeles nya sätt att både förstå och skapa literacies. 

Idag finns en annan teknik inom den digitala världen, som genom sin virtualitet och 

möjligheter till interaktion ger helt nya perspektiv för användaren (a.a:18)  

Brian Street (2003) tar upp termen ‖New Literacy Studies (NLS)‖ där han förklarar hur 

literacybegreppet har ändrats. Från att endast fokusera på hur man förvärvar sig kunskaper i 

att läsa, studerar man nu mer begreppet literacy som en social förmåga som är mycket 

beroende av de sammanhang en individ vistas i. Enligt Street fokuserar forskningen allt för 

mycket på den enskilde individens läs- och skrivförmåga som en psykologisk mental process. 

Ofta tar man för givet att enbart tillgången och möjligheter till litteraturstudier ska göra det 

möjligt för läsaren att ta del av olika slags textvärldar. Man ser inte till deras kognitiva 

kunskaper eller sociala situation vilket också påverkar hur man tar till sig hela bredden av 

texter, från typografisk text till bilder och multimedia. Street efterlyser en mer nyanserad bild 

av literacystudier där både formella och informella utbildningskanaler samverkar i frågan om 

hur människornas olika miljöer har för betydelse för literacyutvecklingen och deras identitet.  

 

Inom NLS forskar man mera samspelet mellan människor och de texter som de omges av. 

Street menar att människor är aktiva deltagare i textmottagandet och inte bara skolans 

textbruk bör lyftas fram i forskningen, utan andra arenor där vi tar del av texter, som till 

exempel hemmet och vårt sociala nätverk, är lika viktiga. Han menar också att literacy inte 

kan läras ut som ett ämne för sig, utan är redan en social interaktion mellan lärare och elev: 

 
The argument about social literacies (Street, 1995) suggests that engaging with 

literacy is always a social act even from the outset. The ways in which teachers 
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or facilitators and their students interact is already a social practice that affects 

the nature of the literacy being learned and the ideas about literacy held by the 

participants, especially the new learners and their position in relations of power. 

It is not valid to suggest that "literacy" can be "given" neutrally and then its 

"social" effects only experienced afterwards. (Street 2003 s. 78) 

Idag utgörs texter av en hel del mer än bara typografiska tecken. Man talar om multimodala 

texter. Den nya texten är mer visuell, det är inte bara skriften som skapar betydelse, utan lika 

viktiga är bilder och ljud. Denna multimodala text finns i allt runtomkring oss, från reklam till 

läromedel och finns även i vår privata sfär, i form av mejl, textmeddelanden, spel och olika 

chatforum.  Cecilia Mörner (2004) betonar bildernas framskjutna roll i samhället. Mörner 

beskriver i sin artikel ‖När bilden blev till text - och åter bara bild‖ hur det visuella nu har 

rollen som informatör, säljare och provokatör. Hela vår urbana miljö är översållad med bilder 

för information, reklam eller vägledning. Enligt Mörner är det en intressant utveckling 

eftersom text i allmänhet har rangordnats högre än bilden. Texten har ansetts som mer 

sofistikerad och subtil med flera förfinade undertoner, medan bilden endast ansetts som 

ikonisk (avbildande). Idag utgör bilder en avgörande roll i våra liv. Bilder och texter talar till 

oss på olika villkor och bildens visuella kraft blir mer och mer uppenbar enligt Mörner (a.a: 

69). 

Anders Björkvall (2009) beskriver hur multimodala texter interagerar med läsaren på många 

olika plan. Björkvall anser att idag räcker det inte att kunna bara läsa och skriva för att tolka 

en text. Multimodala texter skapar betydelse på fler sätt än skriften och därför kan man idag 

tala om en visuell text som vidgar den typografiska texten. Björkvall presenterar olika verktyg 

för betydelseskapande i läsningen av visuella texter. För att kunna läsa av bilder och text och 

förstå det som kommuniceras genom bilderna, behöver man kunna skapa olika versioner av 

verkligheten genom att använda sig av olika betydelsetyper s.k. metafunktioner. 

 

Exempel på metafunktioner är: ideationella, interpersonella och textuella (Björkvall, 2009: 

11). Den ideationella metafunktionen använder olika bilder av verkligheten för att beskriva 

det som händer. Den interpersonella metafunktionen är knuten till interaktion och attityder 

mellan människor (skribent/talare och läsare/mottagare) och slutligen den textuella 

metafunktionen som binder ihop de första två i olika kommunikativa sammanhang. 
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Björkman menar också att läroböckerna har blivit mer och mer multimodala och kräver en 

annorlunda textuppfattning än läroböckerna med faktatexter. Enligt Björkvall är visuella 

resurser i texter någonting som varierar beroende på kulturer och till exempel olika 

yrkesgrupper. Vi lever i en värld som är multimodal och framtiden kommer sannolikt att vara 

det ännu mer (a.a:172). 

 

2.3 Genusperspektiv 

I diskussioner om pojkars och flickors läsvanor hörs ofta kommentarer från lärare som tycker 

att det är svårt att få pojkar att läsa skönlitteratur. Maria Ulfgard skriver i artikeln 

‖Fritidsläsning – bara en privatsak‖ (2004:107) om tonårsflickor och deras läsning. Enligt 

Ulfgards studie läser en stor del av tonårsflickor mycket – ibland flera böcker i veckan – 

utanför skoltiden. Hennes forskning visar att till största delen består tonårsflickornas läsning 

av böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Det som driver flickorna i läsningen är att de 

genom att läsa skönlitteratur känner att de får föredömliga inspirationskällor. Flickornas 

läsning behandlar ofta kvinnliga teman, som till exempel kärlek och relationer. Enligt Ulfgard 

använder sig tonårsflickor av teman som kärlek, erotik och moderskap för att själv utveckla 

sitt genus (Ulfgard, 2004:111).  

I och med den skärmbaserade textens framväxt har tonåringarnas möjligheter till att interagera 

med den skrivna texten ökat. Olin-Scheller & Wikström (2010) beskriver hur flickorna helt 

dominerar i genren fanfiction, där man utgår från karaktärer från kända verk och hittar på en 

egen fortsättning till historierna. I fanfiction kan man förflytta huvudpersonerna till nya 

miljöer och para ihop rollfigurer från olika verk. Det som är drivkraften i fanfiction är att de 

som skriver kan på detta sätt fortsätta historierna efter egna önskemål och vidga 

ursprungstexten (a.a: 11).  

I studien av Andersson & Wilhelmsson Ramshage (2010) framkommer också tydliga 

skillnader mellan pojkarnas läsvanor gentemot flickornas. Bortsett från tryckta dagstidningar 

läser en stor grupp pojkar knappt alls någon tryckt text.  Dock läser och skriver de mycket i 

olika nätgemenskaper och chatforum. De ser dock inte denna typ av läsande och skrivande 

som generella läs- och skrivaktiviteter utan tycks förknippa läsande och skrivande online med 

något annat. Vidare visar studien att bruket av skärmbaserade texter ökar markant i tonåren 

för både flickor och pojkar. Nätgemenskaper som facebook och bilddagboken är mest 
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populära. Det som skiljer sig mest i användandet av skärmbaserade texter hos flickor och 

pojkar är att flickorna använder sig mest av sociala medier som bloggar, medan pojkarna 

använder sig mer av sport, spel och film. Det som i studien poängteras är skillnaden mellan 

skolans dominerande läs-och skrivaktiviteter och aktiviteterna utanför skolan för pojkar. 

Styrdokumenten riktar sig främst mot skönlitteraturen som mått på mångsidig lärande medan 

en stor grupp elever (främst pojkar) inte läser skönlitteratur vare sig hemma eller i skolan 

(a.a). 

 

2.4 Vidgade texter i skolan 

Idag utgör en stor del av de texter som finns i barns liv av skärmbaserade texter. Olika 

forskningsrapporter har avlöst varandra och diskussioner om barns kreativitet som kan 

hämmas av datorer har förts i media. Barn lever i en verklighet där bilder, symboler och en 

text som man interagerar med är en naturlig del i hantering av multimodala texter. Hur 

bemöter skolan de textvärldar som barn besöker på sin fritid? Är skolan en värld för sig där 

skönlitteratur prisas och där skärmbaserade texter anses som mindre värda?  

Elever som får bygga vidare och använda sina egna textvärldar även i skolan är mer 

motiverade och investerar mer. New London Group, bestående av forskare från USA, England 

och Amerika, startade redan 1966 diskussioner om hur man skulle kunna skapa en ny 

pedagogik pedagogy of multiliteracy där barns och ungas textvärldar kunde möta skolans 

(Fast 2008:137). En av forskarna i gruppen, Brian Street, fördömer skolans autonomous 

model of literacy: 

Skolans läs- och skrivundervisning blir därmed sällan meningsfull eller relevant i 

barnens liv, menar han. Alternativet är, skriver han, en ideological model of literacy, 

där det sociala, kulturella, ekonomiska och även religiösa sammanhang som 

elevernas erfarenheter ingår i bildar en utgångspunkt för skolans undervisning. 

Ernest Morrell (2004) anser att det är viktigt att lärarna är positiva till elevernas egna 

textvärldar. Morell har punktat upp sex anledningar för lärare att söka sig kunskaper om 

elevers textvärldar: 

 En bred kunskap om populärkultur hjälper läraren att använda sig av denna i sin vanliga literacy- 

undervisning. 
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 Större kunskap om populärkultur hjälper läraren att inte vara så negativ till detta fenomen i klassrummet. 

 Genom kunskaper om populärkultur kan läraren koppla till elevernas erfarenheter utanför skolan och i sin 

undervisning. 

 Med en gedigen kunskap kan läraren verkligen gå in i diskussioner med eleverna och också hjälpa eleverna 

till en mera kritisk inställning och förståelse. 

 Genom att sätta sig in i populärkulturen kan läraren också få mer kunskap om till exempel etnicitet. 

 Genom att ta in populärkultur i undervisningen kan läraren hjälpa eleverna att bygga broar till akademiska 

texter och sammanhang.  (Ernest Morell (2004, s.42)  

Den digitala textvärlden som elever besöker utanför skoltiden betraktas ibland av vuxna som 

en fritidssysselsättning utan något nyttovärde för skolstudier.  Gee (2007) anser tvärtemot att 

skolan har mycket att lära både när det gäller det pedagogiska upplägget och fångandet av 

elevernas engagemang av videospel. Gee ser skolans stora problem i just hur man ska få unga 

människor att lika hängivet som i videospelen, ägna sig åt lång, ihärdig problemlösning. Det 

som videospelen lyckas skapa är en inspirerande värld där man genom en lång kamp vinner 

fördelar genom utmaningar och förvärvande av nya kunskaper. Enligt Gee njuter människor 

av att lära sig, vilket märks i spelvärlden men som inte alltid märks i skolan. Skolans inlärning 

av faktakunskaper skapar inte samma njutning och forskning har visat att trots avklarade prov 

är det svårt att tillämpa skolkunskaper i problemlösning inom andra områden. 

 

Genom några enkla läroprinciper lyckas videospelen engagera sina användare. 

Mycket av det som handlar om elevers kunskapsinhämtning i skolan borde inspireras av det 

som verkligen engagerar barn och unga. Videospelen har många egenskaper som skolan 

kunde använda sig av för att motivera elever. Gee tar upp fler exempel som även kunde 

appliceras på skolan: Videospelen uppmuntrar till risktagning vilket skolan också borde 

tillämpa i högre grad. Genom risktagning, utforskning och upprepade försök lyckas man 

komma vidare även efter ett misslyckande. Gee avslutar med en fråga: 

 
So the suggestion I leave you with is not ―use games in school‖—though that’s a 

good idea—but: How can we make learning in and out of school, with or without 

using games, more game-like in the sense of using the sorts of learning principles 

young people see in good games every day when and if they are playing these games 

reflectively and strategically. (Gee 2007, s.11) 

 

Att införa lusten till lärandet och upptäckarglädjen från olika spel på nätet till skolans 

pedagogik vore därmed önskvärt, men kan säkert vara nog så svårt i praktiken. 
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       3. Metod 

 

3.1 Metod för intervjuerna. 

Jag har intervjuat 10 grundskolelärare och förskolelärare. 

Jag har utgått från Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). I den 

tas upp nyckelfrågor som är viktiga vid planeringen av en forskningsintervju.  

Enligt Kvale är själva syftet i intervjusamtalet att skaffa sig ‖kvalitativa beskrivningar av 

den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras meningar‖ (Kvale, 1997:117). 

För att ge de intervjuade bakgrund till intervjun har jag dels i skriftlig form gett 

information om det vidgade textbegreppet enligt skolverkets läroplaner och dels förklarat 

syftet med intervjun för min uppsats.  

 

3.1.1 Metodkritik 

Genom att välja ett ämne som jag själv undervisar i och har åsikter om kan man som 

Kvale menar hamna i en situation där den kvalitativa forskningsintervjun inte är 

tillförlitlig, utan bygger på ledande frågor (a.a: 258). Men som författaren skriver är det 

viktiga i en forskningsintervju vart frågorna leder och inte om de är ledande eller inte. I 

detta fall då frågornas syfte är att undersöka hur texter används i en lärmiljö, så är ju också 

svaren någonting som är individuellt för varje lärare och den undervisning som bedrivs. 

Jag håller inte helt med att frågorna är ledande eftersom jag själv inte har något givet svar 

på frågorna som jag ställde och därför inte heller kan styra dem i någon speciell riktning. 

 

Vidare kan det tyckas att den kvalitativa forskningsintervjun inte är en vetenskaplig metod 

eftersom den är så personbunden och visar bara på vad just en av de frågade anser. Men 

just samspelet mellan intervjuare och den som blir intervjuad kan bli någonting unikt och 

leda till relevanta data vilket är nog så viktigt i sammanhanget (a.a: 259).  

 

Genom intervjuerna har jag kommit till resultat som inte kan anses som generaliserbara, 

men som i rätt kontext har ett inneboende värde som just kvalitativa intervjuer. Eftersom 

skolans alla lärare deltog i intervjuerna anser jag ändå att resultatet ger en intressant bild 

av, hur man i en skola förhåller sig till undervisningen genom det digitala texbegreppet. 

Genom undersökningen får man en också en samlad bild som kan generaliseras även till 

andra landsortsskolor. 
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3.2 Respondenterna 

De lärare som jag intervjuade arbetar alla i en grundskola med relativt få elever, 124 stycken. 

De arbetar från förskoleklass till årskurs 6. Här följer en presentation av alla som deltog i min 

undersökning. 

Respondent 1: Lågstadielärare 1. Har undervisat i 8 år och undervisar i ämnen matte och 

svenska. 

Respondent 2: Lågstadielärare 2. Har undervisat i 30 år och undervisar i ämnen No, So, 

engelska och svenska. Har arbetat många år också i förskoleklass. 

Respondent 3: Mellanstadielärare 1. Har undervisat i 30 år. Undervisar i historia, geografi 

och religionskunskap. 

Respondent 4: Mellanstadielärare 2. Har undervisat i 10 år. Undervisar i matte, So, No, och 

bild. 

Respondent 5: Mellanstadielärare 3. Har undervisat i 12 år. Undervisar i No, So, matte och 

bild. 

Respondent 6: Mellanstadielärare 4. Har undervisat i 35 år. Undervisar i ämnen svenska, 

engelska och musik. 

Respondent 7: Förskolelärare 1. Har undervisat i 15 år. Undervisar i förskoleklass. 

Respondent 8: Förskolelärare 2. Har undervisat i 30 år. Undervisar i förskoleklass. 

Respondent 9: Specialpedagog. Har undervisat i 25 år. Arbetar med stödjande 

specialpedagogik samt som resurs i klasser. 

Respondent 10: Gymnastiklärare. Har undervisat i 10 år. Undervisar i gymnastik. 
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3.3 Genomförande 

Min undersökning baserar sig på 10 förskole- och grundskolelärare som undervisar i en 

liten skola på landsbygden. På grund av att skolan ligger på landsbygden och har en liten 

lärarkår har jag funnit det nödvändigt att skydda deras identitet enligt Kvales etiska punkt 

om konfidentialitet (Kvale 1997:113) 

Respondenterna fick information om undersökningens generella syfte och hur 

undersökningen var upplagd s.k. informerat samtycke (Kvale, 1997:109). För att säkra 

mig om validiteten började jag med två pilotintervjuer som jag analyserade. Efter 

pilotintervjuerna reviderade jag några av frågorna då det visade sig att svaren annars blev 

alltför generella och inte tillförde mer till de tidigare frågorna. 

 

Jag har spelat in intervjuerna och därefter skrivit ner svaren genom transkription av talet. I 

ett fall har jag fått ringa upp respondenten för att be om förtydligande då 

bandinspelningen blev något otydlig. Genom att jämföra de olika svaren har jag letat efter 

utmärkande likheter och olikheter. Intervjuerna ägde rum i skolan efter lärarnas arbetstid i 

en lugn miljö i lärarrummet.  

 

För att försäkra mig om reliabilitet (giltighet) och validitet (pålitlighet) har jag kontrollerat 

svaren med respondenter genom att de har läst sina intervjuer och gjort förtydliganden vid 

behov.  

 

Vid analysen av utskrifterna har jag strävat efter att få en helhetsbild och huvudteman i 

svaren. Genom att först läsa igenom hela intervjun och sedan identifiera centrala teman 

har jag kunnat göra jämförelser mellan intervjusvaren. De metoder som jag främst har 

använt mig av för att skapa mening i kvalitativa intervjutexter är: 

 

1. Lägga märke till mönster 

2. Skapa kontraster och göra jämförelser 

3. Konstatera relationer mellan variabler 

(Kvale, 1997: 184-185) 

 

     Nyckelord i analysen av intervjuerna är: Styrdokument, syfte samt hinder/möjligheter. 
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4. Resultat av undersökningen 

4.1 Hur lärare ser på det vidgade textbegreppet 

Av tio lärare var det sex stycken som inte hade hört uttrycket Det vidgade textbegreppet, 

förut. Svaren blev därför i de fallen en motfråga där respondenterna först ville ha en 

förklaring på begreppet innan de kände sig säkra nog att svara. Lågstadielärare 1 svarade att 

hon inte hade någon vidare begrepp om det men när vi hade en diskussion om vad det var 

tyckte hon att det var någonting som är jätteviktigt men ingenting som hon direkt har 

prioriterat. Att vidga en text är lättast genom bilder och film svarade alla. Lågstadielärare 2 

som har en bakgrund som förskolelärare tycker att undervisning i ett vidgat textbegrepp är 

självklar. Framförallt med de yngre barnen är det viktigt att man inte låser in sig i en skriven 

text utan väver in allt i ett kreativt skapande: ‖När man jobbar med småbarn är det viktigt att 

man ska arbeta så med film, bilder, musik och rörelse för att de ska förstå. Konkret.‖ 

Film och bilder var någonting som alla nämnde som någonting som är givet att vidga ut en 

text med. Skärmbaserade texter via dator upplevs som ett viktigt tillägg till den lästa texten, 

men kompliceras av att skolan har en dålig uppkoppling så att Internet inte alltid fungerar. 

Mellanstadielärare 1 var negativ till datoranvändning men tillstod att det berodde mest på de 

tekniska svårigheterna och bristen på kunskaper hur man gör för att lösa dem. 

Mellanstadielärare 1 upplever sig själv som gammalmodig och tycker att alldeles för mycket 

av texter ska hämtas via dator. Det är svårt för eleverna att omsätta de ofta omständliga 

texterna i praktiken och den bästa informationen finns i vanliga böcker eller i 

Nationalencyklopedin för barn: 

Jag är gammalmodig till sådana här saker. Jag vet att jag är negativ, men det ska 

vara datorer till allting! Man ska inte ens öppna en bok för att se vad det betyder, 

utan allt kollas i datorn. Det är säkert för att jag själv är dålig med datorer. Jag är 

jätteimponerad av barnen som själva går in och hämtar texter och så. Det känns 

positivt när andra jobbar med det men jag förstår inte hur de orkar. Det verkar 

jättejobbigt och man måste själv vara väldigt engagerad. Det känns jobbigt. 

(Mellanstadielärare 1) 

Oavsett om man har hört uttrycket Det vidgade textbegreppet förut, tror alla att det är 

någonting som kommer mer och mer in i skolan. Man tolkar de nya kursplanerna som 

pådrivande i elevernas användande av skärmbaserade texter. Mellanstadielärare 2 uttryckte 
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det med ett konstaterande om att den nya läroplanen nu tar in bilder och de digitala medierna 

på allvar.  

Hur man planerar för ett användande av ett vidgat textbegrepp är mycket beroende på vilket 

syfte den har i undervisningen. Alla lärare upplever att de planerar alltför mycket ensamma, 

eftersom tid för samplanering saknas. Det som är framträdande är att alla skulle vilja ha mer 

tid att delge varandra idéer om hur man kan arbeta med det vidgade textbegreppet. Det som 

lärare mest använder sig av är bilder och annat kreativt skapande, som att bygga modeller 

eller kartor. Syftet med det kreativa arbetet är illustration till en text, studera en 

skapandeprocess, belöning eller utfyllnad. Mellanstadielärare 3 brukar låta eleverna 

dramatisera mycket texter ur faktaböcker. I matematik får klasserna göra mycket av de 

grundläggande matematiska lösningarna genom att använda bilder och tabeller. Det man 

saknar mest när det gäller planering är möjligheter till ett mera ämnesövergripande arbetssätt 

där ett tema skulle kunna vinklas på olika sätt i flera olika ämnen. 

 

4.2 Ämnesövergripande  

Svaret på frågan om i vilka ämnen man bör använda sig av ett vidgat textbegrepp och varför, 

är helt samstämmigt. Alla lärare tycker att ett vidgat textbegrepp är någonting som alla vinner 

på i skolan. Syftet varierar lite beroende på vad man undervisar i och vad man vill uppnå. 

Dels kan syftet vara rent kunskapsmässigt, att eleverna ska nå en djupare förståelse av en 

faktatext, dels för att utveckla de sociala färdigheterna i gruppen genom drama eller kreativt 

arbete med bildskapande genom olika medier. Några av lärarna framhåller vikten av att 

avbryta monotonin i arbetet och låta eleverna göra någonting helt annat, för att antingen 

befästa de teoretiska kunskaperna eller förtydliga genom t.ex. film det som man har läst i 

böcker. Mellanstadielärare 1 svarar att eleverna inte bara kan läsa fakta om olika saker 

eftersom livet består av så mycket mer. Mellanstadielärare 4 tycker att det vidgade 

textbegreppet bör ingå i allt man gör i skolan: 

Egentligen borde vi arbeta med det vidgade textbegreppet i alla ämnen, inte bara i 

svenska eller språk. För att det berikar och hjälper mig att nå alla barn. En del barn 

får blomma ut med bilder och film. Skolan ska inte bara vara böcker, utan alla barn 

ska kunna uttrycka sig. Det är fullt genomförbart i alla ämnen. Det är naturligt.    

(Mellanstadielärare 4)                                                                                                             
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Vidare tycker många att för elever i behov av särskilt stöd är det oerhört viktigt att variera 

undervisningsmetoder. Flera av lärarna har använt sig av film och drama för att låta elever 

som är svaga i skriftlig framställning få visa mer praktiskt sina kunskaper. Mellanstadielärare 

2 har bra erfarenheter av att kombinera geografi och bild i form av en stor karta som 

färgläggs i den takt som de olika länderna studeras. Eleverna visar stor entusiasm och följer 

hur kartan växer fram mycket mer intresserade än om bara texten skulle användas.  

Film och musik är också någonting som flera skulle vilja använda sig av mer, för att illustrera 

t.ex. olika historiska händelser. Lågstadielärare 2 säger att eleverna älskar då de får höra en 

faktatext som även illustreras med en film. Det gör att texten får flera dimensioner och sätter 

igång skapandet av elevernas egna bilder efter filmen. Specialpedagogen som använder sig 

mycket av bilder och olika pedagogiska dataprogram tycker att en texts upplevelse blir en 

helt annan om elever får se film. Dels kan man få en djupare förståelse och se det man 

missade i texten och dels kan man också få ändra på de inre bilder som man redan har. 

Mellanstadielärare 4 poängterar det viktiga i att få uttrycka sig personligt: 

Barn som har svårt med att t.ex. läsa har ofta en annan syn på att tolka texter med 

film och bilder. Och vi (lärare) får en annan syn på barnen då de får chansen att göra 

en personlig tolkning genom andra medier än bara att läsa en bok som de har svårt 

för. Speciellt för barn med svårigheter – fast det är ju bra för alla barn – så är det bra 

med ett vidgat textbegrepp.             (Mellanstadielärare 4) 

Mellanstadielärare 4 upplever det svårt att kunna kombinera olika ämnen kring det vidgade 

textbegreppet. Även om vinsterna i ett temaarbete är många så är det svårt om man bara har 

vissa timmar för ett ämne, och inte är klasslärare för en klass, att undervisa 

ämnesövergripande. Det fungerar inte att låta eleverna fortsätta med t.ex. film och byta ut 

timmar. Då blir de andra ämnena lidande och timplanerna ruckas. Eftersom samplanering 

inte är möjlig planerar alla för sina egna ämnen och då är det svårt att arbeta 

ämnesövergripande.  

Det var lättare att arbeta ämnesövergripande förra året, när jag hade klassen hela 

tiden. Nu delar vi på ansvaret och då tyvärr sätter timplanen käppar i hjulet. Det får 

så många följder om man förlänger eller byter ut timmar, eleverna har ju andra 

ämnen… så tyvärr… när jag hade alla ämnen kunde jag laborera med timmar och 

jobba med saker under en längre tid. De var lättare att få vinster i alla ämnen. 

                                                                                                    (Mellanstadielärare 4)  
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Det som man kanske inte alltid tänker på, är ämnet idrott och hur man i det kan använda sig 

av ett vidgat textbegrepp. Idrottsläraren är positiv till det ämnesövergripande arbetssättet och 

ger flera exempel på hur det skulle kunna gå till. Bild och film är viktiga redskap i idrotten 

och används till att tydliggöra instruktioner och ge nya kunskaper om det man ska göra under 

lektionen. En del av idrottsinstruktioner (t.ex. i orientering och kartkunskap) kan tydliggöras 

bättre genom en film. Andra ämnen som skulle kunna kombineras med idrott är hemkunskap 

och matematik, tycker idrottsläraren. Hemkunskap på grund av hälsoperspektivet och 

kroppens behov av näring och matematik på grund av det naturliga i att använda olika sätt att 

räkna i idrotten. 

Men t.ex. orientering och kartkunskap, där borde man ju använda sig mycket mer av 

olika tekniker, dator och så. Säkert mycket mer också, om kroppen och så, kunde 

man ha mer bilder och så. Många bitar inom idrotten kunde man ju använda mycket 

mer multimedia.                                                                        (Gymnastiklärare) 

Lärarna ser möjligheter till fördjupningar av lektionen med hjälp av ett vidgat textbegrepp 

även om de av olika skäl inte använder sig av det så mycket. 

 

4.3 Pojkar och flickor som textskapare 

Svaret på om det är några skillnader på hur flickor och pojkar arbetar med texter var liknande 

från alla frågade. Att flickor är mer noggranna och gärna arbetar med skönlitterära texter 

dominerar i svaren. Några undantag finns när det gäller vilka speciella texter man arbetar 

med. Lågstadielärare 1 menar att vissa texter lockar flickor och vissa pojkar. Flickorna kan 

arbeta med skönlitterära texter som sagor länge och göra noggranna illustrationer till. De vill 

gärna också göra egna fortsättningar till givna texter där de fritt fantiserar kring vad som 

händer med huvudrollsinnehavarna.  

Pojkarna arbetar snabbt och koncentrerar sig mest på bilder med ofta mer actionliknande 

innehåll. Just nu arbetar både pojkar och flickor lika intensivt med SOS alarm och det ämnet 

lockar både flickor och pojkar att arbeta hårt med sina texter och bilder. Överlag svarar alla 

lärare att flickorna gör mer bearbetade arbeten av sina texter. Pojkarna arbetar mycket med 

bilder och vill gärna använda datorer för att berätta något. Förskoleklasslärarna beskriver 

pojkarna som väldigt ambitiösa bildskapare som arbetar mycket och noggrant med sina 
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bilder. Men även här beskrivs pojkarnas bilder som starwars- inspirerade med robotar och 

blodiga krig. Lågstadielärare 2 beskriver också pojkarnas behov att utrycka sig med 

actionliknande bilder. Ett projekt i julas som gick ut på att klassen tillsammans ritade och 

skrev på stora planscher, en saga, avslutades med att barnen gjorde var sin julängel som 

sattes upp för allmän beskådan. Inte förrän alla var uppe upptäckte läraren att flera av 

pojkarnas änglar hade försetts med blodiga vampyrtänder: 

Killarna ritar en blodig saga oavsett vad vi pratar om. Änglarna i julas fick blodiga 

tänder. Pojkarnas inre bilder kommer nog från tv-spel och allt vad de har 

runtomkring sig.                                                                               (Lågstadielärare 2) 

En intressant skillnad som specialpedagogen beskriver är att pojkarna i mycket större 

omfattning än flickorna kan använda sig av olika datatekniska verktyg. Pojkarna är 

intresserade av att spara sina bilder och hitta till olika webbsidor, medan flickorna är mer 

nöjda med att skapa olika slags texter oavsett om de har dator eller inte. Mellanstadielärare 4 

ser också en skillnad hur båda könen arbetar med helheten av ett projekt. Flickorna är mer 

fokuserade på uppgiften och arbetar sig metodiskt framåt, medan pojkarna bläddrar snabbt 

fram till slutet och fastnar mer i olika detaljer i utformandet. 

Många av lärarna trodde att de skärmbaserade texter som pojkar och flickor kommer i kontakt 

med på sin fritid påverkar deras arbete i skolan. Pojkar berättar ofta om olika dataspel och 

spelsajter som de använder på fritiden. Flickor berättar mer om Facebook och olika bloggar. 

Många av de intervjuade menade att det naturligtvis påverkar elevers syn på texter även i 

skolan. Lärarna är medvetna om barnen idag har så mycket mer textvärldar som de omges av, 

än bara skolans.  När barnen skapar fritt själva gör de ofta fortsättning på någonting som de 

har kommit i kontakt med genom skärmbaserade texter. De kan berätta länge hur figurerna 

låter och förändras i deras digitala interaktion med dem. 

 

 

4.4 Teknik och tid 

Det som alla nämner när det gäller frågan om vilka förutsättningar behövs för att kunna 

arbeta med ett vidgat textbegrepp är teknik och tid. Skolan är under uppbyggnad av en bättre 

fungerande Internetkontakt och för närvarande är det ofta avbrott och svårigheter att ens 

kunna logga in sig på datorerna. På grund av de tekniska problemen säger många av de 
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intervjuade att de försöker undvika att använda datorer eftersom de ändå inte kan lita på att 

de fungerar och mycket värdefull lektionstid försvinner bara på att försöka koppla upp sig. 

Trots att det är svårt att använda skärmbaserad teknik är det flera av lärarna som poängterar 

vikten av att elever borde få använda mer datorer. Mellanstadielärare 2 svarar att idag är det 

Internet och teknik överhuvudtaget som gäller och inte bara för att eleverna ska kunna söka 

information, utan lika mycket som källa för lärare. Genom att använda sig av Internet eller 

filmer kan läraren vidga sina egna kunskaper och låta eleverna ta del av andra som kan mer 

om ett ämne än vad läraren kan.  

Tiden ansågs av många också vara ett problem då det gäller att både planera och använda sig 

av olika digitala verktyg. Många tycker att det är svårt nog att hinna planera så att man täcker 

de andra kunskapsmålen. Fortfarande upplever man som lärare ett val mellan kunskapsmålen 

och användandet av ett vidgat textbegrepp. Specialpedagogen vill använda mer digitala 

verktyg i sin undervisning, men känner att tiden inte räcker till: 

Om all teknik funkade skulle jag ha lite mer tid med eleverna. Jag känner mig 

begränsad (som specialpedagog) att jag måste träna vissa färdigheter. Men jag 

tycker att det är så himla roligt, bara att spela in filmer. De lär sig jättemycket bara 

av det… men jag behöver mer tid.           (Specialpedagog) 

Tiden är någonting som återkommer då det gäller planering av lektionsinnehållet. 

Traditionell färdighetsträning går före utvidgningar av texter med hjälp av tekniska 

hjälpmedel. 

Eftersom skolan har stora svårigheter med sin uppkoppling är det svårt att planera in 

skärmbaserad teknik med uppkoppling. Många upplever att det är för mycket tekniska 

svårigheter i användandet av digitala hjälpmedel eller så finns tekniken inte tillgängliga där 

man skulle vilja ha den. Gymnastikläraren ser också de rumsliga aspekterna som måste 

fungera. I en gymnastiksal måste det finnas förutsättningar att kunna växla mellan olika 

tekniker så att inte eleverna behöver förflytta sig mellan olika byggnader för att kunna ha 

tillgång till skärmbaserad media. Gymnastikläraren skulle gärna använda mera digitala 

verktyg: 

Dels själva tekniska hjälpmedlen borde vara lättare att tillgå. Så att man kan ha en 

teoretisk genomgång och så annat att visa med. Annars kan det bli att man måste gå 

till ett annat ställe för att visa t.ex. bild och då tappar de mycket på vägen. Det ska 

vara lätt att röra sig mellan olika tekniker. 
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Jag skulle också behöva hjälp att sköta alla maskinerna… men om man har gjort det 

några gånger så fixar man ju det. Man behöver tänka annorlunda kring det här. Inte 

se det som så svårt. Kan man visa själv så blir det lättare. Kunskap och ett annat 

tänk.                                                                            (Gymnastiklärare) 

 

Teknik och kunskap är alltså någonting som flera av lärarna skulle vilja ha mera av och 

bristen av det gör att man hellre låter bli att använda sig av det vidgade textbegreppet. 

Mellanstadielärare 4 tycker att speciellt brister i kunskaper om filmredigering har gjort att 

filmskapande inte har använts så mycket i undervisningen. En stor fördel är elever som 

behärskar tekniken och kan bidra till att det ändå fungerar. På det sättet får man inte bara 

tillgång till filmskapande, utan klassen får insikter om att kunskap i skärmbaserad och 

utvidgad textframställning är värdefull och gagnar alla i klassen. 

Mellanstadielärare 1 uttrycker den konflikt man som lärare kan känna då det gäller att förena 

olika textvärldar:  

Jag skulle vilja jobba med filmer och redigera och… i alla ämnen. Om jag hade 

klassen hela tiden så skulle jag kunna säga att vi fortsätter nästa timme. Men i skolan 

måste vi hinna med så mycket. Vi är pressade av läroplanens mål. De hindrar oss. 

Det känns att vi inte kan sväva ut i vidgade textbegreppet, för det tar bort så mycket 

tid.                                                               (Mellanstadielärare 1) 

Trots både vilja och lust till användande av ett vidgat textbegrepp upplever flera av lärarna att 

de ställs inför ett val. Antingen att arbeta mot kunskapsmålen i styrdokumenten genom att 

använda sig av de ordinarie läroböckerna eller att låta eleverna arbeta mer fritt med texter. 

 

4.5 Kunskap och engagemang 

Andra förutsättningar som krävs för att kunna använda sig av ett vidgat textbegrepp är 

kunskaper, intresse och engagemang. Flera av respondenterna tycker att en viktig 

förutsättning är den egna kunskapen. Mellanstadielärare 1 poängterar det egna intresset som 

främsta drivkraften till att en lärare överhuvudtaget ska låta elever arbeta vidgat med texter: 
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Förutsättningen är att man själv är intresserad. Annars gör man det inte. Känner man 

att man inte klarar av det så prioriterar man bort det för det tar för mycket tid. 

Intresse och tid är viktigt.                              (Mellanstadielärare 1) 

 

Om man inte klarar av tekniken och tycker att det bara tar bort värdefull tid, så prioriterar 

man bort det. Mellanstadielärare 2 är inne på samma linje och menar att mer utbildning för 

personalen krävs för att lärare ska kunna känna sig säkra med tekniken: 

Idag är det ju Internet och all teknik överhuvudtaget som avgör om man använder 

sig av det vidgade textbegreppet. De är ju förutsättningarna. Och att jag kan. Jag kan 

ju inte allting. Tyvärr. Utbildning (för personalen) och att vi har en teknik som 

fungerar är A och O.                                           (Mellanstadielärare 2) 

 

De tekniska kunskapsbristerna gör att man väljer bort det vidgade textbegreppet som 

undervisningsmetod. 

Det som nästan alla nämner som en viktig förutsättning för arbete med ett vidgat 

textperspektiv är möjligheter till samplanering och utbyte av tankar och idéer. 

Specialpedagogen efterlyser ett annat tankesätt där man pratar mer i arbetslaget om det 

vidgade textbegreppet där man vågar gå ifrån de gamla rutinerna: ‖ Vi måste framförallt få 

ett annat tankesätt. Vi måste prata mer med varandra om det vidgade textbegreppet. Vi har 

lite gammal rutin. Vi gör som vi alltid har gjort. Vi behöver tid att byta idéer och inspirera 

varandra.‖ 

Lågstadielärare 1 berättar hur det kan bli när man kommer från sin utbildning och börjar 

arbeta: 

Jag skulle vilja jobba mycket mer med datorn. Dels för att de fick göra egna texter, 

hämta texter, bilder etc. Vi skulle behöva bli mycket bättre. När jag var ny lärare 

jobbade jag mycket mer tematiskt med alla ämnen. Med bilder... och det har jag nu 

helt tappat. Man ramlar in i skolans maskineri och slutar att göra det man tyckte var 

kul. Man gör som alla andra.                                      (Lågstadielärare 1) 

 Det är lätt att göra så som man alltid har gjort och man behöver höra nya sätt att tänka kring 

kunskapsmålen från andra. Som det är nu planerar alla bara sin lilla bit. Gemensam planering 
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genom t.ex. en inspirationsdag tycker lågstadielärare 1 vore bra. Många efterlyser material 

och information om det vidgade textbegreppet. 

 

4.6 Vägar till fördjupning 

På frågan om ett vidgat textbegrepp kan fördjupa lektionerna fick jag det mest samstämmiga 

svaret. Alla svarade att ett sådant arbetssätt som tillåter det vidgade textbegreppet är oerhört 

viktigt och någonting som skulle prioriteras mera i skolan. Genom att använda sig av det 

vidgade textbegreppet kan man som lärare föra in helt nya dimensioner i det som man lär ut. 

Fördelar som lärare ser är: skapande av nya dimensioner i den lästa texten, uppmuntran till 

kreativt skapande, tydliggörande av en svår faktatext genom bilder, film, drama, etc. Andra 

fördelar som lyfts fram är: inspirationskälla till diskussioner och chans till individuella 

presentationer, argumentation för sina åsikter och framlockande av barns inneboende 

nyfikenhet och lust att skapa.  

Genom att använda sig av det vidgade textbegreppet tror lärare att eleverna skulle kunna 

använda sig mer av det som de är entusiastiska för. Elever som är duktiga i digital layout 

eller redigering av bilder och ljud borde ges mer möjligheter att visa upp sina kunskaper i 

skolämnen.  Lågstadielärare 2 uttrycker också en personlig vinst genom att poängtera 

lärarens roll och hur man som lärare kan uppleva sig som en bättre pedagog när eleverna 

arbetar utifrån sina egna texter på det sättet som de föredrar själva. Då är det inte de vuxna 

som tvingar i elever kunskap, utan elevens egna kunskaper lyfts fram för att kopplas ihop 

med skolkunskaperna. 

Ja, det kan jag säga att det är de enda gångerna som jag känner mig riktigt nöjd med 

mitt jobb. Då får jag ihop de olika bitarna i helheten. Att man utgår från fakta och 

fördjupar genom sinnen. Då är man lycklig när man går hem från jobbet. Bara den 

här veckan samverkade vi på temat vår – insekter. Vi utgår från böcker, sen gör de 

drama och sen går vi ut och tittar på naturen. Då får vi ihop hela helheten. Datorerna 

fungerar ju så dåligt så det är ingen idé ens att försöka med dem. Jag tänker mycket 

genom de olika sinnena.                                                   

                                                                                                        (Lågstadielärare 2) 

 

Lärarna är i överlag positiva till att utnyttja olika läromaterial och ser många vinster i hur 

olika pedagogiska hjälpmedel hjälper till att förtydliga ämnesinnehållet. 
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4.6.1 Kreativt skapande 

Mellanstadielärare 2 är också inne på samma spår och berättar hur de teoretiska kunskaperna 

får ett helt annat liv genom att man vidgar texten till någonting kreativt som t.ex. skapande 

utifrån den text som man har läst i klassen: 

Vi jobbar nu med ett landskap med en borg och barnen frågar hur det såg ut där. Då 

tar vi reda på det och bygger det. Ofta försöker jag följa barns egna idéer. Det beror 

på om vi har teknik och material som går att använda. Jag skulle vilja ha en 

projektor… så det var bara att söka upp direkt.   (Mellanstadielärare 2) 

Både mellanstadielärare 3 och mellanstadielärare 4 ser stora chanser att fördjupa lektionerna 

genom att använda sig av ett vidgat textbegrepp. Mellanstadielärare 3 framhåller att även om 

det finns klara vinster med att arbeta mera vidgat med texter så kräver det också en hel del av 

läraren. Tid, merplanering och framförallt mod att ‖släppa loss kaoset‖ eftersom man som 

lärare inte kan ha kontroll på samma sätt som när man utgår från färdigt, tryckt material. 

Även de mål som vi genom styrdokumenten är skyldiga att arbeta emot, som att argumentera 

för sitt tänkande etc. gynnas av att eleverna skapar utifrån sina egna idéer: 

Jag tror att även om det tar tid och att det blir rörigt… och så, så lär de sig oerhört 

mycket på det. Eget ansvarstagande, lösa problem… annars matar vi eleverna mera 

med färdigt. Men det klart att det kräver mycket mera av mig också. Att jag vågar 

släppa lös kaoset. För det blir inte så kontrollerat då. Men vi släpper nog lös en 

kreativ sida som vi inte gör när vi matar dem med vanlig fylla i frågor. Jag tror att 

deras förmågor som det står i våra syften och styrdokument utvecklas.   

(Mellanstadielärare 3) 

Mellanstadielärare 4 uttrycker sig liknande genom att lyfta fram vikten att våga ändra mer på 

sitt eget sätt att tänka för att möta elever i ett vidgat textbegrepp. Att låta eleverna 

experimentera mer med texter kan bli väldigt spännande. 

Men samtidigt, är det ju en utmaning för mig att vidga texten, den kan ju landa var 

som helst! Det är nog det jag är lite rädd för, för det går inte att styra och jag vet inte 

var jag landar med ett sådant projekt. Kanske det inte gör något, eller förstör barn, 

om vi landar någon annanstans än vad jag trodde från början? (Mellanstadielärare 4) 

Förskolelärare 1 och förskolelärare 2 ser det vidgade textbegreppet som en möjlighet till en 

fördjupning som ger både kunskap och glädje. Båda uttrycker en önskan att ta mer vara på 
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barnens skapande genom det vidgade textbegreppet. Förskolelärare 2 uttrycker det med att 

konstatera: ‖Genom att åka på glädjen, så följer nog kunskaperna samma väg!‖  

Specialpedagogen ser det vidgade textbegreppet som ett nödvändigt instrument i sitt arbete. 

Barn i behov av särskilt stöd måste få en utvidgning av texter för att kunna ta till sig 

kunskaper med många olika sinnen. Genom att vidga texten på olika sätt skapar man en 

grogrund för läs- och skrivträning som ger en helt annan förståelse av det lästa än bara en 

tryckt text. Även om specialpedagogen har bara ett visst antal timmar med eleverna och 

måste då koncentrera sig på färdighetsträning, så är skillnaden stor nu, mot bara för några år 

sedan, hur man tar in bilder och pedagogiska dataprogram i undervisningen. 

Gymnastikläraren ser framförallt en fördjupning i hur man med det vidgade textbegreppet 

kan ta in fler ämnen och kombinera ihop med idrotten. Man kan göra fördjupningar i 

idrottshistoria, stora idrottshändelser och inte minst lyfta fram visuellt idrottens påverkan på 

den egna kroppen. I och med det vidgade textbegreppet kan eleverna ta del av olika 

instruktioner och även dokumentera egna progressioner på ett enkelt sätt. 

 

4.7  Att arbeta vidare 

Oavsett många farhågor om de egna kunskaperna när det gäller tekniken så är alla intervjuade 

överens om värdet av att fördjupa lektioner genom att använda sig av ett vidgat textbegrepp. 

Även om man efterlyser mer tid och tekniska kunskaper så finns det gott om idéer och 

önskemål om hur man skulle vilja arbeta med det vidgade textbegreppet. Det som nästan alla 

är inne på är önskan att kunna gå ifrån timplanen och arbeta mer tematiskt och 

ämnesövergripande. Att man inte upplever sig ha tid till att arbeta mer med vidgade texter 

beror enligt flera på att man måste hålla sig till kursplan och schematimmar. Ett tematiskt 

arbetssätt skulle uppmuntra till fördjupning i ämnena: 

Då skulle jag vilja jobba schemalöst. Bara kolla vad de behöver kunna: No, svenska, 

matte, alla ämnen och sedan jobba temainriktat.   (Lågstadielärare 2)                                                 

                                                                   

Mellanstadielärare 3 vill också arbeta mer med utvidgat textbegrepp i tema: ‖ Alla ämnen 

skulle kunna kombineras, där är det fantasin som sätter stop, tror jag!‖ 
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Lärarna ser också stora möjligheter med att kombinera olika ämnen och på så sätt ge eleverna 

en fördjupad kunskap. Mellanstadielärare 2 skulle vilja ha en projektor igång hela tiden, där 

man kan kolla upp olika saker som eleverna frågar om. Fördelarna är att alla kan ta del av 

informationen istället för att läraren sitter bredvid en elev som läraren visar på datorn. Att 

skapa egen film utifrån det fakta elever har letat fram, tror flera är både roligt och tvingar 

elever att tänka till lite djupare för att kunna visualisera det man vill lyfta fram. 

Flera uttryckte också farhågor om att kursplaner och betygkriterier kan pressa lärare att välja 

mellan tryckt faktatext och ett vidgat textperspektiv. Mellanstadielärare 4 efterlyser därför 

mer kunskapsmässiga helheter där eleverna genom teman kan fördjupa sina teoretiska 

kunskaper.  Flera lärare tror att det vidgade textbegreppet kommer att bli skolans möjlighet 

att fånga upp eleverna och det är tid att man som lärare börjar tänka mer i de banor som 

upptar elevernas tankar.  Mellanstadielärare 4 uttryckte det genom att säga: 

Det skulle nog vara att se allt mer… tematiskt, i helheter. Vi måste tänka om i 

skolan, för det här kommer ju mer och mer… Jag måste ställa om min hjärna för att 

se möjligheter. De gånger som vi gör något sånt här blir det… stökigare, men 

roligare. Det tar mer tid och jag tänker hur ska jag hinna. Kreativitet gör man inte på 

en halvtimme, utan det måste värka fram hos barnen också. Ibland känner jag att jag 

måste välja att inte jobba med vidgade textbegreppet för att jag måste hinna med det 

vi ska göra. Tyvärr så känns det som att man måste välja.   (Mellanstadielärare 4) 

Citatet belyser det som många av de intervjuade lärarna gav uttryck för: Det vidgade 

textbegreppet gör arbetet roligare och mer variationsrikt. Även tidsaspekten återkommer här, 

hur svårt det är att hinna med planering trots vinsterna i lektionsinnehållet. 

På slutet av intervjun var det flera av lärarna som välkomnade diskussionen som nu har 

uppstått om det vidgade textbegreppet. Många har mycket tankar och idéer hur man vill 

arbeta vidare med texter i ett vidgat perspektiv men känner att det måste förankras mera i hela 

arbetslaget: 

Jag tycker att det är jättekul att vi börjar prata om de här frågorna. Och att vi börjar 

tänka efter vad gör vi egentligen och varför. Vi gör så mycket och vad vill vi 

egentligen, vad mår barnen bra av? Och vi själva.  (Lågstadielärare 2) 
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Det som många känner är att det är en klyfta mellan styrdokumentens mål där kunskapsmålen 

pressar lärare att använda mycket faktatexter och färdigskriven läromaterial. Att arbeta med 

texter som ett vidgat begrepp blir möjligt endast om kunskapsmålen redan är nådda.  
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5. Diskussion 

Skolans modell för läs- och skriv inlärning står inför helt nya utmaningar idag. I 

litteraturforskningen framgår det hur texter idag har fått en alltmer mångfacetterad utformning 

och kan se ut och agera på de mest väsensskilda sätt. Texter som förut var bara typografiska 

tecken har man idag möjligheter till att utforma till t.ex. digitala texter med helt egna virtuella 

världar. Vår syn på texter är inne i en förändringsprocess och vår syn på läsförmåga har blivit 

en annan. Nu är frågan hur vi ska kunna öppna upp skolans skönlitterära värld till att omfatta 

den nya synen på literacy. 

 
The next stage of work in this area is to move beyond these theoretical critiques and 

to develop positive proposals for interventions in teaching, curriculum, measurement 

criteria, and teacher education in both the formal and informal sectors, based upon 

these principles. It will be at this stage that the theoretical perspectives brought 

together in the "New Literacy Studies" will face their sternest test: that of their 

practical applications to mainstream education.   (Street 2003, s.5) 

                                                                                                                                                                                          

 

Resultatet i min undersökning visar att lärare är medvetna om att de nya digitala textvärldarna 

utgör en stor del av elevers liv utanför skolan. Som det framgår i litteraturforskningen finns 

det många fördelar i att skaffa sig kunskaper om elevers textvärldar utanför skolan (Morrell, 

2004). Lärare berättar om elevernas arbete inom olika ämnen och hur eleverna i sina bilder 

och texter knyter an till de digitala texter som de är bekanta med hemifrån. Att det är viktigt 

att låta eleverna fördjupa sig i olika ämnen genom olika tekniska uttrycksmedel framgick i 

intervjuerna. Lärarna kunde också peka på många av fördelarna som de såg i användandet av 

det vidgade textbegreppet. Faktakunskaperna blir mer personliga, fördjupade och tydliga när 

eleverna får använda textvärldar som de är förtrogna med. 

 

Trots att lärarna i undersökningen har både kunskaper i barns olika textvärldar och är 

intresserade att använda sig av olika tekniker för att vidga texter, är det svårt att göra 

verklighet av det i praktiken. Man kan fråga sig vad det är i skolans akademiska värld som 

skapar dessa hinder för det pedagogiska arbetet med ett vidgat textbegrepp? Borde vi inte som 

forskningen påpekar, kunna använda oss av den nya tekniken för att göra lärandet i skolan 

mer likt utmaningarna i den engagerande virtuella världen? Lärarna har själva funderat en hel 

del på det och har många olika svar på frågan. Det som de flesta återkommer till är bristen på 

tid och på kunskaper. När det gäller tiden är det inte bara tiden för själva planeringen av 
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arbetet som fattas, utan undervisningstiden sätter käppar för viljan att använda sig av olika 

medier för texter. Det verkar som att lärare upplever en frustration i att antingen följa den 

pedagogiska planeringen eller laborera med det vidgade textbegreppet. Att dessa två kan ingå 

i varandra, för att eleverna ska nå kunskapsmålen, har man förstått i teorin men i praktiken får 

man välja antingen eller för att hinna med timplanen. Kanske är det lärarnas egna krav på sig 

själva som hindrar dem, att istället för ett påtvingat krav på att vara experter i allt, tillsammans 

med eleverna utforska möjligheterna till textutvidgningar? 

 

Flera av dem som har forskat i t.ex. skärmbaserade texters möjligheter till pedagogiska 

hjälpmedel (Gee, 2007) har sett stora möjligheter till interaktioner som förstärker skolans 

arbete mot kunskapsmålen. Även om det finns rent tekniska brister i en skola eller 

kunskapsluckor, som några av lärarna nämnde, borde det inte utgöra ett så pass stort hinder att 

man helt väljer bort möjligheter till ett vidgat textbegrepp. Man kan fråga sig om det istället 

finns brister i de rådande styrdokumenten som saknar mer tydliga råd till övergångar mellan 

t.ex. olika läromedel. 

 

Som det är nu är det stor risk att den vidgade texten endast blir tillgänglig för dem som råkar 

gå i en skola där det finns tillgång till lärare med rätt utrustning och rätta kunskaperna att 

använda sig av den. Det är på tiden att vi inte bara föser in elever i våra textvärldar där 

skönlitteraturen ofta har stått som rättesnöret. Lika viktigt är det att vi inom skolan träder in i 

barnens textvärldar för att kunna skapa en interaktion som gynnar både individen och 

lärandet. Första steget mot att det ska bli möjligt är att undersöka den textuella verkligheten 

som den ser ut för våra barn. Meningen är ju inte att ‖släppa loss kaoset‖ som lärare, utan dra 

fördelar av de unika möjligheterna som vi har idag att närma oss texter på många olika plan. 

Det är också viktigt att det vidgade textbegreppet blir en naturlig del i skolans textvärld och 

inte en ‖skojig utvidgning‖ i klassrummet (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010). Jag 

tycker att min undersökning visade klart just dessa processer i utvecklingen. Just detta att det 

är skillnader mellan skolans och elevernas textvärldar, men pedagogerna är medvetna om det 

och efterlyser både tid och kunskaper för att skapa denna fusion. För det viktiga är ju att 

viljan och idéerna finns. Det som möjliggör förändring är vetskapen om att någonting har 

förändrats.  

Syftet med min undersökning var att redogöra hur lärarna arbetar mot målen i 

styrdokumenten när det gäller det vidgade textbegreppet och om de kan fördjupa 
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ämnesinnehållet genom att använda sig av det. Resultatet som jag fick tyder på att 

användandet av det vidgade textbegreppet lever i teorin men har en bit kvar i omsättandet i 

praktiken. Lärarna har svårt att se hur de ska hinna med att nå kunskapsmålen, utifrån 

styrdokumenten, i de olika ämnena och låta eleverna laborera med olika slags vidgningar av 

texter. I det vardagliga arbetet i skolan fokuserar man på kunskapsmålen och textvidgningar 

blir möjliga enbart om tid finns över efter de nådda kunskapsmålen. Det som saknas är mer 

tydliga övergångar mellan styrdokumentens mål och läromedel som man kan använda för att 

t.ex. vidga texter för att nå samma mål. 

Att flickor och pojkar som textskapare skiljer sig en del är också någonting som lärarna är 

medvetna om och försöker bemöta på olika sätt. Flickor som textskapare i fanfiction (Olin – 

Scheller & Wikström, 2010) är någonting som lärarna märker av i skolan. Flickorna vill 

skriva egna texter och fortsättningar till textvärldar som de kommer i kontakt med, medan 

pojkar helst vill interagera med den virtuella världen de tar del av på fritiden genom att rita 

bilder. 

Men det som främst märks i intervjuerna är att viljan till att förena olika textvärldar är i gång. 

Lärarna är medvetna om att skolans och elevernas textvärldar är åtskilda och behöver för både 

elevernas och lärarnas skull sammanfogas. Vår textvärld är för alltid förändrad. I forskningen 

konstaterar man att vår multimodala värld i framtiden kommer att vara ännu mer multimodal 

(Björkvall, 2009). Det är dags för skolan att öppna dörren till våra barns framtid. 
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Bilaga  

Intervjufrågor: Det vidgade textbegreppet 

 

1. Vad är din uppfattning om det vidgade textbegreppet? 

2. Planerar du med tanke på det eller blir det mer spontana utvidgningar (av texter t.ex.)?  

3. Samplanerar du och i så fall, hur? 

4. I vilka ämnen tycker du att man kan/bör arbeta med ett vidgat textbegrepp? I vilket syfte? 

5. Har du erfarenheter av när du tycker att det har fungerat bra? 

6. Tror du att eleverna kan få en annan förståelse av en text genom att t.ex. se på en film?    

    Varför? 

7. Vilka förutsättningar behövs för att man som lärare kan införliva ett vidgat   

     textbegrepp i ämnena? 

8. Märker du några skillnader på hur pojkar och flickor arbetar med en text? Kan du ge   

    exempel? 

9. Kan undervisning i ett vidgat textbegreppsperspektiv berika och fördjupa lektionerna? Hur? 

10. Hur skulle du vilja arbeta mer med det vidgade textbegreppet? Vilka ämnen går att 

kombinera t.ex.? 

11. Vill du lägga till någonting? 

 


