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Abstract 
 
 
This study deals with Swedish upper secondary school teachers' approaches to an expanded 
text concept. Attitudes mediated through media as well as “the new languages” that media 
give rise to, imply new conditions for the activities in school. As a necessary adaptation to the 
new conditions given by the media forces, the Swedish upper secondary school 1994 
incorporated “an expanded text concept” in the syllabus for the Swedish language. 
 
The focus of the study is how Swedish upper secondary school teachers' work to meet and 
challenge the students' in an expanded text concept. The study is founded on interviews with 
five teachers, who to a greater extent integrate an expanded text concept in their teaching. In 
addition information about literary instruction is collected and analysed. The theoretical 
framework consists of theories that approach the Swedish schools discussion founded on a 
social and cultural context, in relation to media's effects on school. 
 
Findings indicate that the teachers based their teaching on a social and cultural context, where 
they promote dialogical teaching and made students' understandings the central focus. 
Teaching Swedish should, according to the teachers interviewed, be based on central human 
topics. Findings also indicate that the teachers own media habits settle the ways they integrate 
new media in their teaching. The teachers notice good possibilities to motivate and engage 
pupils by teaching on the basis of an expanded text concept. They also find that an expanded 
text concept works irrespective of course, age and gender. Further the teachers consider that 
traditional text hierarchies maintained by the school and the society are on the way to 
disappear. 



 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur gymnasielärare i svenska gör för att möta 
och utmana eleverna i ett vidgat textbegrepp. Det teoretiska ramverket rymmer skolans 
kunskapsdiskussion i relation till informationssamhällets återverkningar på skolan. 

Undersökningen bygger på intervjuer med fem gymnasielärare i svenska, som alla i hög grad 
arbetar med ett vidgat textbegrepp i undervisningen. Därutöver har undervisningsmaterial 
samlats in och analyserats. 

Resultatet av undersökningen visar på ett gemensamt förhållningssätt hos de intervjuade 
lärarna. Deras praktik genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv och en helhetssyn på 
lärande, där det vidgade textbegreppet är ett pedagogiskt verktyg. Vidare ser lärarna 
svenskämnet som ett humanistiskt bildningsämne. Det framkommer också att lärarnas egna 
medievanor spelar en avgörande roll för hur de arbetar med medier i undervisningen. 

Lärarna ser goda möjligheterna att dra nytta av den motivation och det engagemang som 
arbete med ett vidgat textbegrepp kan innebära, och menar att det vidgade textbegreppet 
fungerar på samtliga kurser i svenska samt för de flesta elever oavsett studieinriktning, ålder 
och kön. Lärarna ger också uttryck för att värdehierarkier kring hur man i skolan traditionellt 
har betraktat text är på väg att försvinna. 
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1. Inledning och syfte 

 
Vi lever i ett samhälle vars mekanismer i hög grad präglas av medier och dess villkor. Den 

allt snabbare förändringstakten när det gäller informationsteknologier och medieutveckling 

gör att vi dagligen översköljs med oändliga mängder information. Största delen av all 

opinionsbildning och politisk diskussion sker idag via medierna och Internet har blivit det 

vanligaste sättet för myndigheter och företag att sprida information och erbjuda tjänster. För 

ungdomar har medier och mediers uttryck kommit att bli en omfattande fritidssysselsättning 

och utgör en viktig del i deras identitetsarbete.  

    Medias roll i samhället avspeglar sig även i skolan, som har ett stort ansvar för att ge 

eleverna förutsättningar att bli delaktiga i mediesamhället och skapa möjligheter att reflektera 

kring den roll medierna spelar i vårt samhälle och för våra vardagsliv. En viktig aspekt i 

skolans anpassning till samhällsförändringarna, är att eleverna ska få sådana kunskaper att de 

kan orientera sig i en komplex verklighet med ett mycket stort informationsflöde.1 Sådana 

kompetenser betonas i skolans styrdokument, liksom skolans uppgift att anknyta 

undervisningen till de kunskaper och erfarenheter eleverna har fått utanför skolan och utvidga 

och fördjupa dessa.2     

    Med de nya förutsättningar för kommunikation som har följt av informationsteknikens 

snabba utveckling går det inte längre att inskränka sig till de tryckta medierna, utan literacy-

begreppet måste vidgas.3 Som ett led i en nödvändig anpassning till det omgivande samhället, 

har begreppet ett vidgat textbegrepp växt fram utifrån reformarbete med, och genomförande 

av kursplaner och styrdokument för den svenska skolan under 1900-talet, för att träda i kraft i 

nu aktuell gällande kursplan för grundskolan 1 juli år 2000.4 En övergripande definition, som 

finns att hämta i gymnasiets kursplan för svenska är att ett vidgat textbegrepp ”förutom 

skrivna och talade texter även innefattar bilder”.5   

    Syftet med föreliggande arbete är således att undersöka hur gymnasielärare i svenska, som i 

hög grad integrerar andra medier än tryckt text i undervisningen, gör för att möta och utmana 

eleverna i ett vidgat textbegrepp.  

                                                 
1 Bildning och kunskap. Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 59. 
2 Läroplan för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94. 
3 http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 2007-02-26. Se även Magnus Persson, Populärkulturen i skolan, 
Lund, 2000, s. 92 samt Jan Thavenius, Svenskämnets historia, Lund, 1999, s. 159. 
4 Helena Danielsson, Att lära med media. Om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video, 
Doktorsavhandling, Stockholm, 2002, s. 37 f. 
5 Gymnasieskolans kursplan för svenska. 
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2 Metodiska överväganden  
 
Med syftet att undersöka hur man arbetar med det vidgade textbegrepp i 

svenskundervisningen har jag valt att göra intervjuer med lärare. För att ytterligare fördjupa 

och konkretisera studien har jag samlat in undervisningsmaterial, där lärarna använt andra 

medier än tryckt text. Steinar Kvale beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 

”halvstrukturerad livsvärldsintervju, vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka och beskriva fenomenens mening.”6 Han menar vidare att den 

kvalitativa forskningsintervjun uppnår en priviligerad position när det gäller att frambringa 

objektiv kunskap om en samtalsvärld, genom att ”objektet” (intervjupersonen) uttrycker sin 

uppfattning om en mellanmänskligt förhandlad social värld. 7  

    Mitt urval av intervjupersoner bygger på de kontakter jag knutit med gymnasielärare i 

svenska på olika gymnasieskolor i Mellansverige under en period då jag själv var verksam 

som lärare och som student under mina VFU-perioder. Jag har således på förhand kunnat 

identifiera lärare, som jag visste i hög grad arbetar med andra medier än tryckt text i 

undervisningen. Respondenterna är verksamma på tre olika gymnasieskolor. Med respekt för 

de intervjuades anonymitet presenteras varken skolornas eller respondenternas verkliga namn 

i undersökningen. Av samma anledning presenteras inte heller undervisningsmaterialet som 

bilagor. Med Anton och Oscar, som tillhör den yngre generationen lärare och är 

nyutexaminerade sedan något år tillbaka, har jag gjort enskilda intervjuer. Alice, Britta och 

Sara är i medelåldern och intervjuades vid samma tillfälle. Syftet med att göra en 

gruppintervju var att samspelet mellan intervjupersonerna skulle leda till att bilden skulle 

växa fram och förståelsen vidgas, genom att var och en bidrog med sin egen uppfattning och 

erfarenhet.8 Nackdelen med gruppintervjuer kan vara att datainsamlingen blir kaotisk vilket 

gör det svårt att systematiskt analysera alla åsikter som korsar varandra.9  

    Intervjuerna gjordes under mars och april månad 2007 och tog mellan 90 och 120 minuter 

att genomföra. De två enskilda intervjuerna spelades in för att därefter transkriberas. En av de 

kvinnliga respondenterna avböjde att bli inspelad, varför gruppintervjun inte spelades in. För 

att få intervjuerna att likna ett vanligt samtal har jag, genom att improvisera och kasta om 

                                                 
6 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 1997, s. 13. 
7 Ibid, s. 268. 
8 Olga Dysthe, ”Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande”, i Olga Dysthe (red.), Dialog, samspel 
och lärande, Lund, 2003, s. 44 f. 
9 Kvale, a.a., s. 97. 
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ordningen på frågorna, låtit respondenternas egna synpunkter styra samtalet. 10 Kvale skriver 

att ”ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten att man erhåller 

spontana, livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida.”11 Genom att ge 

intervjupersonerna rikligt med frihet och tid att utveckla sina ståndpunkter, har jag kunnat 

följa upp med frågor kring intressanta uppslag. När jag analyserade materialet tillämpade jag 

den metod för intervjuanalys som Kvale kallar för meningskoncentrering. Det innebär att jag 

formulerade de meningar som intervjupersonerna uttryckte mer koncist, för att få fram den 

väsentliga innebörden i det som sagts.12 Dessa sattes sedan i relation till intervjuguidens 

centrala teman, för att sammanställas och analyseras i kapitel fyra. Undervisningsmaterialet 

diskuterades med lärarna i anslutning till intervjun, för att sedan analyseras i kapitel fem.  

 

                                                 
10 Kvale, a.a., s. 121. 
11 Ibid. 
12 Ibid, s. 174 f. 
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3 Teoretisk översikt 
 
I detta kapitel följer en teoretisk genomgång, där jag inledningsvis sätter skolans 

kunskapsdiskussion i relation till vilka förutsättningar, möjligheter och problem 

informationsteknikens genombrott kan tänkas innebära för skolan. Därefter reder jag ut 

begreppet ett vidgat textbegrepp och dess position i gymnasieskolans kursplan för svenska 

samt för ett resonemang om svensklärarens uppdrag, för att sedan belysa vilken plats elevers 

fritidsläsning kan tänkas få i undervisningen. Till sist presenterar jag kort två 

receptionsteoretiker och avslutar med ett kapitel om skolans uppgiftskulturer. 

 

3.1 Skolans kunskapsdiskussion 

Läroplanskommittén redogör i sina bakgrunds- och motivtexter till 1994 års läroplaner för hur 

de senaste decenniernas skoldebatt om elevers allsidiga utveckling i relation till skolans 

kunskapsförmedlande uppgift ledde fram till ett genomgripande reformarbete med kursplaner 

och styrdokument under 1990-talet.13 Diskussionen påverkades starkt av 70-talets 

pedagogiska debatt med rötter hos Piaget, Vygotskij och Bakhtin med flera. Därmed övergav 

man de behavioristiska inlärningsteorierna med bland andra Skinner i spetsen, som var 

inriktade på yttre beteenden, och fokuserade istället på kunskaper som en del av individens 

inre. I det perspektivet blir relationen mellan lärande och utveckling något som är bestämt av 

individens utveckling. Vygotskijs teorier om att kunskaper som till en början är något utanför 

individen blir till en del av individens inre genom att de används i ett meningsfullt 

sammanhang avspeglar sig i de senaste årens forskning, som betonar att utveckling av 

förståelse och tankeformer är knuten till innehållet i det man tänker om. Med detta har 

begreppsparet inlärning – utveckling alltmer förlorat sin innebörd till förmån för erfarenheter 

– lärande. I det perspektivet blir kunskap något som ligger mellan individen och 

omgivningen, vilket betonar den praktiska situationens roll för hur kunskaper struktureras och 

tänkande formas.14  
    Den breddning av kunskapsbegreppet som kom till uttryck i de nu gällande kursplanerna tar 

således utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga ett antagande om att 

kunskap konstrueras genom individuella erfarenheter i en social process.15 Det innebär en 

aktiv kunskaps- och människosyn, där skolarbetet måste organiseras så att möjligheter till 
                                                 
13 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 27. 
14 Ibid, s. 36 ff. 
15 Dysthe, 2003, a.a., s. 41 f. 
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aktivt kunskapsbyggande skapas. Detta i sin tur innebar att man betonade varierande 

arbetssätt, där eleverna med utgångspunkt från sina egna erfarenheter får möjlighet att 

fördjupa sina tidigare kunskaper.16 Vidare betonades en funktionell syn på kunskap, vilket 

innebär att skolan måste erbjuda meningsfulla sammanhang för elevernas kunskapande, där 

den kommunikativa aspekten blir en integrerad del av skolans kunskapsverksamhet i en 

praktik där flera olika uttrycksmedel samsas med varandra.17  

 

3.2 Möta och utmana 
Läroplanernas betoning av att skolan ska utvidga och fördjupa de kunskaper eleverna kommer 

med till skolan och anknyta undervisningen till de erfarenheter eleverna har fått utanför 

skolan, markerar att elevernas erfarenheter är viktiga samtidigt som det bygger på 

inlärningsforskning, som säger att ny förståelse utvecklas ur tidigare.18 Resonemang utifrån en 

sådan hållning kan fördjupas med utgångspunkt från Lev Vygotskijs teorier om den närmaste 

utvecklingszonen, det vill säga ”området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som 

samma barn kan klara med hjälp av någon annan, till exempel en lärare eller en mer 

försigkommen kamrat.”19 I den närmaste utvecklingszonen finns funktioner som befinner sig i 

utveckling, vilket innebär att det som idag är den närmaste utvecklingszonen imorgon kan bli 

den verkliga utvecklingsnivån.20  

    Vygotskij förlägger resonemanget om den närmaste utvecklingszonen mycket nära den 

allmänna teorin om kulturell utveckling, vilket gör föreställningen om en sådan inlärnings- 

eller utvecklingszon till ett användbart redskap när man ska studera lärprocesser. I det 

perspektivet kan man utifrån den närmaste utvecklingszonen omvärdera förhållandet mellan 

undervisning, lärande och utveckling. I praktiken innebär det att man i undervisningen ger 

förutsättningar för förändring genom att föregripa elevens utveckling. Elevens 

tillkortakommanden blir i det sammanhanget hans/hennes potential, och här har läraren en 

viktig roll i att ta till vara denna genom att mobilisera inlärningsresurserna optimalt. Att i 

undervisningssituationen befinna sig i den närmaste utvecklingszonens framkant innehåller 

således ett starkt element av utmaning, som kan vålla en social och kognitiv konflikt men 

också sporra till utveckling.21  

                                                 
16 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 28. 
17 Ibid, s. 34 f. 
18 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 41. 
19 Olga Dyste & Mari-Ann Igland, ”Vygotskij och sociokulturell teori, i Olga Dyste (red.), Dialog, samspel och 
lärande, Lund, 2003, s. 81. 
20 Ibid. 
21 Ibid, s. 81 f. 
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    Språkfilosofen, kultur- och litteraturteoretikern Mikhail Bakhtin delade Vygotskijs 

grundläggande uppfattning om individers förankring i ett kulturellt, socialt och historiskt 

sammanhang, och tillför med sin dialoguppfattning i större utsträckning en förståelse för hur 

social samverkan påverkar dessa system.22 Bakhtin ansåg att det ideala i 

utbildningssammanhang är att det finns en spänning i möten mellan olika yttranden och 

röster, och menade vidare att både samspel och motspel kan leda till lärande och utveckling, i 

en praktik där ömsesidigt skapande står i centrum. I undervisningssituationen innebär det att 

läraren måste hitta balansen mellan skillnaderna i den specifika situationen.23  

    Olga Dysthe understryker det sociokulturella perspektivet i Bakhtins teorier, och har genom 

att kombinera den bakthinska synen på dialog kontra monolog med en insyn i 

meningsskapande, gått in på de praktiskpedagogiska konsekvenserna av en dialogorienterad 

lärosyn. Dysthe menar att dialogisk undervisning har en positiv effekt på elevers lärande och 

har gjort sig till språkrör för det dialogiska (flerstämmiga) klassrummet, som kännetecknas av 

att olika synsätt och ståndpunkter interagerar, och där lärarens röst är en av många röster som 

ska lyssnas till.24 Det innebär bland annat att kunskapen är distribuerad mellan människor, det 

vill säga att den växer genom att var och en bidrar med det den är duktig på, vilket gör att man 

tillsammans bygger upp en helhetsförståelse. Eftersom kunskapen är uppdelad måste lärandet 

vara socialt, vilket utgör en utmaning för läraren som måste hitta de dialogiska arbetssätt som 

bäst kan utnyttja distribuerad kognition i klassrummet och i skolan som helhet.25  

     

3.3 Skolan och mediesamhället 
Ett par decennier före 2000-talet erövrades världen av en helt ny informationsteknik, genom 

bland annat Internet. Britt-Louise Gunnarsson redogör för hur bruket av Internet, e-post, 

mobiltelefoni, Chat och SMS i många avseenden förändrade vår kommunikativa verklighet 

och hur det har lett till förändrade makt- och statusförhållanden, där nya kommunikativa 

möjligheter har skapats för den som behärskar tekniken, samtidigt som det har medfört 

problem för den icke-priviligerade läsaren.26 Gunnarsson menar att det är viktigt för lärarna 

på gymnasiet att fundera på konsekvensen av utvecklingen, eftersom det är just ungdomarna 

mer än andra som har tagit till sig den nya tekniken och leder förändringsprocessen.27 I 

                                                 
22 Dyste & Igland, a.a., s. 85 f. 
23 Ibid, s. 82, f. och ”Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori”, s. 103. 
24 Ibid, s. 98. 
25 Dysthe, 2003, a.a., s. 44 f. 
26 Britt-Louise Gunnarsson, ”Tal och skrift i det teknikstyrda samhället”, i: Maj Asplund Carlsson m.fl. (red.) 
Texter och så vidare – det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola, Stockholm, 2003, s. 18ff. 
27 Ibid, s. 23. 



 7

Läroplanskommitténs betänkande inför arbetet med Lpo94 och Lpf94 redogör man för hur 

förändringarna i omvärlden ger nya förutsättningar, men också nya möjligheter för skolan och 

undervisningen.28  
    Thavenius hävdar att det i skolan fortfarande finns ett motstånd mot de moderna medierna, 

och menar att det historiskt sett alltid har utbrutit moralisk panik i samband med varje nytt 

massmedium, som man har sett som hot mot ungdomars bildning och moraliska hälsa.29 Han 

beskriver den här typen av ”moraliska paniker” som en del av moderniseringens processer, 

där kulturbevakarna håller på att förlora greppet om de kulturella normerna. Med tanke på att 

kyrkan och staten genom historien har förkastat lustläsningen är mediepanikerna, enligt 

Thavenius, snarast att betrakta som ”kulturetablissemangets extrema reaktion på det ännu inte 

koloniserade”. Han hävdar därmed att det snarare verkar som om skolan har svårt att förlika 

sig med ungdomarnas egen kultur och populärkulturen som helhet än massmedierna i sig.30 

    Ett problem, som Läroplanskommittén framhåller i sitt betänkande, är att den snabba 

teknikutvecklingen är förenad med stora problem för lärare att hålla sig orienterade på 

området. Diskrepansen mellan de möjligheter informationstekniken erbjuder skolan och den 

låga användnings- och kompetensnivån samt det relativt sett låga intresset från skolan och 

politiker handlar, enligt Läroplanskommittén, främst om strukturella förhållanden, det vill 

säga den kompetensuppbyggnad som behövs för att skolorna ska ta det i bruk. Här menar man 

att beslutsfattarna måste ställa kostnaden av en sådan kompetensuppbyggnad i relation till de 

vinster i effektiviserad utbildning som kan nås.31  

    Av Läroplanskommitténs betänkande framgår, att en viktig utgångspunkt i arbetet med att 

anpassa skolans uppgifter till det senaste decenniets mest omfattande samhällsförändringar, är 

att alla elever ska få sådana kunskaper att de kan orientera sig i en komplex verklighet med ett 

mycket stort informationsflöde.32 Vidare poängterar man att konsekvenserna av 

informationsteknologins utveckling främst bör ses i termer av de nya förutsättningar för 

utbildning och undervisning som här ges, och inte i termer av ett nytt innehåll i läro- och 

kursplaner.33 Enligt Annette Årheim skulle konkurrerande kunskapande via massmedia kunna 

tillföra skolundervisningen något samtidigt som skolans roll i det sammanhanget blir unik, 

                                                 
28 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 59. 
29 Jan Thavenius, Svenskämnets historia, Lund, 1999, s. 150 ff. 
30 Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, Stockholm, 1995. 
31 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 67 f. Se även Danielsson a.a., s. 196. 
32 Ibid, s. 59. 
33 Ibid, s. 68. 
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eftersom skolan är en av de få platser där eleverna får möjlighet att omförhandla sina 

värderingar i en miljö utanför intressegruppen. 34 

    Enligt Gunnarsson tyder forskningen på att den teknikstyrda kommunikationen mindre 

utgör en fara för traditionella genrer och språkmönster än en möjlighet till positivt 

nyskapande.35 Hon menar därför att skolan borde dra nytta av det språkliga engagemang och 

den språkliga kreativitet som följt med de nya kommunikationsformerna.36 

Läroplanskommittén påpekar i sitt betänkande att användning av moderna medier i 

undervisningen kan leda till en effektivare, mer levande och spännande undervisning 

samtidigt det är ett överlägset sätt att lära sig något väsentligt om dess funktioner och 

uppbyggnad.37  

     

3.4 Det vidgade textbegreppet 

Thavenius beskriver hur svenskämnets utveckling i skolan från 1800-talet och fram till idag 

har genomgått omfattande struktur- och innehållsförändringar. Redan i dokument från 1930-

talet återfinns ett ökat inslag av media, och med Lgr 69 (Läroplan för grundskolan) fick man 

en vidgad betoning av media i styrdokumenten, då den ”rörliga bilden” skrevs i in ämnet 

svenska. Med Lgr 69 såg man på sextiotalet stora möjligheter med en utveckling av film- och 

TV-undervisningen och konstaterade att ”Filmkameran hade blivit den nya pennan och 

råfilmen det nya skrivbladet - den gamla uppsatsen har blivit smalfilm.”38 Danielsson 

beskriver hur massmediernas uttrycksmedel fick en plats i svenskämnet genom det 

supplement som kom till 1970 års läroplan Lgy-70-supplement 22, och hur mediekunskap och 

mediepedagogik sedan dess har haft en plats inom ämnet.39 Thavenius menar att ämnet 

svenska under perioden 1970-90 huvudsakligen höll sig inom ämnets traditionella gränser, 

trots att samhället förändrades och därmed ställde andra krav, och trots att 

undervisningsförhållandena blev allt besvärligare.40 Skolverket beskriver på sin webbplats hur 

det i den svenska skolan under 1900-talet skedde ett genomgripande reformarbete med 

kursplaner och styrdokument. Första gången ”ett vidgat textbegrepp” skrevs ut i klartext i 

                                                 
34 Annette Årheim, ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum. Litteraturens möjligheter och 
begränsningar”, i: Maj Asplund Carlsson m.fl. (red.) Texter och så vidare – det vidgade textbegreppet i svensk 
skola och förskola, Stockholm, 2003, s. 99 f. 
35 Gunnarsson, a.a., s. 24. 
36 Ibid, s. 23 f. 
37 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 68 f. 
38 Thavenius, 1999, a.a., s. 51. 
39 Danielsson, a.a., s. 44. 
40 Thavenius, 1999, a.a., s. 16. 



 9

kursplanerna för svenska, var när programgymnasiet kom 1994, för att i de senast reviderade 

kursplanerna från 2000 lyftas fram ännu tydligare för alla ämnen.41  

 

3.4.1 Kursplanen i svenska och det vidgade textbegreppet 

I kursplanen för svenska återkommer termen ”ett vidgat textbegrepp” såväl i beskrivningen av 

ämnets syfte, som i de mål undervisningen ska sträva mot. I kursen Svenska B finns dessutom 

begreppet med i kriterierna på samtliga betygsnivåer. 

    Begreppet skrivs ut i klartext under ämnets karaktär och uppbyggnad: ”Att tillägna sig och 

bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video etc. Ett 

vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” 42  Under ämnets 

karaktär och uppbyggnad står vidare att det ”[i]nom ämnet ryms teoretisk kunskap om att läsa, 

skriva, tala, samtala, lyssna samt kunskap om att tolka både text och bilder.” 43  

    ”I kursen Svenska B accentueras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid 

och rådande samhällsförhållanden. Svenska B ger eleverna möjligheter att utveckla en 

förståelse av både skrift- och bildbaserade texters djupare innebörd.” 44 

   Under ämnets syfte står att ”utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka 

den personliga och kulturella identiteten….”. Vidare står att ”mötet med språk, litteratur och 

bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling” och att ”utbildningen i ämnet 

svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att få uppleva och diskutera texter som både 

väcker lust och utmanar åsikter.” Vidare skall eleverna ” [i]nom svenskämnet få rikligt med 

tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att 

möta olika texter och kulturyttringar.” 45  

    Under mål att sträva mot står att ” [s]kolan i sin undervisning i svenska skall sträva efter att 

eleven får pröva olika texttyper och konstnärliga uttrycksmedel”, dessutom ”kritiskt granska 

och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som 

ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle. ” Vidare skall skolan sträva mot att 

eleven ” [u]tvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från såväl muntliga 

som tryckta och digitala källor” samt ” [s]timuleras till att söka sig till litteratur och 

bildmedier som en källa till kunskap och glädje.” 46 

  
                                                 
41 http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 2007-02-26. 
42 Gymnasieskolans kursplan för svenska (Ämnets karaktär och uppbyggnad). 
43 Ibid. 
44 Gymnasieskolans kursplan för svenska B. 
45 Gymnasieskolans kursplan för svenska (Ämnets syfte). 
46 Ibid, Mål att sträva mot. 
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3.5 Svensklärarens uppdrag 
Kursplanen för svenska ger stöd för att man i skolans undervisning ska ägna sig åt såväl 

skönlitterära texter, som bilder och andra typer av ”texter”. Enligt kursplanen ska 

svenskundervisningen väcka elevernas intresse för skönlitteratur, utveckla elevernas 

läsfärdighet och föra delar av det svenska kulturarvet vidare, samtidigt som skolans 

legitimering av ett vidgat textbegrepp innebär att även bilder och andra konstnärliga 

uttrycksformer ska betraktas som text.47  

    Men uppdraget som finns formulerat i skolans styrdokument innebär mycket mer än så. 

Läro- och kursplanerna präglas av ett demokratiskt och mångkulturellt synsätt och har ett 

uttalat genusperspektiv. Enligt läroplanen ska svenskläraren bland annat medverka till att 

förankra ett synsätt om ”individens frihet och integritet, alla människors lika värde” och 

jämställdhet mellan kvinnor och män.”48 Kursplanerna i svenska anger vidare att skolan i sin 

undervisning ska sträva efter att eleven ”förstår språkets betydelse för identiteten och 

utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang.”49 

    När man tittar på vad elever läser på sin fritid blir det därför minst lika viktigt vad de läser 

in i de texter de läser. Ur ett sådant perspektiv blir elevernas tolkningar av de texter de läser, 

deras värderingar och hur de använder sig av de erfarenheter de gör vid sin läsning viktiga 

aspekter, menar Årheim.50 Gunilla Molloy anser att läraren, för att eleverna ska kunna 

utvecklas mot ett mer reflekterande och distanserat läsande, måste fånga upp deras åsikter och 

erfarenheter för att de ska kunna problematiseras och utmanas.51 Enligt Maria Ulfgard är det 

därför viktigt att svenskundervisningen erbjuder olika redskap för reflektion runt texter.52 

Utmaningen för svensklärarna handlar, enligt Årheim, om hur man får till stånd en 

undervisning utifrån uppdraget samtidigt som man respekterar elevernas läs- och 

skriverfarenheter.53 Gun Malmgren pratar om en dubbelkvalificering av lärare, vilka idag 

förutom kunskap om ungdomskulturer behöver kunna kombinera traditionell textanalys med 

socialisations- och kulturanalys.”54  

                                                 
47 Gymnasieskolans kursplan för svenska. 
48 Läroplan för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94. 
49 Gymnasieskolans kursplan för svenska. 
50 Årheim, a.a., s. 106. 
51 Gunilla Molloy, ”Det nya (svensk)ämnet för båda könen”, i: Maj Asplund Carlsson m.fl. (red.) Texter och så 
vidare – det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola, Stockholm, 2003, s. 123. 
52 Maria Ulfgard, ”Fritidsläsning – bara en privatsak?, i: Maj Asplund Carlsson m.fl. (red.), Texter och så vidare 
– det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola, Stockholm, 2003, s. 116. 
53 Årheim, a.a., s. 105. 
54 Gun Malmgren, ”Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa. Om samspelet mellan text, läsare, skola 
och samhälle”, i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr. 4 2002/nr. 1 2003, s. 28 ff. 
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    Arne Ehrlin och Lars-Göran Malmgren ansåg redan 1976 i debattboken Svenskämnets kris, 

att alla texter måste behandlas och sättas in i en kunskaps- och socialisationsprocess och att 

debatten om litteraturundervisningen därför mer borde handla om vilken typ av kunskaps- och 

socialisationsprocess som är viktig än vilka texter, ”triviala” eller ”sköna”, som bör läsas.55 

Här närmar vi oss det ”nya” svenskämne som Thavenius menar ska handla om jaget och 

omvärlden, där språket och litteraturen blir ett medel att nå ämnets huvudinnehåll. Istället för 

att undervisa om språk och litteratur bör, enligt Thavenius, undervisningen ske genom språket 

och litteraturen. I praktiken innebär det att eleverna läser och producerar texter inom ett ämne 

som handlar om dem själva och omvärlden.56 Vi närmar oss också Louise Rosenblatts 

föreställning om att litteraturläsningen aldrig kan bli ett mål i sig, utan ett sätt att närma sig 

frågor om mänskliga relationer och rättigheter, etik och moral samt demokrati.57 Enligt Judith 

Langer ”ger oss litteraturen förutsättningar för att utforska både oss själva och andra, att 

definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, och hur världen skulle kunna 

se ut.”58 Roger Säljö, Eva Riesbeck och Jan Wyndhamn beskriver språket som ett oändligt 

rikt medium för att representera omvärlden och för att prata om den ur olika perspektiv och 

för olika syften.59  

    Lars-Göran Malmgren och Ulf Teleman urskiljer tre olika varianter av svenskämnet, där 

det Malmgren kallar ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” innebär att man utgår 

från den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter, i en praktik där innehållet är 

centralt och väljs för att utveckla elevens sociala och historiska förståelse av centrala 

mänskliga frågor.60 Teleman lyfter fram ett ideal där han, liksom Thavenius, anser att 

svenskämnet borde vara ett humanistiskt bildningsämne, som ger kunskap om människan och 

hennes livsvillkor.61  

 

3.6 Skolan och elevers medievanor 

Med tanke på skolans uppgift att ta utgångspunkt i de erfarenheter och kunskaper eleverna 

kommer med till skolan, är det intressant att se på hur man låter elevernas medievanor spela 

med i svenskundervisningen. I kursplanen för svenska står bland annat att ”utbildningen i 

                                                 
55 Anders Ehrlin & Lars-Göran Malmgren, ”Den heliga upplevelsen”, i: Svenskämnets kris,  s. 125. 
56 Molloy, a.a., s. 128. 
57 Louise Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa, Lund, 2002, s. 7. 
58 Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar, Göteborg, 2005, s. 17. 
59 Roger Säljö, Eva Riesbeck & Jan Wyndhamn, ”Samtal, samarbete och samsyn”, i Dysthe (red.), Dialog, 
samspel och lärande, Lund, 2003, s. 221. 
60 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisningen i grundskolan, Lund, 1996, s. 89. 
61 Ulf Teleman, Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning, Uppsala 1997, s. 25 ff. 
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svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten…” 

Läroplanskommittén skriver i sitt betänkande, att till elevernas kulturer och erfarenheter bör 

deras fritidsläsning räknas, vilken i hög grad innefattar användningen av och budskapen från 

de nya massmedierna; television, video, reklam med mera.62  

    Enligt Gun Malmgren är det svårt att helt bortse från den nya kulturella situation som 

skolan idag är omgiven av och det växande behov av identitetsarbete den ger upphov till.63 

Olle Holmberg menar att mediernas betydelse som inspirationskälla i identitetsprocessen ökar 

när den äldre generationens livsstilar inte längre är givna, och beskriver vidare hur unga på 

det estetiska planet symboliskt kan hantera sina konflikter och utpröva nya identiteter. Han 

skildrar bland annat hur de rörliga bilderna appellerar till fler sinnen och ”har en förmåga att 

binda psykisk energi och bearbeta det förträngda och omedvetna, drömmar och fantasier”, och 

menar att det ger en förståelse för varför unga människor dras till medieupplevelser.”64  

    Film är idag en vanlig fritidssysselsättning för många ungdomar och är ett av de vanligaste 

medierna svensklärare integrerar i undervisningen vid sidan av tryckt text. Christina Olin-

Scheller urskiljde i sin doktorsavhandling om gymnasieelevers textvärldar, tre olika 

förhållningssätt i fråga om hur man i klasserna arbetade med film och vilken vikt den 

tillmättes i undervisningen. Gemensamt för dessa var att man inte arbetade med film som 

autonomt medium, utan som åskådliggörande, stöd eller komplement till skönlitteratur, utan 

någon betydande analys eller bearbetning av filmen.  Exempelvis användes film för att belysa 

olika tidsepokers tendenser och strömningar, ofta med kompensatoriska inslag. Dessutom 

förekom ofta film i tematiskt upplagda arbetsområden, för att ytterligare exemplifiera eller 

förstärka temat. Men även som jämförelse mellan böcker och filmatiseringen av de/n/samma, 

där den skönlitterära texten framstår som den ”rätta” versionen.65 

    Olin-Scheller kom i sin undersökning fram till att glappet mellan skolans och elevernas 

textvärldar ofta är stort, vilket även Ulfgard såg i sin studie om elevers fritidsläsning.66 Båda 

menar att det är sällan som de texter eleverna ägnar sig åt på fritiden motsvarar det 

svenskläraren vill att de ska läsa. Årheim tror att många svensklärare utgår från att litteraturen 

per definition är den mest högtstående formen att förmedla berättelser, vilket har sin grund i 

hur man i skolan och i samhället traditionellt har betraktat text.67  

                                                 
62 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 56. 
63 G. Malmgren, a.a., s. 34. 
64 Olle Holmberg, Ungdom och media: om reception av fiktion på bio och i TV, Lund, 1994, s. 51. 
65 Christina Olin–Scheller, Mellan Dante och Big Brother, Doktorsavhandling, Karlstads universitet, 2006, s. 85. 
66 Ulfgard, a.a., s. 115. 
67 Årheim, a.a., s. 102 f. 
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    Gunnarsson menar att istället för att se elevernas medievanor som ett hot, finns det finns all 

anledning att bejaka den tekniska utvecklingen och de nya villkor för kommunikation det 

innebär och istället bygga vidare på den skriv- och läsglädje och uppfinningsrikedom som styr 

ungdomars privata skrivande. På så sätt menar hon att svenskläraren även kan utveckla 

elevernas kunskaper om olika genrer och stimulera deras språkkänsla.68 Genom att knyta an 

svenskundervisningen till det meningserbjudande och den funktion fritidsläsningen fyller för 

eleverna, blir ”deras meningsskapande processer en viktig del i ett flerstämmigt klassrum där 

olika yttranden och texter möts och tillsammans utgör en mötesplats för traditionellt kulturarv 

och populärkultur”, menar Ulfgard.69  

3.7 McCormick och Olin-Scheller 
Kathleen McCormick intar en hållning där kompetens, socialisation och kultur samspelar. Vid 

skapandet av mening i litteraturundervisning möter läsaren texten utifrån sin egen 

erfarenhetsvärld, där såväl föreställningar om litteratur, sig själv och sin omvärld, som 

ideologiska repertoarer spelar in. 70 För McCormick är således läsning en dialogisk process, 

där läsaren och texten interagerar utifrån ideologiska positioner. Såväl texten som läsaren är 

beroende av och bidragande till en allmän ideologi som gäller verklighet och innehåll, med 

den värld som texten ger uttryck för och de hållningar till världen läsaren bär på. Dessutom 

finns en litterär ideologi, som är relaterad till litteraturens form.71 De ideologiska positionerna  

är verksamma genom läsarens respektive textens allmänna och litterära repertoarer. När 

läsarens ideologiska och litterära förväntningar överensstämmer matchas repertoarerna. Men 

det kan även uppstå en allmän ideologisk eller estetisk konflikt, som gör att repertoarerna 

kolliderar med varandra, vilket leder till att läsaren i större eller mindre utsträckning avvisar 

texten. Det idealiska är om det finns en spänning mellan de två repertoarerna som leder till att 

läsarens repertoar utvidgas och förändras i möte med en text. 72       

    Olin-Scheller märkte i sin undersökning att kollisioner mellan elevernas och lärarnas 

litterära repertoarer var betydligt vanligare än matchningar, och menar att en avgörande 

anledning till det är att elever och lärare ger uttryck för olika föreställningar om läsning av 

fiktionstext.73 Undersökningen visade att tendenser att avvisa svenskämnets fiktionstexter var 

tydligast hos pojkar, framför allt på de yrkesförberedande program som representeras i 

                                                 
68 Gunnarsson, a.a., s. 24. 
69 Ulfgard, a.a., s. 116. 
70 Kathleen McCormick, The culture of reading and the teaching of English, Manchester/NewYork 1994. 
71 Ibid, s. 70 ff. 
72 Ibid, s. 87. 
73 Olin-Scheller, a.a., s. 215 ff. 
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undersökningen. Att svenskundervisningens texter inte i lika hög grad krockar med flickornas 

repertoarer kan bland annat bero på att deras läsarroll i högre grad matchar lärarnas litterära 

repertoarer, med krav på ”budskap” och realism.74 En förutsättning för att repertoarerna ska 

kunna mötas är, enligt Olin-Scheller, att läraren har kunskap om hur elevernas läserfarenheter 

och förväntningar ser ut. I relation till elevernas repertoarer kan läraren anpassa textval och 

pedagogisk metod och därmed ge eleverna den stödstruktur som behövs för att den enligt 

McCormick ideala spänningen ska uppstå.75 

 

3.8 Uppgiftskulturer 
Elevers lärande formas i hög grad av hur skolans verksamhet är organiserad och hur olika 

uppgifter förstås av eleverna, där olika institutionella förväntningar återspeglar vad vi anser 

ska utföras i skolan.76 Enligt Nils-Erik Nilsson och Sten-Olof Ullström kan de 

uppgiftskulturer som utvecklas i skolundervisningen många gånger antas styra undervisnings- 

och läroprocesser i långt högre grad än de offentliga styrdokumenten.77 De sammanfattar 

vidare två huvudidéer om lärande för att organisera undervisning. I den ena är den 

kommunikativa aspekten underordnad, medan den andra tillhandahåller uppgifter som betonar 

den kommunikativa aspekten, i en praktik där eleverna får öva sina färdigheter i funktionella 

sammanhang.78  

    Text och receptionsforskaren James D. Marshall belyser detta fenomen i en studie där han 

undersöker vilken förståelse elever utvecklar i samband mellan olika typer av skrivuppgifter 

vid läsning av skönlitterära texter. I studien ingick ett 80-tal elever på gymnasienivå, vilka 

delades in i fyra grupper som alla läste några kortare noveller. Tre av grupperna fick därefter 

olika typer av skrivuppgifter, medan den fjärde gruppen inte fick någon form av uppföljning. 

En av skrivuppgifterna (restricted writing assignments) kan karaktäriseras som 

kortfrågeskrivande med avsikten att eleverna skulle reproducera delar av texten utan någon 

form av analytiskt ställningstagande. Övriga två skrivuppgifter föranledde ett mer öppet, 

diskursivt skrivande, där eleverna skulle svara utförligt på en enda fråga. I en av uppgifterna 

(personal writing assignment) uppmuntrades eleverna att knyta an textens tematik till sina 

egna erfarenheter och förutsattes också förklara och utveckla sin respons. Formal writing 
                                                 
74 Olin-Scheller, a.a., s. 215 ff. 
75 Föreläsning på kursen SVAD07, Karlstads universitet 2007-03-13. 
76 Sigmund Ongstad, Språk, kommunikasjon og didaktikk. Norsk som flerfaglig och fagdidaktisk ressurs, Bergen, 
2004, s. 170. 
77 Nils-Erik Nilsson & Sten-Olof Ullström, Uppgiftskulturer i svenska – läromedel och läroprocesser i kritisk 
belysning, Karlstads universitet, 2004, s. 1. 
78 Ibid, s. 3 f. 
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assignment var slutligen en textbaserad skrivuppgift, där eleverna skulle analysera den 

litterära texten och utifrån den dra slutsatser.79  

    Marshalls resultat visar på uppenbara skillnader mellan de utökade skrivuppgifterna å ena 

sidan och kortfrågeskrivandet å andra sidan. I de avgränsade kortfrågorna måste eleverna 

snabbt byta fokus mellan textens isolerade delar, vilket visade sig ha en negativ inverkan på 

elevernas förståelse, eftersom möjligheten att se sammanhang och minnas helheter 

begränsades. De båda utökade skrivuppgifterna visade sig istället främja en helhetssyn på 

texten och därmed också elevernas litterära förståelse.80  

    En undersökning av Martin Nystrand och Adam Gamoran uppvisar resultat som påminner 

om Marshalls, nämligen att inlärningsresultaten uteblev när undervisningen var inriktad på 

avgränsat kortfrågeskrivande. När undervisningen var starkt lärarstyrd (”recitation”) var 

effekten ännu sämre. Däremot visade undersökningen mycket goda resultat när det gällde 

dialogisk undervisning, det vill säga diskussionslektioner med betydande inslag av autentiska 

frågor som följdes upp, och där läraren visade sin uppskattning av elevernas insatser.81 De 

olika undervisningssituationerna visar på avgörande skillnader i lärarens förhållningssätt. I 

den dialogiska undervisningen, som påminner om en äkta konversation, modifieras och 

utvecklas elevernas förståelse stegvis. Här utgår läraren från vad eleverna faktiskt vet, medan 

han/hon i recitationsundervisningen har som uppgift att uppdaga och korrigera vad eleverna 

inte vet.82  

    Förutsättningarna för meningsskapande när det gäller litteraturundervisning ser annorlunda 

ut mot undervisning av informationssökande natur. Därför måste, enligt Langer, också 

uppgifter i anslutning till litteraturundervisning ha en annan karaktär.83 Undersökningar visar 

dock att memorering och reproduktion av texter dominerar skolans litteraturundervisning.84 

Langer framhåller därför att målen med litteraturundervisningen måste förändras med fokus 

på betydelsefullt meningsskapande. 85 

                                                 
79 James D. Marshall, “The effects of writing of students´s understanding of Literary texts”, i Research in the 
teaching of English, vol 21, No 1, February, 1987, s. 43 f. 
80 Marshall, a.a., s. 30-87. 
81 Martin Nystrand & Adam Gamoran, ”The big picture: Language and learning in hundreds of english lessons”, 
Martin Nystrand et al., Opening Dialogue. Understanding the dynamics of language and learning in the English 
classroom, New York and London, 1997, s. 61. Se även Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet: att skriva 
och samtala för att lära, Lund, 1996, s. 238. 
82 Ibid, s. 61.  
83 Judith A. Langer, ”Rethinking literature instruction”, I Judith A. Langer, ed., Literature instruction. A focus on 
student response, Urbana 1992, s. 38-41 passim. 
84 Ibid. Se även Nilsson & Ullström, a.a., s. 3. 
85 Langer, 1992, a.a., s. 38-41 passim. 
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4 Analys av intervjuer  
4.1 Användning av ett vidgat textbegrepp i undervisningen 

Alice, Britta och Sara berättar att de förutom film arbetar med musik, reklambild och andra 

typer av bilder i undervisningen. Oscar uppmuntrar ofta eleverna att använda PowerPoint för 

sina presentationer. Britta inleder så gott som alltid lektionerna med att visa en bild eller en 

filmsnutt och arbetar ofta med bild utifrån ett konsthistoriskt perspektiv. Nyligen genomförde 

hon ett undervisningsmoment med ”bilden av Jesus” som tema, där hon introducerade 

nattvardsbilder av Jesus av Leonardo da Vinci, Salvador Dali och Elisabet Olsson. Eleverna 

delades in i grupper och fick diskutera frågor som: Hur ser man att det är Jesus? Vad uttrycker 

personerna runt om Jesus? Eleverna fick även utifrån olika frågor relatera målningarna till sin 

egen tid: Hur skulle Jesus se ut idag? Vilka skulle finnas med kring bordet? Vem skulle sitta i 

mitten? Hur ser förrädaren ut? Vidare har Brittas elever vid epokstudier fått producera en 

egen tidning. Alice berättar att hon vid arbete med retorik ofta använder låttexter. Hon menar 

att musik ingår som en viktig del i ungdomars identitetsarbete, och tror att det har fungerat bra 

just på grund av att det ligger nära eleverna känslomässigt. Sara beskriver hur hon brukar låta 

eleverna koppla bilderna på skivfodralet till innehållet på skivan, för att i samband med det 

låta eleverna analysera syftet med bilden.  

 

4.1.1 Film i svenskundervisningen  

För samtliga respondenter är film det medium man främst integrerar i svenskundervisningen 

vid sidan av tryckt text. ”För mig funkar det bra att arbeta med film i undervisningen. Jag 

tycker film är intressant och gillar därför att diskutera det,” säger Anton, som menar att det 

finns många fördelar med att göra en djupdykning inom sitt eget område. ”Jag tror att det kan 

leda till att eleverna får ut mer, när jag pratar om något som jag brinner för,” säger han och 

menar vidare att det med kunskap på området gör det lättare för honom att ge eleverna de rätta 

verktygen.  

    Hos Anton, liksom hos Britta, Sara och Alice och även till viss del hos Oscar får filmens 

dramaturgi utrymme i undervisningen, vilket de också påpekar är viktigt. Genom att förse 

eleverna med dramaturgiska redskap, öppnas ett helt nytt sätt att se på berättande, menar 

Alice. Anton beskriver hur han arbetar med film från dess egna textspecifika förutsättningar, 

och berättar, liksom de tre kvinnliga respondenterna, hur han brukar jämföra film med andra 

”texter” för att hitta skillnader och likheter i hur de är uppbyggda. Han påvisar att det kan bli 

problem när man använder fler medier parallellt utan djupare bearbetning. ”Jag tror att det 
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många gånger kan bli perplext för eleverna om man pratar om Hamlet och tittar på en 

filmatisering med Mel Gibson i huvudrollen,” säger han och menar att eleverna ofta blandar 

ihop karaktärer och innehåll i de olika texterna. Anton har genom egen skolerfarenhet och 

genom erfarenheter från praktik och samtal med andra lärare märkt att film sällan får ett 

egenvärde i undervisningen, vilket han tycker är oroande. Olin-Scheller redogör för liknande 

iakttagelser i sin avhandling, där hon kom fram till att film i undervisningen på B-kursen 

främst användes för att belysa eller komplettera skönlitteraturen och inte behandlades som en 

autonom konstnärlig produkt.86  

    Sara, Alice och Britta menar att man kan arbeta med film utifrån en ”teknisk” utgångspunkt 

eller en ”tematisk”. Oscar berättar att han främst arbetar med film kring specifika teman, till 

exempel för att belysa något som händer i världen. Han nämner ett exempel där han visade 

filmen Rainman i anslutning till tematiskt arbete kring ”att växa genom en resa.” I anslutning 

till ett tematiskt område händer det även att han låter eleverna arbeta med filmens bildspråk. 

Även Anton, Sara, Alice och Britta använder film för att prata om tendenser och teman, 

exempelvis för att belysa en epok, ett begrepp, en färg eller stämning. Sara berättar om ett 

moment där eleverna i samband med filmen Cape Fear fick jämföra synen på gangsters 

mellan olika tidsepoker. Detta är, enligt Olin-Scheller, ett vanligt sätt att använda film i 

tematiskt upplagda arbetsområden för att ytterligare exemplifiera eller förstärka temat. 

Elevernas personliga upplevelser är det centrala och bearbetning av filmen som text 

obetydlig.87  

 

4.1.2 Utgångspunkt i elevernas erfarenheter 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att relatera undervisningen till elevernas verklighet. 

Dysthe skriver att elevers motivation stärks och att det de lär sig blir meningsfullt, när de 

upplever att de olika platser där de verkar hänger samman.88 Dessa tankar finner man även 

stöd för i Lpf 94, där man betonar vikten av ett meningsfullt kunskapande.89 ”Det är 

nödvändigt att ’kroka i’ saker som har med eleverna att göra”, poängterar Alice och menar 

vidare att ”Skolan måste ge någonting, det vi pratar om måste angå eleverna.” Hon utvecklar 

resonemanget: ”Genom att ’haka i’ elevernas verklighet och belysa fenomen som är relevanta 

för dem, kan skolans och elevernas områden befrukta varandra. Det är då våra perspektiv 

vidgas och förståelsen ökar.” På så sätt menar både Alice, Sara och Britta att det vidgade 
                                                 
86 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
87 Ibid. 
88 Dysthe, 2003, a.a., s. 38 f. 
89 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 
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textbegreppet för dem är ett grundläggande pedagogiskt verktyg. Alice resonemang ligger 

nära Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen, där läraren möter och utmanar 

eleven i dennes erfarenheter och kunskaper för att optimera kunskapsutvecklingen.90 Vidare 

menar de kvinnliga respondenterna att det ger möjlighet att möta fler elever i deras 

kunskapsutveckling, eftersom alla elever inte lär på samma sätt. ”Vissa elever lär bättre 

genom att arbeta med bilder”, menar Britta och Alice tillägger ”…ja, alla elever har inte lika 

lätt för avkodning, som det innebär att läsa vanlig litteratur.” I Lpf 94 står att lärarens uppgift 

är att organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.91 

 

4.1.3 Dialogicitet 

För Anton är dialogen i klassrummet viktig. ”Det är oerhört viktigt att låta eleverna komma 

till tals”, säger han, och menar att lärare ofta har en tendens att ”ta över” i sin iver att förmedla 

kunskap och driva undervisningen vidare. Antons antagande understöds av flera 

undersökningar, som visar att mycket av den litteraturundervisning som försiggår på skolorna 

fortfarande är traditionellt textcentrerad och lärarstyrd.92 Anton ger vidare uttryck för Dysthes 

uppfattning om ett dialogiskt klassrum där olika synsätt och ståndpunkter interagerar, och där 

lärarens röst är en av många röster som ska lyssnas till.93       

    Dialogicitet är ett viktigt inslag även i Oscars, Brittas, Alice och Saras undervisning.  Alice 

påpekar att det dock är viktigt att det finns en balans, där läraren går in och styr lagom 

mycket, så att det finns en röd tråd och inte bara blir planlöst prat. Anton påpekar att läraren 

ska vara den som styr och ger struktur åt gruppsamtal. Han menar vidare att man som lärare 

så snabbt som möjligt bör förankra ett dialogiskt arbetssätt, så att eleverna blir trygga med det. 

Han har märkt att det kan vålla problem i början om eleverna inte är vana vid arbetssättet, och 

menar att när eleverna inte är vana vid att själva ha en aktiv roll i undervisningen leder det 

ofta till att de sitter tysta. Dysthe betonar vikten av att skolan lyckas skapa interaktionsformer 

och miljöer där eleven känner sig accepterad och känner att det han/hon säger upplevs positivt 

och tas på allvar. 94 Sådana tankar ges även stöd för i Lpf 94, som anger att lärarens ska 

                                                 
90 Dysthe & Igland, ”Vygotskij och sociokulturell teori”, a.a., s. 81 f. 
91 Läroplan för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94. 
92 Se t.ex L-G Malmgren, a.a., s. 215, Nilsson & Ullström, a.a.,  s. 3 och Nystrand & Gamoran, a.a. 
93 Dysthe & Igland, ”Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori”, a.a., s. 98. 
94 Dysthe, 2003, a.a., s. 38 f. 
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försöka bygga upp ett klassrumsklimat, där eleverna känner sig trygga och respekterade för 

den person de är och för sitt arbete.95 

 
4.1.4 Lärarens expertroll 
I samtliga intervjuer kommer vi in på samtal om vilken lärarens expertroll bör vara. Alla 

respondenter påpekar att det måste finnas en pedagogisk tanke och ett sammanhang när man 

väljer att använda nya medier i undervisningssammanhang. De är vidare överens om att man 

som lärare måste vara medveten om vad man gör och varför man gör på ett visst sätt. ”Det 

måste vara konkret, och jag måste veta vad jag vill ha av eleverna”, säger Oscar. 

Respondenterna vill undvika risken med att eleverna fastnar i en ensidigt emotionell 

upplevelseläsning som blir ett mål i sig.96  

    Samtliga respondenter påtalar det faktum att eleverna ibland kan mer än lärare när det 

gäller nyare medier. ”Eleverna kommer att vara experter inom vissa områden, till exempel när 

det gäller vissa filmgenrer, och då får man läsa in sig så gott det går och inse att man inte kan 

kunna allt,” säger Anton. Oscar menar att ”man ska ha så pass bra koll att man kan lura 

eleverna att man vet”, och anser vidare att man alltid åtminstone måste ha ett ”hum” om de 

områden man berör. Enligt Anton är det som lärare omöjligt att sätta sig in i alla texter 

eleverna konsumerar på fritiden, och han menar vidare att det inte heller är lärarens roll att 

göra det. Han anser, liksom övriga respondenter, att läraren däremot ska bidra med 

specialkompetens när det gäller att hjälpa eleverna att utveckla verktyg för tolkning och 

analys. Britta exemplifierar med att eleverna ofta har sett många fler filmer än läraren, men att 

läraren kan ge dem redskap för hur man kan se på och tolka film. Anton påpekar att lärarens 

inställning till elevernas kultur är minst lika viktig som hans/hennes kompetens på området. 

Om man som lärare accepterar de ungas kultur och lyssnar på eleverna har man stora 

möjligheter att lyckas med undervisningen, även om det gäller områden som man 

innehållsmässigt själv inte behärskar fullt ut, tror Anton. 

 

4.1.5 Det vidgade textbegreppet på A-, B- och C-kursen 

Oscar och de tre kvinnliga lärarna framhåller goda möjligheter att integrera ett vidgat 

textbegrepp på både A-, B-, och C-kursen. Anton säger sig bara kunna uttala sig om 

filmmediet, som enligt hans erfarenhet fungerar på såväl A-, som B-kursen. De tre kvinnliga 

lärarna menar att A-kursen till stor del handlar om att berätta och beskriva, och att kursen 

därför lämpar sig bra för att arbeta med filmens dramaturgi. Sara arbetar på A-kursen ofta 
                                                 
95 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 
96 L-G Malmgren, a.a., s. 107. 
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med att eleverna får närläsa ett filmanslag, vilket hon menar fungerar mycket bra. Oscar som 

”älskar litteraturhistoria” ser många möjligheter att skapa kopplingar mellan film och modernt 

författarskap, och menar vidare att film är ett bra sätt att ”skapa en känsla för tidsandan.” Han 

tycker därför att film fungerar särskilt bra på B-kursen. På C-kursen använder han ofta film i 

anslutning till analytiska temaområden. Sara, Alice och Britta arbetar ofta med reklam på C-

kursen. Alice och Britta samarbetar för närvarande kring ett undervisningsmoment i en C-

kurs, där eleverna skriver essäer kring abstrakta begrepp med kopplingar till film och musik. 

 

4.2 Möjligheter och hinder med ett vidgat textbegrepp i undervisningen 

Lärarna poängterar att eleverna ägnar mycket tid till olika medier på sin fritid. Deras 

erfarenhet är att elever generellt sett läser väldigt få romaner eller ingenting alls på sin fritid. 

”Film är en bakdörr för att komma åt skrivandet,” säger Oscar, som liksom de kvinnliga 

lärarna påpekar möjligheten till kopplingen mellan olika medier och traditionell litteratur i 

svenskundervisningen. Vidare poängterar lärarna att skolan har en viktig uppgift i att 

medvetandegöra det massiva informationsflöde som vi dagligen översköljs med samt lära 

eleverna att kritiskt granska bilder, vilket även betonas i Lpf 94 som säger att ”Eleverna skall 

kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt.”97 

 

4.2.1 Motivation och engagemang 

Den fördel som samtliga respondenter framhäver med att använda elevernas fritidsläsning i 

undervisningen, är framför allt möjligheten att väcka deras intresse och engagemang. 

Danielsons undersökning visar att medieskapande kan ge verktyg för språklig gestaltning med 

lustfylld pedagogik.98 Oscar anser vidare att motståndet blir mindre när det är något man 

känner igen och menar att glappet inte får bli för stort mellan det skolan erbjuder och det 

eleverna konsumerar. Han vidrör därmed det ideala spänningsfält mellan läsarens och textens 

repertoarer, som enligt McCormick utgör den största potentialen till lärande. Han berör också 

Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen, där det som idag är den närmaste 

utvecklingszonen imorgon kan bli den verkliga utvecklingsnivån. 99 

 

 

                                                 
97 Läroplan för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). 
98 Danielsson, a.a., s. 199. 
99 L-G Malmgren, a.a., s. 80 f. och Dysthe & Igland, a.a., s. 81. 
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4.2.2 Tekniska och praktiska hinder 

Samtliga respondenter har stött på såväl praktiska som tekniska hinder när de har arbetat med 

film i undervisningen. Såväl Anton, som de tre kvinnliga respondenterna berättar om bristen 

på tillgång till teknik, om att den sällan fungerar och är omodern. ”När man arbetar med ett 

vidgat textbegrepp arbetar man alltid mot något,” säger Britta och åsyftar de hinder av teknisk 

och praktisk karaktär man stöter på. Hon framhåller att skolorna inte är byggda utifrån de krav 

som dagens samhälle och undervisning ställer utifrån ett vidgat textbegrepp, då de tekniska 

förutsättningarna sällan finns. ”Om man uppvärderar de möjligheter den nya tekniken ger i 

utbildningssammanhang och säger att det är viktigt, måste man också ta de kostnader det 

innebär,” säger Alice. Läroplanskommittén menar i sitt betänkande att den låga användnings- 

och kompetensnivån samt det relativt sett låga intresset från skolan och politiker främst 

handlar om strukturella förhållanden, och att de avgörande besluten därmed ligger hos 

politikerna.100 

 

4.2.3 Brister i lärarutbildningen 

Anton påpekar brister i lärarutbildningen när det gäller mediepedagogik, vilket också 

framkommer i många undersökningar.101 ”Det är synd att det undervisas så lite i film och 

nyare medier på svensklärarutbildningen, det är viktigt att lärarna får lite koll på film”, tycker 

Anton, men tror samtidigt att det är på väg att förändras: ”Film har blivit mer rumsrent de 

senaste åren, men jag vet inte hur det är med datorspel och annat.” Oscar anser, liksom Anton, 

att han inte fått tillräckliga verktyg under lärarutbildningen för att arbeta med ett vidgat 

textbegrepp. För de tre kvinnliga lärarna som läste lärarutbildningen för mer än tio år sedan 

var undervisning i ett vidgat textbegrepp i det närmaste obefintlig.  

 

4.2.4 Värdehierarkier 

Oscar och Anton ger uttryck för att det fortfarande inte anses riktigt ”rumsrent” att använda 

film i svenskundervisningen. ”Man känner sig lite skyldig om man visar för mycket film”, 

menar Oscar, och berättar att lärare på hans skola sinsemellan pratar negativt om lärare som 

visar mycket film i undervisningssammanhang. Han tror själv att lärare många gånger 

använder film som belöningssystem: ”Jobba hårt så får ni se på film och slappa lite sen.” 

                                                 
100 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 68. Se även Danielsson a.a., s. 196. 
101 Se t.ex. Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 67, Danielsson, a.a., s. 187 f. och Olin-Scheller a.a. 
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Kompensatoriska inslag var enligt Olin-Schellers undersökning vanligt förekommande i 

undervisning med inslag av film. 102 

    Anton påpekar att film som medium får ytterst lite utrymme i utbildning och läroböcker, 

och tror att det beror på att litteraturen klassas som ”det högre” mediet. ”I skolan är det 

skrivna rättesnöre, medan det är tvärtom hos eleverna,” säger Anton, och menar att man 

därmed klankar ner på elevernas kultur. Läroplanskommittén menar i sitt betänkande inför 

Lpo 94 och Lpf 94 att ett förhållningssätt som betonar elevernas erfarenheter visar att allas 

erfarenheter är viktiga och värda att tas på allvar.103 Att det är så, borde enligt Anton vara en 

självklarhet. Antons beskrivning överensstämmer vidare med Olin-Schellers undersökning, 

som visade att den skönlitterära texten i undervisningsmoment med inslag av film, ofta 

framstår som den ”rätta” versionen.104  

    En fara Anton kan se med att ta utgångspunkt i elevers erfarenheter är att 

kanonpedagogiken, i takt med att film blir mer accepterat i undervisningssammanhang, 

överförs på filmmediet. I ett sådant scenario finns risken att vi återigen hamnar i en position 

där läraren sitter på alla svaren och att diskussionen kommer att handla om vad som är bra 

kultur, tror Anton, och menar att diskussionen istället bör handla om hur vi utvecklar 

kompetens kring hur man kan arbeta med nya medier i undervisningen. Anton är därmed inne 

på Thavenius tankegång om att det är ungdomarnas egen kultur och populärkulturen som 

helhet som skolan har svårare att acceptera än massmedierna i sig.105  

    Britta påpekar att det faktum att det vidgade textbegreppet utgör en eller flera uppgifter i de 

nationella proven, skulle kunna leda till att det legitimeras hos fler av den äldre generationens 

svensklärare. Hon menar att de är skolade i att undervisa i traditionell text, och att det under 

deras yrkesbana inte alltid ansetts fint att till exempel visa film i undervisningen. Samtidigt 

menar hon, vilket även Alice understryker, att sådana uppfattningar är på väg att försvinna. 

Varken Alice, Britta eller Sara upplever att det finns de som ser kritiskt på att de arbetar med 

ett vidgat textbegrepp i undervisningen. 

 

4.3 Egna medievanor 

Samtliga respondenter berättar att de är mycket intresserade av ungdomars kulturer och dess 

uttrycksformer. Oscar och Anton använder själv flera av de medier elever uttrycker sig 

genom. Anton berättar exempelvis att han är en hängiven dataspelare sedan tjugo år tillbaka, 
                                                 
102 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
103 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 41. 
104 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
105 Thavenius, 1995, a.a. 
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och har funderat om det skulle gå att integrera i undervisningen, men vet inte hur. Oscar 

berättar att han tidigare spelade mycket datorspel, men att han har tröttnat. Han tror att det 

skulle gå att integrera i svenskundervisningen genom att man tar fasta på berättandet, men är 

även han osäker på hur. Både Anton och Oscar lyssnar mycket på musik. Oscar funderar över 

hur han skulle kunna använda musik i undervisningen. Han menar att ett sätt vore att arbeta 

med låttexter inom ramen för lyrikstudier, men tror att det skulle bli problematiskt eftersom 

han själv är ointresserad av lyrik.  

    Britta nämner bland annat serier som Manga och andra hypertexter, animation samt graffiti 

som exempel på områden som intresserar henne, men som hon kan för lite om för att kunna 

integrera i undervisningen. Att ha studerat konsthistoria, anser Britta ha hjälpt henne mycket i 

undervisningen i relation till ett vidgat textbegrepp. Samtliga respondenter menar att det krävs 

en kontinuerlig fortbildning för svensklärare inom området, eftersom medieutvecklingen i 

dagens samhälle är mycket snabb. 

    Film är ett medium som intresserar samtliga respondenter och som de samtidigt har stor 

kunskap om. Lärarna menar att det känns naturligt att dela med sig av något man själv är 

intresserad av. ”Film och litteratur har hjälpt mig i min livstolkning,” säger Alice och menar 

att det är just livstolkning som film och litteratur handlar om. Hon anser att det är berättelsen 

som är det viktiga och får medhåll från Sara och Britta. ”Berättelser kan se ut på olika sätt och 

uttryckas genom olika medier, men de behandlar det som vi människor har att förvalta; liv, 

död och kärlek,” säger Alice och ger därmed uttryck för ett humanistiskt bildningsämne, i 

syfte att ge kunskap om människan och hennes livsvillkor – vilket också betonas i skolans 

styrdokument.106  

    Anton och Oscar ser oerhört mycket på film på sin fritid. Anton berättar att han inte läser så 

mycket romaner för tillfället, vilket till stor del beror på att han läser långsamt. Däremot läser 

han mycket serier. Han säger sig vara lite lat, och menar att det är mycket bekvämare att se på 

film än att läsa romaner. Oscar beskriver sin filmsmak som smal och specifik och säger ”jag 

gillar filmer som skakar om och tar steget utanför”. Främst ser han skräckfilmer och 

psykologiska thrillers med teman som inte har visats förut. Detta menar han gör det svårt att 

motivera varför man skulle ta in sådana filmer i svenskundervisningen, eftersom det skulle 

ligga för långt ifrån elevernas repertoarer. Han berör därmed den ideologiska konflikt som, 

enligt McCormick, ofta uppstår när texten inte motsvarar läsarens förväntningar och 

förförståelse, vilket i allmänhet leder till att läsaren avvisar eller missförstår texten.107 Liksom 

                                                 
106 Teleman, a.a., s. 25 ff. 
107 McCormick, a.a., s. 87. 



 24

Oscar, ser även Anton film i syfte att lära sig något. Främst ser han dock film för nöjes skull 

och i avkopplande syfte, vilket han också tror är elevernas främsta motiv att se på film på 

fritiden. Sådana iakttagelser gjorde också Olin-Scheller i sin undersökning, där hon kom fram 

till att elevernas fritidsläsning – till skillnad från svenskundervisningens fiktionstexter - 

domineras av en estetisk läsart.108 

 

4.4 Skillnader i läsning beroende på kön, ålder och studieinriktning 

Film fungerar för de flesta elever oavsett studieinriktning, ålder och kön, anser 

respondenterna. De menar vidare att det i hög grad beror på vilken stämning man har lyckats 

bygga upp i klassen, om ett undervisningsmoment fungerar eller inte.  

    Både Oscar och Anton berättar att de har fått stort gensvar från pojkar när de har arbetat 

med inslag av film i undervisningen, men att även flickorna har varit positivt inställda. Alla 

lärarna tror att pojkar i något större mån än flickor ser på film på fritiden, men att den största 

skillnaden mellan pojkars och flickors filmkonsumtion gäller vilken typ av film man ser.    

”Tjejerna är mer för ’gemenskapsidén’ och ser helst romantiska komedier som innehåller 

mycket kärlek och relationer,” säger Oscar, och menar vidare att traditionella amerikanska 

komedier brukar uppskattas av båda könen. Sagan om ringen är, enligt Sara, också en film 

både pojkar och flickor brukar tycka om.  

    Oscar berättar om ett undervisningsmoment där han visade en icke-linjär asiatisk kortfilm, 

där pojkarna uppskattade filmen, medan majoriteten av flickorna tyckte att den var konstig 

och svårförståelig. Flickorna upplevde att filmen låg för långt ifrån det de var vana att se och 

att de därför inte riktigt kunde ta den till sig. Flickornas avvisande av filmen är exempel på 

när texten inte motsvarar läsarens förväntningar och förförståelse, vilket enligt McCormick 

beror på att textens och läsarens repertoarer kolliderar.109  

    Alice upplever att flickor läser fler romaner på fritiden än vad pojkar gör och att läsandet 

skiljer sig mellan pojkar och flickor. Om pojkar överhuvudtaget läser, är det sportbiografier 

och romaner som Ondskan och Skriet från vildmarken, medan flickorna ofta väljer romaner 

med dokumentära inslag, som gärna får handla om mörkare sidor av livet, menar de kvinnliga 

respondenterna. Liknande iakttagelser gjorde Olin-Scheller i sin undersökning.110  Lärarnas 

erfarenhet är att pojkar i högre grad än flickor gillar skräck- och actionfilmer. Oscar upplever 

att pojkar är mer visuella gärna ser en cool och tuff hjälte i huvudrollen – en hållning som 
                                                 
108 Louise M. Rosenblatt, The reader, the text, the poem: the transactional theory of the literary work, Southern 
Illinois university press 1994, s. 35. 
109 L-G Malmgren, a.a., s. 80 f. 
110 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
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receptionsforskaren Appleyard urskiljer som en av fem olika faser i den litterära 

socialisationens utvecklingsförlopp. Den ”hjälteläsande” läsarrollen var också den mest 

utbredda bland pojkarna i Olin-Schellers undersökning.111   

    Respondenterna menar att det vidgade textbegreppet kan vara ett sätt att få elever på 

yrkesinriktade program, som ofta avvisar svenskundervisningens traditionella texter att bli 

motiverade, men påpekar samtidigt att det är farligt att generalisera. Oscar upplever att många 

elever på teoretiska gymnasieprogram är inskolande i en nykritiskt färgad texttradition, vilket 

han menar kan ge problem i samband med erfarenhetspedagogisk undervisning, då eleverna 

ofta har svårt att ta steget utanför sig själva och texten. 

 
 
 

 

 

                                                 
111 Olin-Scheller, a.a., s. 433. 
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5 Analys av undervisningsmaterial 
5.1 Jämförelser mellan litteratur och film i ett tematiskt undervisningsmoment 

Oscar berättar att arbetet brukar fungera bäst när han använder sin intuition och när det finns 

utrymme för improvisation i undervisningen. Hans erfarenhet av att planera undervisningen i 

detalj är att det ofta försvinner något viktigt, och han påpekar att det då blir svårare att ta 

steget utanför sig själv och texten.  

    För det undervisningsmoment han beskriver var utgångspunkten att han ville att klassen 

skulle arbeta med ett tema på C-kursen. Han började därför brainstorma kring tänkbara teman 

och texter som skulle kunna fungera i den aktuella klassen och kom fram till att man skulle 

arbeta kring temat ”onda människor”. Han bestämde även på ett tidigt stadium att han skulle 

använda film i undervisningsmomentet. En viktig anledning till att använda film var att det 

skulle tjäna som ”lockbete”, dels för att motivera eleverna inför vårterminens sista kurs då 

många i allmänhet är skoltrötta, dels för att som han uttrycker det ”lura eleverna att läsa två 

svenska klassiker.” Avsikten med att använda film i detta sammanhang är för Oscar 

följaktligen kompensatorisk, något som Olin-Scheller menar är vanligt vid användning av 

film i svenskundervisningen. 112 Han fortsätter med ett antydande leende ”då känner jag också 

att jag har gjort vad som förväntas av mig som svensklärare.” Oscars antagande om att han 

förväntas bibringa eleverna ”god” litteratur, kan förmodas vara vanligt hos svensklärare, 

vilket beror på att värdehierarkier kring hur skolan och i samhället traditionellt har betraktat 

text lever kvar.113  

    De texter Oscar valde för temaarbetet var två svenska romaner, som betecknas som 

klassiker samt två nyare filmer; romanen Dvärgen av Pär Lagerkvist och Doktor Glas av 

Hjalmar Söderberg samt filmerna Monster och American Psycho. Utan att veta vart 

undervisningsmomentet skulle ta vägen, valde Oscar att i det här skedet presentera förslaget 

för eleverna, genom att introducera temat och motivera varför de skulle arbeta med det. 

Därefter läste hela klassen Dvärgen, och fick i samband med det i uppgift att var och en välja 

ut fyra keywords inför en diskussion i helklass ett par veckor senare. Det centrala temat vid 

tillfället för diskussionen var ”ondskans mekanismer” och ”människan som representant för 

ondska.” Efter Dvärgen läste klassen Doktor Glas med samma tillvägagångssätt. 

    När klassen hade läst båda romanerna såg man tillsammans filmerna Monster och därefter 

American Psycho, med efterföljande diskussioner. Diskussionen i anslutning till filmen 

Monster ledde till argumentation kring moraliska aspekter när det gäller mord. Efter att ha sett 
                                                 
112 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
113 Årheim, a.a., s. 102 f. 
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American Psycho redogjorde Oscar för 80-talet och yuppieeran, där han beskrev hur filmens 

huvudperson var en metafor för tidsandan. Man kan förmoda att Oscars eget stora filmintresse 

gör att han kan improvisera kring tendenser som ligger inom ramen av olika filmers tematik. 

Utan att Oscar hade ett uttalat syfte med diskussionerna förankrade han undervisningen i 

enlighet med följande formuleringar ur kursplanen för svenska: ”Skolan skall i sin 

undervisning i svenska sträva efter att eleven i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och 

åsikter och reflekterar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för 

människor med andra levnadsförhållanden” samt ”genom olika texter och medier blir 

förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men också 

medveten om destruktiva krafter att reagera emot.” ”Skolan skall i sin undervisning i svenska 

sträva efter att eleven får möjlighet att tillägna sig kunskap om epoker och idéströmningar i 

kulturer från olika tider.”114 

    Så här långt i undervisningsmomentet tyckte Oscar att det var dags att införa uppgifter som 

han kunde ha som underlag för den individuella bedömningen. En första skrivuppgift var att 

eleverna individuellt fick jämföra hur ondskan tar sig uttryck i romanernas och filmernas 

huvudkaraktärer.  

    I en sammanfattande uppsats fick eleverna som avslutning på temaarbetet, utifrån några 

tematiska frågeställningar och genom att knyta an till klassdiskussionerna i anslutning till 

texterna, uttrycka och motivera sina tankar kring temat. Oscars förhållningssätt till 

användningen av film i undervisningsmomentet påminner om ett, enligt Olin-Scheller, vanligt 

sätt att använda film i tematiskt upplagda arbetsområden. Film i sådana sammanhang används 

ofta som ett extra inslag, för att ytterligare exemplifiera eller förstärka temat. Elevernas 

personliga upplevelser är det centrala och bearbetning av filmen som text obetydlig.115 Såväl 

klassdiskussionerna, som de båda skrivuppgifterna kan vidare sägas känneteckna den 

expanderade uppgiftstyp som Marshall kallar personal writing assignment. I samtliga 

uppgifter står det tematiska innehållet i centrum och eleverna förväntas utveckla och motivera 

sin respons utifrån sin erfarenhetsvärld.116  

 

5.2 Filmdramaturgi i ett dialogiskt klassrum 

Anton genomförde följande undervisningsmoment parallellt på två olika gymnasieprogram, 

med samma upplägg i båda klasserna, men med lite olika fördjupning och samtal. Det ena var 

                                                 
114 Gymnasieskolans kursplan för svenska. 
115 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
116 Marshall, a.a., s. 43 f. 
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en större klass med trettien elever på Hotell- och restaurangprogrammet, på kursen svenska A, 

årskurs ett. Det andra i årskurs två, svenska B på industriprocessprogrammet, som bestod av 

sammanlagt tolv elever; åtta pojkar och fyra flickor.  

    Anton ville testa ett undervisningsmoment innehållande filmanalys, där man också arbetade 

med hur film är uppbyggt. Film som autonomt medium får ofta stort utrymme i Antons 

undervisning, vilket skiljer honom från lärarna i Olin-Schellers undersökning.117 En 

utgångspunkt var att de olika delarna i undervisningsmomentet skulle bygga vidare på 

varandra, vilket för tankarna till hur Nystrand och Gamoran beskriver hur den dialogiska 

undervisningen påminner om en äkta konversation, som stegvis modifierar och utvecklar 

elevernas förståelse.118 Anton ville introducera undervisningsmomentet på ett sätt som skulle 

locka intresset hos eleverna, och gjorde därför ett avstamp med en lekfull ton. Inledningsvis 

initierade han därför en informell diskussion om hur olika personer kan framställas i film, 

genom att låta eleverna ge beskrivningar utifrån några epitet (Hur är en ryss, norrman, polis? 

etc).  

    Efter inledningen introducerade Anton olika termer och begrepp som behövs för att göra en 

filmanalys. Därefter visade han filmsnuttar från fyra filmer: Schrek (animation), Split Second 

(Action), Rosens namn och Nightgate (thrillers). Filmsnuttarna var mellan fem och femton 

minuter långa. Anton hade satt upp ett antal kriterier när det gällde val av filmer. 

Utgångspunkten var att det skulle vara filmer som gick hem, varför Anton började med att 

fråga sig vilka som skulle kunna se filmerna för att tydligt kunna anpassa valet till eleverna. 

Till att börja med ville Anton att filmerna skulle tillhöra populärgenren och inte på något sätt 

vara pretentiösa. Variation var ett annat kriterium, då han ville ha en spridning av genrer. 

Vidare var ett genusperspektiv viktigt i Antons val av film, vilket inte visade sig vara helt 

enkelt att hitta kriterier för.  Antons eget filmintresse kan förmodas ha varit en tillgång vid val 

av film och arbetet med att sätta upp kriterier. 

    Efter att man hade sett filmerna delade Anton in eleverna i mindre grupper. Syftet med det 

var att han ville testa om det gick att åstadkomma en öppen interaktion, där eleverna byggde 

vidare på vad de andra sa. Dysthe säger att kunskapen är distribuerad mellan människor, det 

vill säga att den växer genom att var och en bidrar med det den är duktig på, vilket gör att man 

tillsammans bygger upp en helhetsförståelse.119 Eleverna skulle utifrån sina egna erfarenheter 

motivera varför de kom fram till sina ståndpunkter, vilket kännetecknar den expanderade 

                                                 
117 Olin-Scheller, a.a., s. 85. 
118 Nystrand & Gamoran, a.a., s. 61. 
119 Dysthe, 2003, a.a., s. 44 f. 
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uppgift som Marshall beskriver i sin studie, där eleverna uppmuntrades att knyta an textens 

tematik till sina egna erfarenheter och utveckla sin respons.120  Om en elev exempelvis påstod 

att filmen utspelade sig i en storstad i USA, så behövde han/hon motivera sitt påstående 

genom att exempelvis beskriva att det fanns skyskrapor och att taxibilarna var gula. Genom 

att se eleverna som aktiva kunskapsskapare och låta dem använda kunskaper som redskap för 

att lösa ett teoretiskt problem, förankrar Anton undervisningen enligt den breddning av 

kunskapsbegreppet som kom till uttryck i Lpf 94.121  

 

5.3 Skräcktema 

Alice, Britta och Sara beskriver ett temaarbete som samtliga har genomfört vid olika tillfällen 

under en fyraveckorsperiod. Syftet med temaarbetet var att eleverna skulle få ta del av, och på 

olika sätt bearbeta texter och film som handlar om skräck från olika epoker och miljöer. 

Eleverna skulle också beskriva olika typer av skräcklitteratur/film och jämföra dessa. De fick 

bland annat diskutera frågor som: Vad skrämdes man av förr och vad är skräckfyllt för dagens 

människor? En sådan uppgift där eleverna svarar utförligt på en enda fråga och uppmuntras 

att knyta an textens tematik till sina egna erfarenheter, där de också förutsätts förklara och 

utveckla sin respons, påminner om den uppgiftstyp som Marshall kallar personal writing 

assignment.122 Vidare skulle eleverna få en inblick i filmens dramaturgi i samband med att 

man studerade exempel på skräckfilm. I samband med att eleverna skrev en avslutande 

uppsats i ämnet fick de lära sig att skriva referat och källhänvisningar. Exempel på litterära 

texter som användes i momentet är Svarta katten av Edgar Alan Poe, romaner av Stephen 

King samt valda delar av resan genom Limbo i Dantes Divina Commedia. Filmer som 

användes var till exempel Hajen, Shining, Scream II, Psycho och Cape Fear. 
    Metoden varierade från moment till moment och anpassades till den aktuella klassen. 

Föreläsningar, studier av skräcklitteratur, litteratur- och filmdiskussioner i halvklass och 

studier av skräckfilmsklipp är exempel på metodiska tillvägagångssätt. Eleverna fick till 

exempel jämföra anslaget i en film med inledningen av en roman, för att hitta skillnader och 

likheter i hur de är uppbyggda. Genom föreläsningar fick eleverna lära sig viktiga 

analysredskap när det gäller film, exempelvis ”planteringar”, hur man med hjälp av musik 

bygger upp en stämning och så vidare. Film som autonom text får således utrymme i 

undervisningsmomentet. Eleverna fick därefter pröva det de lärt sig i en praktisk situation, 
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vilket kännetecknar hur man ur ett sociokulturellt perspektiv använder kunskap som redskap 

för att lösa ett praktiskt eller teoretiskt problem.123 Inför film- och litteraturdiskussionerna fick 

eleverna några övergripande frågor att diskutera. De kunde exempelvis vara att beskriva en 

gestalt som utvecklas. I några av temaarbetena fick eleverna i grupp göra en 10 i topp-lista 

över bästa skräckfilm och motivera sina ställningstaganden. Även denna uppgift ligger inom 

elevernas egen erfarenhetsvärld, där de också förutsätts förklara och utveckla sin respons.124 

    För redovisning av temaarbetet hade man valt tre olika tillvägagångssätt, vilka låg som 

underlag för den individuella bedömningen. Engagemang och deltagande i diskussion om film 

och text man studerat var obligatoriskt. Vidare skulle eleverna göra ett författarporträtt som 

innehöll en presentation av några av dennes verk, alternativt ett liknande porträtt av en känd 

filmregissör. Som avslutning på temaarbetet skulle eleverna skriva en utredande uppsats som 

bygger på allt de tagit del av under skräckarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94, s. 34 f. 
124 Ibid. 
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6 Sammanfattande slutdiskussion 
 

I denna undersökning har jag aktivt valt ut lärare som på ett medvetet sätt arbetar med ett 

vidgat textbegrepp i svenskundervisningen. Resultatet visar på några viktiga gemensamma 

aspekter som kännetecknar respondenternas förhållningssätt till sitt uppdrag. Till att börja 

med genomsyras deras praktik av ett sociokulturellt perspektiv, där verksamheten organiseras 

för att erbjuda meningsfulla sammanhang för elevernas kunskapande.125 Lärarna ser eleverna 

som aktiva kunskapare, där man utifrån sina egna erfarenheter konstruerar sin kunskap 

tillsammans med andra. Dialog är således ett påfallande inslag i lärarnas undervisning. Deras 

hållning påminner om Dysthes beskrivning av ett dialogiskt klassrum där olika synsätt och 

ståndpunkter interagerar, och där läraren lyssnar på eleverna och tar deras engagemang på 

allvar.126 Lärarnas förhållningssätt kan vidare belysas utifrån Vygotskijs teori om den 

närmaste utvecklingszonen. Formuleringar som ”kroka i” och ”haka i” elevernas verklighet 

för att på så sätt vidga perspektiv och öka förståelsen, tyder på en hållning där läraren möter 

och föregriper eleven i dennes erfarenheter och kunskaper för att optimera 

kunskapsutvecklingen. Genom att läraren utgår från vad eleverna faktiskt vet, blir elevens 

tillkortakommanden hans/hennes potential.127  

    Lärarnas syn på svenskämnet påminner om det Thavenius och Teleman kallar ett 

humanistiskt bildningsämne, där litteraturens uppgift är att ge eleverna en djupare förståelse 

för sig själva och samhället – ett synsätt som även genomsyrar skolans styrdokument.128 

Kommentarer som ”det vi pratar om måste angå eleverna”, ”det är just livstolkning som film 

och litteratur handlar om” indikerar på en sådan hållning. Med teman som ”ondska”, 

”personer som utvecklas”, ”vad är skräckfyllt för dagens människor?” med mera använder 

lärarna språket i enlighet med Säljös, Riesbecks och Wyndhamns beskrivning, det vill säga 

”som ett oändligt rikt medium för att representera omvärlden och för att prata om den ur olika 

perspektiv och för olika syften”.129  

   Vidare visar sig lärarnas egna medievanor spela en avgörande roll för hur de arbetar med 

medier i undervisningen. Det egna intresset för olika medier visar sig vara en tillgång när 

lärarna använder dem i undervisningen. Deras intresse för ungdomskulturer öppnar upp för en 

                                                 
125 Dysthe, 2003, a.a.,s. 42 f. 
126 Dysthe & Igland, ”Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori”, a.a., s. 98. 
127 Dysthe & Igland, ”Vygotskij och sociokulturell teori”, s. 81 f. 
128 Thavenius, 1995, a.a. och Teleman, 1997, a.a. s. 27 f. Se även L-G Malmgren, 1996, a.a., s. 86 samt Läroplan 
för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94 och gymnasieskolans kursplan för svenska. 
129 Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, a.a., s. 221. 
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nyfikenhet på de uttrycksformer ungdomar yttrar sig genom. Brist på kunskap om nyare 

medier hos lärarna verkar vara ett hinder för att använda dem i undervisningen på det sätt de 

skulle vilja. De menar att de varken på lärarutbildningen eller genom fortbildning på 

arbetsplatsen i någon större omfattning har fått redskap för att arbeta med ett vidgat 

textbegrepp i undervisningen. Undersökningar visar att svensklärare ofta saknar tillräcklig 

kompetens för att integrera andra medier än tryckt text i undervisningen.130 

    Lärarna i min undersökning arbetar för möten mellan skolans och elevernas textvärldar, 

vilket för dem är ett såväl integrerat, som nödvändigt förhållningssätt. Deras hållning skiljer 

sig med detta från den gängse praktik som enligt flera undersökningar präglar dagens 

svenskundervisning, där elevernas textvärldar ofta kolliderar med skolans syn på text och 

läsning.131 Kommentarer som ”perspektiv kan vidgas och förståelsen öka när skolans och 

elevernas områden befruktar varandra”, tyder på en hållning där man arbetar för det, enligt 

McCormick, ideala spänningsfält vilket kan tänkas bidra till att vidga såväl de litterära som 

allmänna repertoarerna hos eleverna.132 Lärarnas praktik kan sägas syfta till ”att hos eleverna 

stärka den personliga och kulturella identiteten…”, vilket gör att de förankrar undervisningen 

i enlighet med det som står initialt i kursplanen för svenska. 133   

    Lärarnas hållning kännetecknas av en helhetssyn på lärande, vilket också är utmärkande för 

uppgifterna i det redovisade undervisningsmaterialet. Materialet innehåller exempel på 

utökade uppgifter som bygger på erfarenhetspedagogiska arbetssätt med ett stort inslag av 

dialog, och påminner därmed om det Marshall kallar personal writing assignment. Marshalls 

studie visar att sådana uppgifter främjar en helhetssyn på texten och därmed också elevernas 

litterära förståelse.134 Uppgifterna i undervisningsmaterialet öppnar upp för ett analytiskt 

ställningstagande, där eleverna ska motivera sina uppfattningar och där lärarna beskriver att 

deras roll är att hjälpa eleverna att utveckla verktyg för tolkning och analys. Frågorna är i hög 

grad autentiska och följs upp med målet att utmynna i betydelsefullt meningsskapande – något 

som Nystrand och Gamoran samt Dyste framhåller som viktigt. 135  

    För samtliga respondenter är film det medium man främst integrerar i undervisningen vid 

sidan av tryckt text. Bildtolkning används också frekvent, ofta parallellt med texttolkning. 

Några av lärarna arbetar även med reklam, trycksaksproduktion och musik. Lärarnas 

förhållningssätt när det gäller hur man arbetar med film i undervisningen skiljer sig från de 
                                                 
130 Se t.ex. Danielsson, a.a. och Olin-Scheller a.a. 
131 Se t.ex. Olin-Scheller, a.a., Ulfgard, a.a.  
132 McCormick, a.a., s. 87. 
133 Gymnasieskolans kursplan för svenska (Ämnets syfte). 
134 Marshall, a.a., s. 30-87. 
135 Nystrand & Gamoran, a.a., s. 61. Se även Dysthe, 1996, a.a., s. 238. 
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Olin-Scheller observerade i sin avhandling. Den kanske viktigaste skillnaden är att film 

används på ett medvetet sätt av lärarna i min undersökning - även i de fall som film används 

som åskådliggörande, stöd eller komplement till skönlitteratur. Till skillnad från lärarna i 

Olin-Schellers undersökning arbetade mina respondenter i olika stor omfattning med film som 

autonomt medium. Lärarna ger uttryck för ett seriöst och icke-värderande förhållningssätt till 

båda medierna, där olika mediers berättarstrategier analyseras i ljuset till varandra. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att Olin-Schellers studie i huvudsak fokuserar på B-kursen, vilket 

kan tänkas påverka lärarnas förhållningssätt till film. 

    Lärarna ser betydande fördelar med att använda ett vidgat textbegrepp i undervisningen, 

förutsatt att man använder det på ett pedagogiskt medvetet sätt. De ser det vidgade 

textbegreppet dels som en nödvändig anpassning till mediesamhället där skolan behöver 

erbjuda eleverna en kritisk litteracykompetens, dels som ”ett grundläggande pedagogiskt 

verktyg” för att möta eleverna i deras erfarenheter för att på så sätt vidga perspektiv och 

främja kunskapsutvecklingen. Framför allt framhåller de, i enlighet med flera undersökningar, 

möjligheterna att dra nytta av den motivation och det engagemang som det innebär utgå från 

elevernas intressen och erfarenheter.136 Man påpekar även möjligheten att via ett vidgat 

textbegrepp nå elever som lär bättre genom att arbeta med bilder.  

    Lärarna menar att det vidgade textbegreppet fungerar för de flesta elever oavsett 

studieinriktning, ålder och kön, förutsatt att man anpassar undervisningen till målgruppen och 

den aktuella kursen. De ser vidare goda möjligheter att integrera det vidgade textbegreppet på 

såväl A-, som B- och C-kursen. De genusrelaterade skillnader som lärarna upplever i fråga 

om elevers läsning påminner om dem Olin-Scheller presenterar i sin undersökning. De 

påpekar bland annat att flickor läser mer litteratur på fritiden än vad pojkar gör och att 

läsandet skiljer sig mellan pojkar och flickor. Medan flickorna ofta väljer romaner med 

dokumentära inslag, ser pojkarna enligt lärarna hellre på film och väljer framförallt 

actionfilmer med en tuff hjälte i huvudrollen.  

    De hinder lärarna påvisar med det vidgade textbegreppet i undervisningen är främst av 

teknisk och praktisk karaktär. Lärarna framhäver att skolorna inte är byggda utifrån de 

tekniska förutsättningar som behövs för att integrera andra medier än tryckt text i 

undervisningen. En lärare påtalar risken med att kanonpedagogiken, i takt med att film blir 

mer accepterat i undervisningssammanhang, överförs på filmmediet. Detta skulle kunna 

innebära att skolan även fortsättningsvis förkastar ungdomarnas egen kultur och 

                                                 
136 Se t.ex. Gunnarsson, a.a., s. 23 f., Olin – Scheller, a.a.  och Särtryck ur Skola för bildning. SOU 1992:94. 



 34

populärkulturen som helhet, och därmed upprätthåller den traditionella synen på text.137 

Lärarna i min undersökning ger dock uttryck för att värdehierarkier kring hur man i skolan 

och i samhället traditionellt har betraktat text är på väg att försvinna, vilket möjligen är ett 

utryck för en allmän tendens i skolan och samhället i övrigt. Som ledare för den tekniska 

förändringsprocessen hamnar ungdomar idag i en position, där de samtidigt som de är 

representanter för en kultur som traditionellt sett har haft svårt att få plats i skolan, tillhör de 

priviligerade läsarna och de ”nya språkens makthavare.” I det perspektivet blir det intressant 

att se på hur språkvård och språkpolitik förs, för att se vilka tendenser som dominerar och kan 

tänkas spela roll i framtiden.  

* 
Det framtida forskningsfältet kring det vidgade textbegreppet ter sig i det närmaste 

obegränsat. Ett angeläget forskningsområde vore att undersöka vilka möjligheter och hinder 

svensklärare och skolledare ser med det vidgade textbegreppet samt kartlägga uppfattningen 

om innehållet och formerna för fortbildning inom området. 

                                                 
137 Thavenius, 1995, a.a. 
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Bilaga 
 
 
 
Intervjuguide 
 
 
 

1. Användning av ett vidgat textbegrepp i undervisningen 
 

2. Skillnad mellan användning och förekomst av ett vidgat textbegrepp i 
undervisningen i A-, B- och C-kurs 

 
3. Möjligheter och hinder med ett vidgat textbegrepp i svenskundervisningen 

 
4. Hur ser ditt eget intresse för fiktion och medier ut? 

 
5. Skillnader mellan pojkar och flickor/ålder när det gäller läsrepertoarer, 

lässtrategier reception mm.  
 

6. Skillnader med att använda ett vidgat textbegrepp beroende på 
gymnasieprogram 


