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Abstract 
Studien är en kritisk diskursanalys av hur begreppet ’text’ framställs i 

styrdokumenten för gymnasieskolans svenskämne, i relation till hur 

ett antal språkbrukare; lärare och elever, definierar och förhåller sig 

till ett vidgat textbegrepp. Undersökningen som studien baseras på, 

består av tre kvalitativa lärarintervjuer och ett 50-tal elevenkäter, gjord 

i tre olika klasser på skilda skolor i Örebro län. Resultatet visar att 

synen på textbegreppet och användningen av olika texter och medier i 

undervisningen, varierar stort. Granskningen av styrdokumenten visar 

att framställningen av textbegreppet är otydlig och motsägelsefull, 

vilket kan vara en delförklaring till denna variation. 
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1. Inledning 
Bakgrunden till att just den här uppsatsen blev skriven, är att jag som blivande lärare flertalet 

gånger under de senaste åren har ramlat över formuleringen ett ”vidgat textbegrepp” i 

kursplaner för svenskämnet i gymnasieskolan, och då ställt mig undrande inför vad som 

egentligen menas. Så fick jag möjlighet att i denna uppsats undersöka och problematisera 

detta vidgade textbegrepps olika möjliga innebörder och följder för undervisningen. 

Uppsatsen består dels av en teoretisk begreppsdiskussion kring ”text” i olika betydelser, dels 

en undersökning i tre olika gymnasieklasser där lärare och elever får ge uttryck för hur de 

uppfattar begreppet ’text’ och vilka typer av texter och medier som förekommer i 

undervisningen.  

 

I kursplanen för svenska under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” läser jag: ”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.” 

(min kursivering, Skolverket, hämtat 2008-12-19)1 I nästa stycke används dock inte den just 

fastslagna vidgade betydelsen, utan text och bild separeras, och text ses därmed som ett 

skriftbundet medium: ”Inom ämnet ryms teoretisk kunskap om att läsa, skriva, tala, samtala, 

lyssna samt kunskap om att tolka både text och bilder.” (min kursivering, ibid) En 

formulering under samma rubrik, några stycken längre ner, utgår däremot från ett vidgat 

textbegrepp: ”[---] utveckla en förståelse av både skrift- och bildbaserade texters djupare 

innebörd” (min kursivering, ibid) Här fokuseras nämligen bild och skrift, alltså själva mediet 

som texten är förmedlad genom. En inkonsekvent och motsägelsefull användning av 

textbegreppet i styrdokumenten för gymnasieskolans svenskämne får naturligtvis 

konsekvenser, konsekvenser som jag i denna uppsats ämnar undersöka. 

 

Jag anser det vara av intresse inom svenskämnesforskningen att undersöka orsaker och 

bakgrund till att ett så centralt begrepp som ’text’ laddas med en ny innebörd. Dessutom är det 

intressant att undersöka lärare och elevers förhållningssätt i praktiken till detta textbegrepp, i 

relation till den teoretiska idén om vad ett vidgat textbegrepp ska fylla för funktion. Min 

förhoppning är att läsaren, vem det nu vara månde, ska erhålla ökad kännedom om och klarhet 

i det komplexa ”vidgade” textbegreppet. 

                                                
1http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
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1.1. Syfte och hypotes 
En syn på text som vidgat begrepp gör sig gällande i styrdokumenten för gymnasieskolans 

svenskämne. Mitt syfte är att undersöka synen på och användningen av ett vidgat textbegrepp 

bland lärare och elever i skolans praktik. Detta görs genom nedslag i tre gymnasieklasser på 

olika skolor i Örebro län. Jag vill utreda lärarnas inställning till textbegreppet och vilka 

former av text de införlivar i svenskundervisningen, samt ge en bild av elevernas perspektiv 

på vad text kan vara, samt deras uppfattning om förekomsten av texter och medier i 

svenskundervisningen. Dessutom är mitt syfte att undersöka begreppet ’text’ ur olika 

teoretiska perspektiv, och försöka definiera ett traditionellt respektive ett vidgat textbegrepp.  

 

En hypotes som jag utgår ifrån är att lärarnas förhållande till och användning av texter i 

undervisningen torde variera som följd av olika faktorer: deras ålder, hur länge sedan de tog 

lärarexamen, deras ämneskombination samt vilka elever de undervisar. Vidare tror jag att 

elevernas medvetenhet om text i vidgad betydelse rimligtvis är ytterst begränsad och att deras 

textbegrepp kommer att vara knutet till skriftmediet. 

 

1.2. Frågeställningar 
Vad är bakgrunden till och syftet med att i styrdokumenten för gymnasieskolans svenskämne 

vidga betydelsen av begreppet text? Hur framställs begreppet i skolans styrdokument för 

svenskämnet? På vilka punkter skiljer sig ett vidgat textbegrepp från ett mer traditionellt 

textbegrepp? Hur stort genomslag har idén om ett vidgat textbegrepp fått i skolans 

undervisning? Hur upplever lärare och elever textbegreppet - och dess möjliga betydelser?  
 

1.3 Disposition 
Jag inleder uppsatsen med att presentera ämne och idé. Därefter formuleras syfte, hypotes och 

frågeställningar. Under rubriken ”Teoretisk ram” redogör jag för forskningsbakgrund och 

begrepp. Material och metod presenteras, och under rubriken ”Skolan och det vidgade 

textbegreppet” görs en diskursanalys av styrdokumenten. Därefter kommer resultatdelen som 

omfattar redovisning och löpande analys av mitt undersökningsmaterial. Först presenteras 

klasserna, sedan lärarintervjuerna och sist elevenkäterna. Härefter diskuteras undersökningens 

resultat, och uppsatsen avslutas med en slutdiskussion.  
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2. Teoretisk ram 
Det språkvetenskapliga delområdet för min uppsats är, på ett övergripande plan, kritisk 

diskursanalys. Uppsatsens utgångspunkt är begreppet ”text” och dess möjliga betydelser, 

alltså en semantisk frågeställning. Samtidigt låter jag språkbrukarnas, de som förväntas 

omsätta detta teoretiska begrepp i praktik, uttalanden om vad som är text och inte, utgöra 

själva materialet och underlaget för min analys. Min definition av språk och text tar sin 

utgångspunkt i en semiotisk begreppsvärld, med förgrundsgestalter som Charles Sanders 

Pierce och Ferdinand de Saussure. (Hansson m.fl. 2006:9 ff) Verksamheten för min studie är 

gymnasieskolans svenskämne, varför forskningsområdet är svenskämnesdidaktik. Jag 

kommer under följande underrubrik att presentera hur textforskningen definierar ett 

traditionellt textbegrepp. Därefter diskuteras semiotikens definition av ’text’, varpå följer en 

kortare beskrivning av i vilken mening min studie är en kritisk diskursanalys. Slutligen 

kommer en längre utredning av skolan och textbegreppet, där bland annat styrdokument för 

svenskämnet analyseras. 

 

2.1 Textforskningen och textbegreppet 
I det tvärvetenskapliga projektet Svensk Sakprosa 1996-2000 undersöks ett urval av den 

sakprosa som producerats mellan år 1750 och 2000. Per Ledin diskuterar vad en text 

egentligen är och vilka slags texter som finns, vilket görs i form av en metareflektion över och 

som en del av sakprosaprojektet i en skrift som kallas Texter och textslag – en teoretisk 

diskussion (Ledin 1999). Enligt Ledin finns en vardaglig textförståelse där begreppet text är 

förknippat med ett särskilt medium, främst skrift men även i någon mån tal. Inom 

textlingvistiken har man, sedan man övergav det snävt grammatiska perspektivet och lyfte 

blicken från satser och fraser till hela texter på 60-talet, ägnat sig åt att språkvetenskapligt 

undersöka vad som kännetecknar en text. (Ledin 1999:6 ff) Hellspong & Ledin (1997) ställer i 

Vägar genom texten upp ett antal kriterier. Till att börja med konstateras att ’text' har ett 

uttryck (tecknen i sig), ett innehåll (vår föreställning om betydelsen) och är kommunikativ 

(den har en sändare och en mottagare). Denna första definition påminner mycket om hur 

semiotiken ser på ’text’, men vidare listas sju kriterier. En text ska vara: kommunikativ, 

intentionell, verbal, stabil, koherent, konventionell och kreativ för att kallas ’text’, enligt den 

här traditionella synen på vad text kan vara. (Hellspong & Ledin 1997:30 ff) Den 

kommunikativa aspekten av textbegreppet är att texten består av tecken, som representerar 
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andra ting än t.ex. bokstäverna på boksidan. En text är också intentionell, vilket innebär att 

den är skapad med avsikt. Således kan ett naturfenomen som molnfigurer på en himmel, inte 

tolkas som text utifrån den här definitionen. En text ska vara verbal, vilket innebär att en text 

ska: ”bestå av ord, av språkliga tecken” (1997:33). Hellspong & Ledin tar här upp exemplet 

’skulptur’ d.v.s. ett konstföremål, som en typ av kulturellt uttryck som utesluts ur 

textbegreppet i och med kriteriet verbalitet. Att texten ska vara stabil utesluter talad text, men 

det är oklart hur Hellspong & Ledin förhåller sig till inspelningar av tal, vilket minskar talets 

flyktighet och ger en slags stabilitet. Vidare är en text koherent, vilket innebär att det finns en 

sammanhängande struktur i texten; tids – och orsakssamband, ämne och tema som ger mening 

åt texten. Att en text är konventionell innebär att den ”följer vissa vedertagna normer och 

regler” (ibid, s. 37). Slutligen måste det finnas ett skapande inslag. Denna definition av ’text’ 

utifrån krierierna ovan, får stå för ”ett traditionellt textbegrepp” i min studie.  

 

I Texter och textslag som jag nämnde inledningsvis pekar de avslutande orden mot frågan om 

ett vidgat textbegrepp. Ledin påpekar att det inte är något nytt att bilder och texter samspelar 

inom sakprosa, och hänvisar till att det i soldathandböcker, sedan slutet av 1800-talet, har 

förekommit element av figurer samt variation i stilstorlek och stilsorter, och att det i 

läroböcker har förekommit bilder sedan mitten av 1950-talet. (1999:17) Men att analysera 

även bilder inom textforskningen, måste anses vara nytt. Gunnarsson skriver i inledningen till 

Ett vidgat textbegrepp (2007) att man tidigare bortsåg från icke-verbala element (såsom 

bilder, tabeller, formler etc.) i de textlingvistiska analyserna. De visuella elementen fanns där 

även tidigare, men inte intresset eller redskapen för att analysera dem. Ledin ställer ett par 

frågor: ”Kan eller bör man tyda en runsten utan att bry sig om de ofta elaborerade 

illustrationerna? Är en hemsida en text eller flera texter och textgenrer, och förenar texterna 

språk och bild?” (Ledin 1999:38) Vi har här ägnat oss åt att definiera ett traditionellt 

textbegrepp, med hjälp av Hellspong & Ledin, samt närmat oss diskussionen om ett vidgat 

textbegrepp. 

 

2.2 Semantik och semiotik 
”Semantiken behandlar vad språkliga uttryck betyder, medan pragmatiken på ett 

språkvetenskapligt sätt intresserar sig för vad talare menar med sina yttranden.” (Dahllöf 

1999:138) Semantik kan vidare sägas vara ”det vetenskapliga studiet av språklig betydelse” 

(ibid. s.19) och ofta intresserar man sig för språklig betydelseförändring över tid., detta kallas 
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då semantisk förändring eller betydelseförändring. (Sjöström 2001:11) Jag kommer i min 

studie bland annat att diskutera den förändrade betydelsen av begreppet ’text’ utifrån ett 

semantiskt perspektiv. En av enkätfrågorna är också hämtad från semantisk metod.  

 

Semiotik eller semiologi (begreppen betraktas som synonymer) är ett forskningsämne som 

inte begränsar sig till att studera språkliga uttryck, utan har olika teckenfunktioner (inte endast 

språkliga) som studieobjekt. Exempelvis kan en viss klädsel kan vara ett tecken för kulturell 

tillhörighet. (ibid. s. 36) Semiologin är utvecklad från bland annat Saussures forskning, och 

följande citat är hämtat från den postumt utgivna Kurs i allmän lingvistik (1970:40):  
 

Språket är ett teckensystem, som uttrycker något och är i det avseendet jämförbart 

med skriften, dövstumsalfabetet, symboliska riter, artighetsformler, militära tecken, 

etc., etc. Språket är det viktigaste av dessa system. Följaktligen kan man tänka sig en 

vetenskap som studerar tecknens liv inom den sociala samvaron. Denna vetenskap 

skulle vara en del av socialpsykologin och därmed också av den allmänna 

psykologin; jag skall kalla den semiologi1 (av grek. semeion, ”tecken”).  

 

I Reading Images –the grammar of visual design (Kress & van Leeuwen 2006) vill författarna 

skapa ett deskriptivt ramverk för visuell analys och bidra till att bredda den kritiska 

diskursanalysen. Kress & van Leeuwen placerar sig själva inom forskningsfältet ”social 

semiotics”. De menar att skriftspråket i hög grad har dominerat textforskningen och värderats 

högre än muntliga och visuella uttryck. En jämförelse mellan textvärlden i och utanför skolan 

visar att bilder utanför skolan spelar en allt större roll, medan bildernas betydelse inom skolan 

minskar allt mer. Kress & van Leeuwen pekar på att yngre elever ofta uppmuntras att uttrycka 

sig i både bild och text, men i takt med stigande ålder avtar bildskapandet och textskapandet 

ökar i omfång. Vidare poängteras skriftens särställning i vår kultur: 

 
This ’old’ visual literacy, writing, has for centuries now been one of the most 

essential achievements and values of Western culture, and one of the most essential 

goals of education, so much so that one major and heavily value-laden distinction 

made by Western cultures has been that between literate (advanced)  and non-literate 

(oral and primitive) cultures. No wonder that the move towards a new literacy, based 

on images and visual design, can come to be seen as a threat, a sign of the decline of 

culture... [---] ( ibid. s. 17) 
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Inom semiotiken utgår man ifrån att språk har en innehållssida och en uttryckssida. Ser man 

på text utifrån en sådan typ av definition, blir betydelsen väldigt bred, och kan innefatta allt 

som tolkas som både uttryck och innehåll, och som har en representativ funktion som tecken. 

Nedan en semiotisk definition av ’text’: 

 
Any semiotic mode has to have the capacity to form texts, complexes of signs which 

cohere both internally with each other and externally with the context in and for 

which they were produced. (ibid s. 43) 
 

Kress & van Leeuwen tar här upp kriteriet koherens och menar att vad som gör ’text’ till 

’text’ är teckenfunktionen och det sammanhängande elementet (koherensen). Verbalitet är 

inget kriterium, inte heller stabilitet eller att texten är konventionell. Intentionalitet verkar 

vara ett kriterium, eftersom ’texter’ förutsätts vara skapade, varför möjligtvis även det 

kreativa kriteriet uppfylls. Det kommunikativa kriteriet inbegriper en semiotisk syn på språk. 

Sammantaget uppfyller en semiotisk definition av text fyra av kriterierna för ett traditionellt 

textbegrepp; en semiotisk ’text’ är kommunikativ, koherent, intentionell och kreativ. Således 

kan molnfigurerna på himlen inte inbegripas här heller, men däremot alla konstformer och 

kulturella uttryck, som exempelvis den ”skulptur” som inte klassades som ’text’ enligt ett 

traditionellt textbegrepp.  

 

Modalitet är ett centralt begrepp inom semiotiken, och betyder ungefär ”vilket uttryck ett 

innehåll antar”. Texter kan vara monomodala eller multimodala, vilket talar om huruvida 

texten består av en modalitet (exempelvis skrift) eller flera (exempelvis skrift och bild). Vad 

som förenar semiotikens olika modaliteter, är enligt Kress & van Leeuwen, de tre 

metafunktionerna som Michael Halliday formulerat (Kress & van Leeuwen 2006:41 ff.) och 

som finns beskrivna på svenska i Vägar genom texten (Hellspong & Ledin 1997). Vi kan här 

läsa om en ideationell struktur som står för textens innehåll, en interpersonell struktur som 

handlar om textens mellanmänsklighet och en textuell struktur som står för textens form. 

Dessa strukturer skall alltså ingå för att något ska kunna kallas för en ”semiotisk modalitet”.  

 

Kress & van Leeuwen menar att det semiotiska landskapet har förändrats, med ny teknik, 

skärmbaserade medier och fler visuella element i ’texter’. De frågar sig också om 

förändringen från en skriftbaserad kultur till en bildbaserad är en förlust eller en tillgång 

(Kress & van Leeuwen 2006:31). 
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2.3 Kritisk Diskursanalys 
Ett sätt att avgränsa vad som är en text, är alltså att ställa upp ett antal icke-språkliga kriterier, 

som Ledin & Hellspong gör mer utförligt och överskådligt i Vägar genom texten (1997). Ser 

man istället på språk ur en mer pragmatisk synvinkel, kan man låta språkbrukarna avgöra vad 

som är en text och inte. Som Gillian Brown & George Yule uttrycker det i Discourse analysis 

(1983:199):  
 

We do not se(e) an advantage in trying to determine constitutive formal features 

which a text must possess to qualify as a ‘text’. Texts are what hearers and readers 

treat as texts.  

 

Ur det senare perspektivet bestäms textbegreppets innebörd av olika språkbrukares faktiska 

relation till textbegreppet, något som gör begreppet mycket omfångsrikt. Men vad blir 

konsekvenserna av att påstå att text är vad vi anser det vara - i relation till ett vidgat 

textbegrepp? I skoldiskursen har en bestämmande myndighet levererat en, om än vag och 

dubbeltydig, definition av vad ’text’ är och bör vara i skolundervisningen.  

 

Jag kommer att använda mig av ett diskursanalytiskt perspektiv genom att undersöka 

styrdokumentens framställning av textbegreppet, språkbrukarnas utsagor om ’text’ utifrån 

olika sociala faktorer, samt analysera undersökningens resultat ur ett idelologiskt perspektiv. 

Jag vill undersöka konstruktionen av ’text’ i språkbrukarnas vardag, genom deras egna 

uttalanden. Ett studieobjekt för min diskursanalys är styrdokumenten, som jag ser som en 

spegel av vår tids värderingar och mål med skolväsendet. Jag ser skolan som en ideologiskt 

präglad institution, vilken kan analyseras utifrån styrdokumentens utsagor i relation till 

praktiken – i det här fallet min ringa undersökning. Att styrdokumenten är en 

kompromissprodukt av olika politiska partiers ideologier, kan delvis förklara de motsägelser 

och paradoxer som de bär på. 

 

3. Skolan och det vidgade textbegreppet 
Det pappersburna skriftspråket är ett av de uttrycksmedel, som står till vårt 

förfogande idag, men långtifrån det enda. Många andra tekniska medier ingår i det 

samtida språkliga landskapet. Det är därför viktigt att skolan skapar möjligheter för 

barn och unga att bearbeta, reflektera och utveckla sina kommunikativa kompetenser 

inom ett brett spektrum av läs – och skrivpraktiker och i olika medier och genrer. 

(Liberg 2007:7) 
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Citatet ovan är hämtat från en artikel av Caroline Liberg i Myndigheten för Skolutvecklings 

utgåva Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (2007) där olika former av 

meningsskapande diskuteras. Anledning till att vidga textbegreppet som Skolverket anger på 

sin hemsida, är att anpassa och uppdatera skolundervisningen till dagens samhälle och den 

textvärld som eleverna möter utanför skolan. Med hänvisningar till ett ökat informations- och 

marknadsföringsflöde, vill Skolverket att eleverna av dagens skola ska tillägna sig en s.k. 

”media literacy” (Skolverket2, Thavenius 1995) Skolverket hänvisar vidare till ett urval av 

den litteratur som finns inom området, bland annat antologierna ”Texter och så vidare” (red: 

Carlsson m.fl. 2003) och Populärkulturen i skolan (red: Magnus Persson 2000). I den senare 

diskuteras skolans traditionellt avståndstagande inställning till populärkulturen, som något att 

bekämpa och utgöra ett alternativ till (Persson 2000: 17). Persson tar också upp den 

differentiering av gymnasieskolan och svenskämnet som finns, där de teoretiska, 

studieinriktade programmens undervisning präglas av svenskämnet som ett ”högre 

bildningsämne” och de praktiskt orienterade programmens svenskundervisning blir mer av 

”ett lägre färdighetsämne” (Persson 2000:39 samt Olin-Scheller 2006:94 f) Denna uppfattning 

om svenskan som högt bildningsämne eller lågt färdighetsämne kommer jag att använda mig 

av, inte i relation till olika gymnasieprogram, utan i fråga om vilka attityder som lärare och 

elever i min undersökning uppvisar.  

 

Skolverkets strävan att förändra textbegreppet i svenskämnet, tar sin utgångspunkt i att 

elevernas erfarenhetsvärld ser annorlunda ut idag – eleverna tar del av nya former av texter 

och medier som de måste lära sig att hantera och analysera. I relation till att elevernas 

erfarenheter bereds en större vikt occh plats i undervisningen, blir ett erfarenhetspedagogiskt 

perspektiv relevant att lyfta fram. Om elevernas erfarenheter skulle få påverka undervisningen 

i högre grad, skulle det kanske ge eleverna en större känsla av meningsfullhet och motivation.  

 

Christina-Olin Scheller skrev 2006 en litteraturvetenskaplig doktorsavhandling med 

utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp som handlar om gymnasieelevers textvärldar i relation 

till de texter de möter i skolan. Hennes undersökning visar att lärarna lägger stor vikt vid det 

klassiska litterära arvet och de litteraturhistoriska epokerna i relation till andra medier, texter 

och uttrycksformer. I den mån film förekommer är det ofta för att gestalta en historisk period, 

                                                
2 http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 
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ett litterärt verk, eller för att variera undervisningsformer. De intervjuade lärarna i Olin-

Schellers undersökning uttrycker förvåning när ett vidgat textbegrepp explicit kommer på tal 

– detta är något som de inte har funderat nämnvärt över och definitivt inte praktiserar i sin 

undervisning. Av avhandlingens resultat att döma verkar det som att Skolverkets ambition att 

bredda textbegreppet, inte nämnvärt har påverkat varken lärares litteratururval eller elevers 

upplevelser av svenskundervisningen. Ett vidgat textbegrepp framstår som en kontorsprodukt 

eller en teoretisk idé som ännu inte har fått fotfäste i skolans praktik, åtminstone inte i någon 

av de fyra klasser som Olin-Scheller undersöker. (Olin-Scheller 2006) 

 

Övergripande handlar undervisningen om innehåll och urval. Mitt intresseområde är snarare 

genom vilka medier innehållet kanaliseras. Om man i undervisningen tar upp ett litterärt verk, 

exempelvis ett klassiskt antikt verk som Odysseén, så förekommer detta verk i flera olika 

typer av texter. Anna Gunder diskuterar ett vidgat textbegrepp ”med utgångspunkt i 

textkritikens distinktion mellan text och verk” (Gunder 2007:74) Hon menar att ’text’ är en 

abstrakt teckenstruktur i semiotisk mening som bär upp ett verk. Hon skriver att: 

 
Ett traditionellt, snävt textbegrepp innebär, som nämnts, en begränsning av vilken 

typ av tecken det handlar om, och text beskrivs generellt som bestående av 

alfanumeriska tecken. Text är det vi läser och skriver. Sett ur ett bredare, semiotiskt 

perspektiv kan text emellertid byggas upp av i princip vilka tecken som helst (bilder, 

film, ljud etc) som i olika kategorier bildar kategorier av verk som vi refererar till 

som till exempel film, bilderbok, datorspel och serietidning. [---] ...som jag ser det 

kan en text bestå av vad som helst så länge tecknen är avsiktligt ordnade och därmed 

representerar ett verk. Carl Larssongården, skeppet Vasa, en botanisk trädgård från 

1700-talet, ett brev, en tavla, en dikt och en vas är verk som bärs fram av text. 

(Gunder 2007:75) 

 

Här definieras ett vidgat textbegrepp där alla kulturella uttryck ses som ’text’ – precis som i 

den semiotiska definitionen av ’text’ ovan. Detta är den definition av ett vidgat textbegrepp 

som jag kommer att använda mig av i min studie.  

 

Vid en granskning av kursplaner och betygskriterier, verkar idén om ett vidgat textbegrepp 

vila på den semiotiska definitionen av ’text’, (även om ”kulturyttringar” och ”olika texter” här 

nedan separeras och i en semiotisk definition förenas): 



 13

Inom svenskämnet skall eleverna 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. (Skolverket, hämtat 2008-12-19)3 

 

I beskrivningen av svenskämnets karaktär, syfte och strävansmål är det vidgade textbegreppet 

beskrivet, om än motsägelsefullt som jag påpekade i inledningen. Däremot finns inget avtryck 

av det vidgade textbegreppet, varken i uppnåendemålen eller i något av betygskriterierna för 

en av de två obligatoriska kurserna i gymnasieskolan: Svenska A. Tvärtom talar man explicit 

om tal och skrift, vilket i semiotisk mening endast är två bland fler modaliteter. Begreppet 

’text’ förekommer visserligen i betygskriterierna: ”Eleven sammanfattar huvudinnehållet i 

olika slags texter”. (Skolverket)4 Är det då tänkt att läsaren (läraren eller eleven) underförstått 

ska tolka detta som att ’texter’ kan vara allt från en vas till skriftspråk? Denna avsaknad av ett 

explicit vidgat textbegrepp i betygskriterier och uppnåendemål, torde snarare tolkas som en 

fråga om värdering, där tal och skrift är de modaliteter  som räknas vid bedömning och 

betygssättning. ”Att lyssna, [---] se, [---] och [---] att möta olika texter och kulturyttringar”5 är 

helt enkelt inte lika viktigt. I uppnåendemålen för den andra obligatoriska kursen i ämnet: 

Svenska B, finns inte heller någon prägel av ett vidgat textbegrepp. Däremot finns i 

betygskriterierna för ”Godkänd” denna formulering: ”Eleven tillägnar sig litterära texter från 

skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.” 

Den här meningen utrycker att eleven ska kunna tillägna sig litterära ”texter” genom t.ex. 

böcker, teater och film, vilket ger tre olika förslag på modaliteter, och därigenom baseras på 

idén om ett vidgat textbegrepp. I betygskriterierna för ”Väl Godkänd” återfinns följande 

mening: ”Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar 

självständigt sådana medier.” I svenska B, för de elever som eftersträvar betyget ”Väl 

Godkänd” kommer alltså bildmediet in i undervisningen. Detta bör ses i relation till det 

nationella provet i B-kursen, där ”texthäftet” som provet baseras på, innehåller både skrift och 

bild. För att uppnå betyget ”Mycket Väl Godkänd” ska eleven bland annat kunna: ”analysera 

och bedöma i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och dra egna 

slutsatser.”. Här finns uttrycket ”texter och medier”. Dessa citat är allt som står att finna om 

det vidgade textbegreppet i de styrdokument som är mest centrala i gymnasieskolans 

svenskämne, nämligen betygskriterierna. För hur relevant för eleverna är det som står i 

beskrivningen av svenskämnet, om inte detsamma avspeglas i undervisningen och finns med i 

                                                
3 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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uppnåendemål och betygskriterier? Och när lärarna gör sitt urval inför kursstart – vad faller 

lättast bort, om inte de bitar som inte avspeglas i betygskriterierna? Hur ska man som lärare 

motivera eleverna att jobba med sådant som inte är betygsgrundande?  

 

En följd av styrdokumentens självemotsägande natur blir att ämnets ”karaktär och 

uppbyggnad” inte överrensstämmer med vad eleverna förväntas lära sig. Om skolan verkligen 

har en ambition att undervisningen ska präglas av vår föränderliga kultur, så måste detta 

avspeglas i styrdokumenten – inte bara som krydda utan som råvara. Särskilt gäller denna 

kritik svenska A, där inget spår av ett vidgat textbegrepp finns. Till viss del i styrdokumenten 

och kanske ändå mer i det nationella provet finns alltså en tendens att ge ökad vikt åt 

bildmediet - men ger undervisningen i praktiken rum för fler medier än den traditionella 

texten? I den mån andra medier används, med vilka motiv används de? Är det för att lätta upp 

litteraturhistorien, för att fylla ut tiden eller för att lära eleverna att relatera till olika varianter 

av bild, skärm- och skriftbaserade medier – och bli ”media litterata?  

 

4. Material 
Materialet för den empiriska undersökningen består av tre lärarintervjuer inspelade på 

kassettband, samt 51 st. ifyllda elevenkäter. Eftersom materialet är jämförelsevis litet, gör jag 

inga anspråk på att säga något allmängiltigt eller generellt om textbegreppet och dess 

genomslag i skolans praktik, även om jag naturligtvis drar vissa slutsatser utifrån materialet, 

som är det enda jag har att tillgå. Mig veterligen har inga större undersökningar eller 

utvärderingar av det vidgade textbegreppets genomslag i skolan gjorts, vilket vore önskvärt.  

 

Innehållet i intervjuerna har jag sammanfattat i form av referat, och intervjufrågorna finns 

som bilagor i slutet av uppsatsen. Vid analys av intervjuerna tas faktorer som lärarens ålder, 

årtal för lärarexamen, ämneskombination och gymnasieprogram med i beräkningen. Kön och 

etnicitet är faktorer som jag bortser från.  

 

Materialet för den begreppsliga analysen är styrdokument av olika slag och övrig litteratur. 

Det resultat som enkäterna visar, kommer att presenteras främst utifrån gymnasieprogram. 

Föräldrarnas eftergymnasiala utbildning, som kan ge en bild om socioekonomisk bakgrund 

och tillhörighet, finns representerat i materialet, men utgör inget underlag för analys. Kön är 
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en annan faktor som jag i stort sett bortser från. Enkätfrågorna finns som bilagor, både som 

tomma formulär och ifyllda, samt en överskådlig sammanställning av elevernas svar.  

 

5. Metod 
Den empiriska undersökningen består av kvalitativa intervjuer med tre olika lärare på skilda 

skolor i Örebro län, samt elevenkäter som har delats ut i respektive lärares 

undervisningsgrupp i svenska i årskurs tre. En avhandling som fungerar som förebild för min 

studie, är Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar (Olin-

Scheller, 2006) som handlar om det vidgade textbegreppet och lärares och elevers 

förhållningssätt till detta. Vad min undersökning har gemensamt med denna är dels intresset 

för det vidgade textbegreppet i praktiken, dels metoden som består i att hon undersöker fyra 

gymnasieklasser på olika program (med kön och socioekonomisk tillhörighet som 

jämförelsegrund). Olin-Scheller använder bland annat intervjuer och enkäter, och intresserar 

sig både för elevernas och lärarnas utsagor, liksom jag har valt att göra. Olin-Scheller har i sin 

tur har inspirerats av Gun Malmgrens doktorsavhandling Gymnasiekulturer –Lärare och 

elever om svenska och kultur (1992). 

 

Eftersom jag inte är intresserad av intervjumaterialets språkligt formella sida, utan innehållet 

och de utsagor som lärarna ger, ser jag ingen anledning att transkribera mitt intervjumaterial. 

Intervjuerna utgör alltså inget språkmaterial i min studie. Istället har jag, relativt ordagrannt, 

men i skriftlig språkdräkt, skrivit ner innehållet i intervjuerna som bifogas som bilagor till 

uppsatsen. Elevenkäternas utformning, en presentation av resultatet, samt de besvarade 

enkäterna bifogas också som bilaga. Vad gäller utrustning har jag lånat en kassettbandspelare 

från Universitetet. Två av lärarna har frivilligt anmält sig till projektet efter att jag har skickat 

ut en allmän förfrågan till deras skolor, och en lärare har blivit tillfrågad att delta. Intervjuerna 

har ägt rum på de tre olika skolorna, i miljöer som är bekanta och trygga för lärarna: en 

skolsal, ett grupprum och ett lärarrum. Angående intervjuernas karaktär och upplägg, är de 

strukturerade på så vis att jag har gjort ett antal fastställda intervjufrågor som jag har ställt till 

alla tre lärare, för att resultatet ska kunna jämföras på ett trovärdigt sätt. Under intervjuerna 

har jag dock tagit mig friheten att ställa följdfrågor, där jag har ansett det vara relevant. 

Anledningen till att jag väljer att göra min analys i årskurs 3, är att dessa elever har mest 

erferenheter av och inblick i svenskundervisningen. Jag hade kunnat inkludera frågor som rör 

det nationella provet i B-kursen, då samtliga klasser redan haft provet då enkäterna delades ut, 
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men jag hade tyvärr inte detta faktum klart för mig innan undersökningen ägde rum. Att jag 

väljer att inkludera både lärare och elever i undersökningen, är dels för att få en helhetlig bild 

av verkligheten, dels för att det är intressant att jämföra dessa olika perspektiv. 

 

Enkäterna, som delas ut bland eleverna i de utvalda klasserna, visar förhoppningsvis på de 

uppfattningar som finns hos eleverna i relation till ’text’ och ger en bild av hur eleverna 

upplever att undervisningen domineras av olika slags texter. En av enkätfrågorna (fråga 2) är 

ett så kallat exemplifieringsomdöme, som är en metod för att inhämta data inom semantiken. 

(Dahllöf 1999:42) Här får informanterna frågan vilket/vilka av ett antal alternativ som passar 

under begreppet som undersöks, i det här fallet begreppet ’text’. I intervjufrågorna finns också 

ett inslag av semantisk metod: fråga nr. 16 är ett s.k. direkt betydelseomdöme, där 

informanten får definiera det efterfrågade begreppet (ibid).  

 

Anledningen till att jag har valt att använda just intervjuer och enkäter, är att jag anser att 

språkbrukarna inom den verksamhet jag undersöker, hyser de bästa förutsättningarna att 

kunna beskriva hur de använder sig av och ser på ’text’. Det är tidsmässigt överkomligt att 

hantera, presentera och analysera tre kvalitativa intervjuer. Att eleverna har fått ge sina 

utsagor genom enkäter, är av praktiska skäl. Enkätundersökningar har en tendens att styra 

informanternas svar och resultatet går alltid att ifrågasätta utifrån hur frågorna är formulerade, 

informantens förståelse av frågan och andra faktorer. Jag hade hellre intervjuat dem eller 

spelat in deras samtal om texter och medier i undervisningen, vilket eventuellt hade gett ett 

annat resultat, men det hade också genererat ett alltför omfattande material. En förtjänst med 

att använda enkätfrågor som underlag är dock att svarsresultatet lätt går att redovisa i form av 

diagram, vilket jag kommer att göra med ett par av frågorna.  

 

6. Resultat av undersökning 
I detta avsnitt kommer jag att först presentera klasserna och deras respektive lärare. Under 

rubriken ”Lärare med olika perspektiv – intervjuer” kommer jag att redogöra för och jämföra 

lärarintervjuerna. Under rubriken ”Elevenkäternas utsagor om undervisningen och begreppet 

’text’” kommer jag att ta upp hur lärarnas utsagor korrellerar med elevernas. Slutligen 

kommer jag att jämföra de olika klasserna som helhet med varandra, och sist av allt 

sammanfatta och analysera resultatet. Namn på skolor och lärare är fingerade för att måna om 

mina informanters anonymitet.  



 17

6.1. Presentation av klasserna och deras lärare 
”Rosenskolan” (klass A) är en skola belägen i länets största stad, ett tidigare tekniskt 

gymnasium, som idag har programmen samhälle och natur med bland annat ekonomisk och 

idrottslig inriktning. Läraren ”Rolf” är 37 år, och har undervisat som lärare i drygt 10 år. Han 

tog examen 1997. Hans ämneskombination är svenska, historia och psykologi, men han 

undervisar dessutom i filmkunskap och en individuellt valbar kurs om ”förintelsen och andra 

folkmord”. Rolf undervisar i samtliga årskurser. Den klass som är med i undersökningen är en 

årskurs 3 som läser samhällskunskap med ekonomisk inriktning. Enkätmaterialet visar vad de 

80% av eleverna i klassen som fyllt i enkäterna tycker, alltså en förhållandevis stor andel, 

vilket gör att materialet kan sägas vara representativt för hela klassen. Hela klassen består av 

26 elever, varav 21 har fyllt i enkäten. 

 

”Valnötsskolan” (klass B) är belägen mitt i samma stad som Rosenskolan, inriktar sig på både 

yrkes – och studieförberedande utbildningar. Läraren ”Vilhelm” är 55 år och tog examen 

1984. Hans ämneskombination är ursprungligen svenska, engelska och historia, men han 

undervisar idag i svenska, ljudmedier, textkommunikation och mediaproduktion på 

medieprogrammet. Vilhelm har svenskundervisning i en årskurs 3 som läser på 

medieprogrammet - den elevgrupp som är med i undersökningen. Andelen ifyllda enkäter 

uppgår till 83 % av elevantalet i klassen, alltså en större andel än i Rosenskolan, men färre 

elever. 15 elever har besvarat enkäten av totalt 18 i klassen. 

 

”Almskolan” (klass C) är en uppsamlingsskola i en mindre stad i länet. Skolan har flera 

inriktningar och program. Läraren ”Anna” är 63 år, och tog lärarexamen 1971 – 72. Anna är 

utbildad ämneslärare i svenska, engelska och historia, samma ämnen som hon idag undervisar 

i. Hon undervisar på barn – och fritidsprogrammet och på samhällsvetenskapligt program. 

Den klass som är med i undersökningen är en samhällsvetenskaplig klass med ekonomisk 

inriktning med ett fåtal musikestetelever i. Endast 15 av totalt 28 elever i klassen har fyllt i 

enkäten, vilket utgör 53% av hela klassen. Detta bortfall gör naturligtvis att resultatet i denna 

elevgrupp inte blir lika tillförlitligt som resultatet i de andra klasserna, men av praktiska skäl 

var det tyvärr inte möjligt att få fler elever att besvara enkäten. Av de som besvarat enkäten 

läser samtliga på samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning. 
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6.2. Lärare med olika  perspektiv – intervjuer 
Nedan kommer jag att redovisa resultatet av de tre lärarintervjuerna i tur och ordning. 

Inledningsvis presenteras och diskuteras intervjumaterialet från Rosenskolan, därefter 

materialet från Valnötsskolan och sist intervjun på Almskolan. Avslutningsvis jämförs och 

diskuteras resultatet i sin helhet. 

 

6.2.1. ”Rosenskolan” och läraren ”Rolf” 
Rolf intervjuas i en skrivsal på Rosenskolan. Intervjun tar ungefär 40 minuter. Hans 

inställning till digital teknik och användningen av olika medier i undervisningen är mycket 

positiv. Rolf säger sig använda både skönlitterära texter och facktexter i undervisningen, både 

”i pappersform” och ”på nätet”. Han använder dessa begrepp som om de olika företeelserna 

vore jämbördiga, lika frekventa i undervisningen. Han menar att eleverna använder Internet 

vid många olika tillfällen i svenskundervisningen: exempelvis vid eget skrivande, 

informationssökning och när de skriver läsjournal. Att eleverna kan skriva läsjournal på 

Internet är något som Rolf återkommer till, han menar att det är ett fantastiskt sätt för läraren 

att följa elevens läsning av en bok, och han ser en stor förtjänst i att eleverna kan skriva var 

och när de vill. Att väva in mer bilder och bildanalys i undervisningen, anser sig Rolf ha blivit 

bättre på under de drygt tio år som han har undervisat. Det har diskuterats på 

svenskkonferenser hur viktigt bildmediet är, och han har läst en bok om bildanalys, som han 

använder sig av i undervisningen. Inte minst i de nationella proven märks att eleverna 

förväntas kunna analysera även bilder. Därför går Rolf igenom bildanalys med eleverna redan 

i årskurs ett. Film är ett medium som han personligen uppskattar och gärna integrerar i 

undervisningen; både scener ur spelfilmer, hela spelfilmer, tv-teater och faktafilmer. När jag 

frågar vilka anledningar han ser till att använda sig av film i undervisningen, svarar han:  

 
Effektivt, det blir en gemensam upplevelse att diskutera och skriva utifrån. Ett sätt 

att tränga in i deras värld också. Man vet att de kan mycket om film, att de ser 

mycket på film. De känner sig trygga i att diskutera film. Film är en bra 

språngbräda. Det är nästan alltid att man får bra diskussioner. 

 

Vidare berättar Rolf att han kanske inte analyserar film på samma grundliga sätt som 

skönlitteratur, eftersom han utgår från att eleverna är mer vana vid film än böcker, men han 

säger sig ändå gå igenom exempelvis dramaturgi och karaktärer. När det gäller andra 

kulturella former, säger Rolf att det aldrig har förekommit att han har tagit upp dans, (som var 
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ett av mina frågeexempel). ”Teater är jag lite bättre på. Vi har ju ett samarbete med 

Länsteatern. Går iväg med elever som är intresserade ibland.” Men utbud och budget 

begränsar teaterns roll i svenskämnet, menar Rolf. Det är intressant att det verkar finnas en 

högre grad av frivillighet när det gäller andra kulturyttringar än litteratur. I styrdokumenten, 

under ”Ämnets syfte” står att läsa:  

 
Inom svenskämnet skall eleverna 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. (Skolverket, hämtat 2008-12-19) 6 

 

Jag efterfrågar var tyngdpunkten i svenskämnet ligger, och Rolf svarar med att ta upp ” de här 

bitarna: tala läsa, skriva...”. Han vill ge eleverna både lustfyllda läsupplevelser och bättre 

språkförmåga. När det handlar om populärlitteratur i relation till klassisk litteratur, svarar Rolf 

att han blandar, att de läser utdrag ur klassiker och något centralt verk i 3:an, men han vill att 

eleverna ska ”lära sig att vara ganska prestigelösa i relation till olika typer av texter och så, att 

de inte ska känna dåligt samvete för att de läser en bok som inte anses vara ’finkultur’”. När 

jag explicit frågar hur Rolf ser på ett vidgat textbegrepp, och dess konsekvenser för hans 

undervisning, svarar han att han ser positivt på det, att han tror det är ”helt rätt”, att det är ”ett 

steg i rätt riktning”. Han motiverar denna inställning med att peka på att eleverna ju exponeras 

för så mycket bilder. ”Om man nu tänker sig att skolan ska ha nån koppling till verkligheten 

och utvecklingen där...” Rolf ser alltså elevernas ökade exponering för olika medier som en 

anledning att föra in fler medier i undervisningen. Dessutom ser han skolan som en spegling 

av samhället, där skolan bör följa samhället i dess utveckling. ’Text’ för Rolf är spontant: 

”skrivet ord på papper” men eftersom att han ”försöker ha koll på styrdokumenten”, så vet 

han att det ”lika gärna kan vara talad text, bilder, rörliga bilder”. Hans gissning är att just hans 

elever har ganska bra koll på att ’text” kan vara mer än skrift. Som svar på frågan om eleverna 

i hans undervisning blir media litterata, assossierar Rolf till källkritik, och menar att han som 

historielärare tycker att det är särskilt viktigt med kritisk källgranskning. Rolf skulle hellre 

använda datorspel än såpoperor i undervisningen, och det mest drastiska som han har tagit in i 

fråga om olika medier i undervisningen är att låta eleverna analysera hur fördomsfull T9-

funktionen (en automatisk ordlista) i elevernas mobiltelefoner egentligen är.  

 

                                                
6 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 



 20

Sammanfattningsvis kan sägas att Rolf är positiv till ny teknik och fler medier i 

undervisningen. Han är öppensinnig vad gäller urvalet av litteratur och menar att han blandar 

populärlitteratur med klassisk litteratur. Vad gäller andra kulturella uttryck som teater och 

dans, är det mer sparsamt. 

 

6.2.2. ”Valnötsskolan” och läraren ”Vilhelm” 
Jag möter upp Vilhelm i hans arbetsrum och vi går till ett intilliggande grupprum där 

intervjun äger rum helt ostört under de cirka 50 minuter som den varar. Redan vid första 

frågan jag ställer, om vilka texter som förekommer i hans undervisning, tar Vilhelm upp det 

vidgade textbegreppet, och lyfter fram lyssnandet som ett medium som han kompletterar 

litteraturhistorien och facktexter med. Detta visar hur väl påläst och medveten Vilhelm är om 

styrdokumentens formuleringar. Men han antar en distanserad hållning till det vidgade 

textbegreppet och undrar: ”Är det här något bra eller är det ’kejsarns nya kläder’”. När jag 

frågar vad som borde inkluderas i ’text’ tar Vilhelm upp: film, inspelad text, inspelningar och 

radioteater, alltså text i vidgad betydelse.  

 

När jag frågar om vilka medier och texter som förekommer i undervisningen svarar Vilhelm: 

”Såvida jag har någonting utanför det vanliga läsandet och skrivandet, så är det väl det här 

med lyssnandet.” Film har det blivit mindre av och bild är det väldigt lite av i hans 

undervisning. Risken med film, tycker Vilhelm, är att det används för att lätta upp stämningen 

och göra undervisningen roligare. Men filmkunskap ingår i svenskämnet, och Vilhelm tycker 

att ny teknik som Youtube förenklar filminslag eftersom att man kan titta på kortare klipp och 

scener ur filmer istället för att se hela filmer, vilket är väldigt tidskrävande. Eftersom han 

undervisar en medieklass, menar Vilhelm att behovet av att integrera film, bild och andra 

konstformer är mindre än om han hade undervisat på ett annat program, eftersom att eleverna 

ändå tar del av så mycket film och bild i andra ämnen inom programmet. ”De är så överrösta 

med film ändå, de här eleverna.” Datorer använder eleverna främst för att skriva och söka 

information, men Vilhelm menar att de ofta är dåligt rustade för att hitta information på 

Internet. Han förordar biblioteket som informationskälla. Allmänt sett verkar Vilhelm 

skeptisk till hur stor datorns roll i svenskämnet bör vara. ”Kanske inom svenskan att vi 

använder text, penna och papper, och det kanske är bra att de fortfarande får också den 

kompetensen.” Teater har det blivit mindre av på senare år, och Vilhelm tar upp teatrarnas 

utbud och hans eget engagemang som anledningar till det.  
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Tyngdpunkten i svenskämnet menar Vilhelm ligger på språk och litteratur; färdigheterna: att 

tala, lyssna, läsa, skriva samt att ”försöka bistå med det här arvet, allmänbildningen, kunna 

koppla till historia -om man jämför med att använda aktuell populärlitteratur.” En aning 

raljerande säger Vilhelm: ”Man kan ju dansa på svensktimmarna, och då har man ju blivit 

jättebra på att dansa, men jag vet inte om man nödvändigtvis har utvecklat sina övriga språk.” 

Detta uttalande är intressant ur två aspekter. Dels visar det på lärarens inställning till dans som 

kulturyttring: något eleven gör, inte något som eleven kan se på som konstform precis som 

man går och ser på teater. Dels visar yttrandet att Vilhelm använder en semiotisk definition av 

språk som uttryck, vilket han också bekräftar i intervjun. Seendet är för övrigt en färdighet 

som styrdokumenten, men ingen av de intervjuade lärarna, tar upp: Eleven ska få rikligt med 

tillfällen att: ”utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika 

texter och kulturyttringar” (Skolverket, hämtat 2008-12-19)7 Vilhelm fortsätter att diskutera 

det vidgade textbegreppet: 

 
 Jag skulle bli så glad om de kunde ta till sig det vanliga textbegreppet, alltså att de 

kunde läsa ordentligt, att de kunde få en upplevelse av en skönlitterär text, och 

kanske skriva med en penna, berätta med munnen och lyssna med öronen. 

 

Vilhelm betonar att eleverna behöver få möjlighet att inom svenskämnet utveckla de 

grundläggande språkliga färdigheterna, men även ta del av kulturarvet och litteraturhistorien, 

som svenskämnet egentligen består av, enligt honom. Om elevers erfarenhetsvärld generellt 

säger Vilhelm: ”De lever så mycket i en bildvärld. Och det är väl klart att man hade väl 

kunnat utnyttja det, men man kan också se det som att man kan erbjuda något annat.” 

Samtidigt som Vilhelm i sina uttalanden verkar konservativ vad gäller medier och kulturella 

uttrycks roll i svenskämnet, visar det sig att hans undervisning innehåller en hel del inslag av 

ämnesövergripande projektarbeten där eleverna exempelvis inom svenskämnet söker 

information, som de använder inom multimedia för att göra digitala kunskapsspel, eller andra 

projekt där eleverna får göra både nät - och papperstidningar. När jag frågar om elevernas 

egna erfarenheter får någon plats i undervisningen, verkar Vilhelm mena att det är svårt att 

inte bara utgå från lärarens erfarenheter, särskilt med tvingande krav om bedömning och 

betygsättning. 

 

                                                
7 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
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För att sammanfatta Vilhelms inställning kan sägas att han är genomtänkt i sina metodiska val 

och urval, han har funderat över det vidgade textbegreppet, men är relativt kritisk till 

forskarvärldens olika påfund. Han ser det vidgade textbegreppet som en teoretisk 

idékonstruktion utan större anknytning till skolans verklighet. Istället för att ta till vara 

elevernas erfarenhetsvärldar, genom att ägna sig åt fler texttyper och medier inom 

svenskämnet, tycker Vilhelm att man bör erbjuda eleverna de grundläggande färdigheterna att 

tala, läsa, skriva och lyssna, samt att ta del av vårt litterära arv. Vilhelm menar att i den mån 

man ska integrera andra mediala och konstnärliga uttryck, ska det göras för att ”förstärka den 

andra språkinlärningen, t.ex. den som  har med skrift och text och ord att göra, för det är den 

som svenskämnet handlar om.” 

 

6.2.3. ”Almskolan” och läraren ”Anna” 
Intervjun med Anna äger rum i skolans lärrarrum och tar ca. 40 min. i anspråk. När jag frågar 

Anna vilka texter hon använder sig av i undervisningen, svarar hon att inom litteraturhistorien 

använder hon sig av läromedel, antologier eller klassuppsättningar av klassiker. 

Anmärkningsvärt är att ingen annan texttyp än skönlitteratur nämns, inte ens brukstexter. 

Senare i intervjun framkommer dock att eleverna får skriva exempelvis reportage, 

argumenterande texter och referat. När jag vidare frågar om bilders förekomst i 

undervisningen, menar hon att eleverna har svårt för att analysera bild, att de inte vana vid det 

eftersom de inte analyserar bilder så mycket i undervisningen. Film som filmkunskap finns 

inte tid till, utan eleverna får i genomsnitt se en film per termin och då inom litteraturhistorien 

för att gestalta en historisk epok eller ett verk. En anledning Anna uppger till att visa film, är 

att ”det är bra för minnet” – senast visade hon en filmatisering av Odysséen. Filmen 

analyserades inte utan sågs främst som en belöning vid avslutandet av epokstudiet. Eleverna 

använder sig av datorer när de skriver, och Anna vill helst få in elevtexter datorskrivna. När 

det gäller andra kulturyttringar än litteratur, säger Anna att de med samhällsvetarna förr 

brukade åka till Örebro och se teater, men att det är tidskrävande och krångligt. Däremot 

brukar skolan bjuda in en teaterensamble som framför något i aulan, som ”brukar vara 

trevligt”. Tyngdpunkten i svenskämnet ligger enligt Anna på att tala och skriva. ”Litteratur i 

all ära, men det är ju ett hjälpmedel till det andra. [---] Duktig i tal, duktig i skrift, så går det 

bra för dig i alla ämnen nästan.” När Anna får svara på vad ett vidgat textbegrepp innebär för 

henne svarar hon: 
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För mig är det bara att det är texter som kommer ifrån olika genrer, att det är olika 

typer av texter. Det kan ju vara litterära texter, det kan vara informerande texter, 

argumenterande texter - olika typer och olika genrer av texter som finns – som de 

möter ute i livet sen. 

 

Och får det några konsekvenser för din undervisning? Nej, svarar hon, ”det där sitter lite i 

märgen, vad vi jobbar med för typ av texter”. Till viss del påverkas dock hennes texturval av 

de nationella provens utseende. För att säga något om denna inställning, kan brukstexter 

indelas i olika slags texttyper. (Hellspong & Ledin 1997)  En slags texttypologi fokuserar 

språkliga framställningsformer, som utgår ifrån hur meningarna binds samman och som ger 

olika textgrupperingar som exempelvis följande: berättande, beskrivande, argumenterande 

och utredande. (Hellspong & Ledin 1997:20 f.) Det verkar vara dessa framställningsformer 

som Anna talar om, inte innebörden av ett vidgat textbegrepp i den betydelse som Skolverket 

presenterar i styrdokument för svenskämnet och som diskuteras i den här uppsatsen. Jag gör 

ett till försök under intervjun att tala explicit om det vidgade textbegreppet, men blir avbruten 

och Anna övergår till att tala om stil och genre, utan spår av någon medvetenhet när det gäller 

textbegreppets vidgade betydelse. När intervjun övergår till att handla om populärlitteratur i 

relation till klassisk litteratur, säger Anna att det mest blir gamla klassiska texter, och 

litteraturhistorien läses alltid i kronologisk ordning. Moderna texter får eleverna välja fritt 

bland när de ska läsa varsin roman och redovisa, vid sidan av den ordinarie undervisningen.  

 

Anna verkar inte vilja anpassa undervisningen till elevernas erfarenhetsvärld eller den tid som 

är vår. När jag tar upp frågor som rör elevernas erfarenheter och fritidstexter, svarar Anna att 

hon ”har ju väldigt svårt att motverka det” och tar upp stereotypa bilder av unga killars 

våldsfixering och tjejers modefixering. Vidare talar hon engagerat om mobiltelefonernas 

negativa inverkan på eleverna: ”Det jag tycker är värst är det här med mobilerna, som verkar 

styra ungdomarnas liv.” När jag frågar om hon skulle kunna tänka sig att använda sig av de 

medier och textslag som hör till elevernas värld, svarar hon nej, och uppehåller sig vid modets 

dåliga inflytande på eleverna, och fördelarna med att ha skoluniform. Anna tror inte att 

elevernas egna erfarenheter får något utrymme i hennes klassrum. Däremot tror hon att 

eleverna erhåller viss kompetens i media inom ramen för svenskämnet, särskilt när det gäller 

journalistik. Slutligen, Annas definition av ’text’: ”Nästan vad som helst -bara det är 

sammanhållande skrivet”. Här verkar kriterierna koherens, verbalitet och stabilitet vara 

viktigast, men Annas definition är främst präglad av att text är skriftspråklig – dess verbalitet. 
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Med andra ord faller Annas definition av ’text’ in under min hypotes om vad elevernas 

främsta krav på ’text’ skulle vara.  

 

Sammanfattningsvis är Annas inställning till olika medier och texter negativ, förutom i det 

fallet att hon helst ser att eleverna lämnar in datorskrivet. Hennes undervisning verkar nästan 

uteslutande röra sig om tal och skrift, och hon verkar inte vara medveten om styrdokumentens 

ändrade innehåll. Hon är konsekvent negativ till elevernas erfarenhetsvärldar.  

 

6.2.4. Jämförande analys och sammanfattning av intervjuresultat 
Intervjuresultaten skiljer sig kraftigt åt när det gäller dessa lärares olika inställning till ett 

vidgat textbegrepp och elevernas erfarenhetsvärldar. Medan Rolf förespråkar en omställning 

av svenskämnet till ett klassrum där bild – och filmmedier och teknik får allt större plats, är 

Vilhelm kritisk till pedagogikforskningens begreppskonstruktioner, såsom idén om ett vidgat 

textbegrepp, och verklighetsfrånvända idéer om att bredda svenskämnet till att omfatta fler 

texter, medier och uttrycksformer, och betonar vikten av att lära eleverna ”använda papper 

och penna”. Anna är alls inte medveten om det vidgade textbegreppets innebörd, och är 

negativ till olika medier och elevernas erfarenhetsvärldar. Både Rolf och Vilhelm verkar 

intresserade av och vana att använda ny teknik, och båda exemplifierar med att de har använt 

sig av Youtube (en Internetsida där mängder av olika filmklipp finns samlade) i 

undervisningen. Men Rolf verkar vilja möta eleverna i deras erfarenhetsvärld, och har 

ambitionen att skolan ska följa samhällsutvecklingen med ny teknik och fler medier, medan 

Vilhelm menar att skolan ska erbjuda ett alternativ till elevernas erfarenhetsvärld.  

 

Vad gäller populärlitteratur i relation till klassisk litteratur, är Rolf mest liberal som blandar 

populärlitteratur med klassisk litteratur och vill att eleverna ska lära sig att vara prestigelösa i 

relation till olika texter. Vilhelm menar att tyngdpunkten ligger på det litterära arvet och 

historien, och Anna säger att hon mest använder gamla klassiker som finns i antologier och 

klassuppsättningar. De olika lärarnas uppfattning om vart tyngdpunkten i svenskämnet ligger 

visar upp en solfjäder, där olika saker betonas: Rolf tar upp ”de här bitarna tala, läsa och 

skriva” och Vilhelm säger: ”och färdigheterna då: tala, lyssna, läsa, skriva” medan Anna 

menar att det viktigaste är att tala och skriva. Det är en skala från ”tal och skrift”, till ”tala, 

lyssna, läsa, skriva”. Ingen av de tillfrågade lärarna, tar upp färdigheten att se, som främst är 

knuten till de bildbaserade texterna som konst, film, teater och dans. Samtliga betonar 
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färdigheterna, alltså den språkliga delen av ämnet. Litteraturen är inte det viktigaste, trots att 

lärarna under andra frågor lyfter fram litteratur, kulturarv och klassiker som viktiga delar. 

Anna menar att litteratur stärker den övriga språkinlärningen och Vilhelm att både litteraturen 

och färdigheterna är centrala delar: språk och litteratur.  

 

Förekomsten av film i undervisningen varierar. I Rolfs klassrum är filmmediet vanligt 

förekommande, med filmkunskap: analys av hela filmer, utdrag och scener. I Vilhelms 

klassrum är det allt mer sällan förekommande, med motiveringen att medieeleverna ändå tar 

del av så mycket film. Men filmkunskap hör ändå till ämnet, enligt Vilhelm, och kortare 

utdrag förekommer. I Annas klassrum får eleverna se film i snitt en gång per termin, ofta 

under litteraturstudierna. Anna analyserar inte filmmediet alls – film ses mer som belöning. 

Det finns inte tid till filmkunskap inom svenskämnet, menar hon. Vilhelm uttalar samma 

inställning mer som en farhåga – att film ska ses som något ”trevligt” eller ”lättsamt”. Rolf 

däremot menar att filmmediet är ett sätt att ”närma sig eleverna” och få bra diskussioner.  

 

Bilder förekommer sparsamt i både Vilhelms och Annas klassrum. Rolf går igenom 

bildanalys redan i årskurs ett, och använder sig främst av fotografisk bild. Vilhelm vill å andra 

sidan ge sina elever lyssnandet – som han menar att de är ovana vid. Anna menar att det 

märks i det nationella provet att eleverna är ovana att analysera bilder medan Rolf menar att 

hans elever ofta är duktiga på bildanalys.    

 

Någon enhetlig uppfattning om svenskämnet i relation till ett vidgat textbegrepp finns inte hos 

de tillfrågade lärarna, vilket i sig kan indikera att den svenskundervisning som eleverna av 

dagens skola får, kan variera kraftigt i fråga om vilka olika medier och texter som släpps in i 

klassrummet. Utifrån resultatet av min ringa undersökning, verkar lärarnas ålder och 

examensår ha viss inverkan på deras inställning och relation till ett vidgat textbegrepp. Den 

37-årige läraren Rolf som tog examen 1997 är mest positivt inställd till både textbegreppets 

vidgade betydelse, användningen av ny teknik och medier i klassrummet samt till 

erfarenhetsbaserad undervisning. Läraren Vilhelm, 55 år, som tog examen 1984, är medveten 

om men skeptisk till det vidgade textbegreppets innebörd, använder sig av digital teknik i 

klassrummet, men väljer biblioteket före Internet i undervisningens informationssökning. 

Vilhelm ställer sig frågande till erfarenhetsbaserad undervisning, 63-årige Anna som tog 

lärarexamen 1971 – 72 är helt omedveten om det vidgade textbegreppets innebörd, och 

negativ till både nya medier och erfarenhetsbaserat lärande. Lärarnas ämneskombination 
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påverkar också resultatet: Vilhelm som också är lärare i ljudmedier använder det vidgade 

textbegreppet för att föra in mer lyssnande i undervisningen, Rolf som är lärare i bland annat 

filmkunskap integrerar mycket film i svenskämnet, medan Anna som är lärare i svenska, 

historia och engelska, inte känns vid det vidgade textbegreppet. Faktorer som jag trott skulle 

kunna påverka lärarnas inställning till ett vidgat textbegrepp är följande: lärarens ålder, vilket 

år de tog examen, deras ämneskombination samt vilket program de undervisar på. De tre 

första faktorerna har visat sig stämma, men betydelsen av vilket program de undervisar på, är 

ringa. Rolf som har den mest liberala inställningen till ett vidgat textbegrepp undervisar 

ekonomer, Vilhelm mediaelever och Anna barn/fritid och samhälle/ekonomi.  

 

6.3. Elevenkäternas utsagor om undervisningen och begreppet ’text’ 
Här presenteras enkätmaterialet enligt samma princip som intervjufrågorna ovan, där varje 

skolas resultat först presenteras och analyseras. Enkätmaterialet från Rosenskolan inleder och 

är det avsnitt som av naturliga skäl blir mest utförligt, eftersom det här är första gången 

läsaren kommer i kontakt med enkätfrågornas utformning och mitt sätt att redovisa resultatet. 

Hur jag har valt att presentera och sammanställa materialet redovisas, diagram presenteras och 

förklaras, för att under kommande rubriker mer övergripande presenteras. En kortare 

sammanfattning av resultatet och en jämförelse mellan de olika skolornas resultat görs 

slutligen under rubriken ”Jämförande analys av enkätresultat”.  

 

6.3.1. ”Rosenskolan och ekonomiklassen” 
Ekonomieleverna på Rosenskolan har en jämn fördelning mellan könen, och merparten av 

dem, 13 elever av 21, har ingen förälder med eftergymnasial utbildning. Hela 19 av 21 elever 

i ekonomiklassen anser att svenskundervisningen är viktig för livet efter skolan. Att lära sig 

ett korrekt språk, att lära inför kommande arbetsliv och studier, anges som motiv till den höga 

värderingen av svenskämnet. Den enda elev som svarar ”nej” menar att svenskämnet ”måste 

handla om nyare saker”, och även en av de som svarar ”ja” menar att historia inte känns lika 

relevant som att t.ex. lära sig att prata inför publik eller att formulera sig skriftligt. Det finns 

en tydlig betoning på svenskämnet som färdighetsämne.  

 

Frågan om vad som är ’text’ och inte, är en intressant kunskapskälla i relation till det vidgade 

textbegreppet. Om undervisningen ska utgå från ett vidgat textbegrepp – vilken uppfattning 

har då eleverna om vad text är? Har begreppsförskjutningen nått fram till dem? Här får 
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eleverna uttala sig om vad som är text och inte utav 12 skrift – och bildrutor som representerar 

olika företeelser. (se bilaga fem) Resultatet presenteras i diagram 1 nedan, som sammanställer 

ekonomielevernas svar på fråga två i enkäten. De grå staplarna visar antalet elever av totalt 21 

som har inringat de efterfrågade alternativen, och därmed visat att de anser alternativen vara 

’text’. 

Diagram 1: Vilka modaliteter som eleverna i ekonomiklassen kallar 'text'
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Alternativet konsthantverk föreställer en enkel vas. Ingen  av eleverna anser att en vas är 

’text’, trots att den ur ett semiotiskt perspektiv är ’text’. Sett med exempelvis Anna Gunders 

ögon (2007) är en vas en ’text’ eftersom en vas har en innehållslig sida och ett uttryck - den är 

kommunikativ, koherent, intentionell och kreativ. Nästa alternativ som åtta av 21 elever anser 

vara ’text’ är film och här kan resultatet delvis förklaras med att rutan visar ett filmomslag (en 

bild) med textens titel i stort format (i skrift). Här finns alltså element av både skrift och bild i 

själva rutan, men det efterfrågade som rutan ska referera till, är givetvis filmgenren generellt. 

Möjligtvis hade det varit mer träffsäkert att använda en ruta med en stillbild ur en film. 

Huruvida elevernas svar rör det ena eller det andra är svårt att säga, men förhoppningsvis har 

de besvarat huruvida film som företeelse är ’text’ eller ej. Möjliga orsaker till att så pass 

många elever anser ’film’ vara ’text’ kan vara att verbalitet är ett viktigt element i genren. Å 

andra sidan anser en majoritet av eleverna att ’film’ inte kan vara ’text’. Alternativet dans 

visar en ruta med en dansande kvinna, utan skriftspråk, och ingen av eleverna har kryssat för 

alternativet. Dans betraktat som konstform är naturligtvis en slags ’text’ i vidgad betydelse, 

eftersom att den uppfyller samma kriterier som skisserats vid diskussionen om alternativet 

’vas’. Alternativet Internet som visar en ruta där en hemsida (Wikipedia) med både bild och 

skrift (övervägande andel skrift) är fotograferad, har hela 19 av 21 elever kryssat för. 

Anledningen till det stora elevantalet kan vara att eleverna är vana att läsa och ta del av 

skriftlig information på Internet, och att rutan domineras av skrift. Reklam 1 visar en 

fotografisk bakgrundsbild som fyller hela rutan, förgrundsfoton av flaskor med skrift på, samt 

ett skriftspråkligt budskap med stort teckensnitt i centrum av rutan. Detta alternativ anser 

knappt hälften av eleverna vara ’text’. Reklam 2 består av ett fotografi av en reklamkampanj 
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med enbart skrift. Hela 16 av 21 elever anser att denna reklamruta är att betrakta som ’text’. I 

rutan konst är en målning fotograferad utan skriftspråkliga element. En traditionell konstform, 

måleriet, har här fått representera bildkonsten. Ingen av eleverna anser att en bild är en text, 

trots att styrdokumenten inkluderar bildbaserade medier i textbegreppet:  

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven [---] fortsätter att 
utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 
analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som 
ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle. [---] (Skolverket hämtat 2008-
12-19)8 

Alternativet teater har endast en elev kryssat för, trots att teater, liksom film, till stor del 

består av verbalt språk och ofta bygger på skrivna manus. Men varför har så få elever ansett 

teater vara ’text’ när åtta av 21 elever anser film vara ’text’? En förklaring som ligger nära till 

hands är att film är ett oftare förekommande medium i elevernas värld, något som två av de 

intervjuade lärarna påpekar. En annan förklaring kan vara att rutan som representerar teater 

avbildar en agerande skådespelare utan skriftspråkliga element. Reklam 3 är en ruta 

dominerad av en fotografisk bild, med ett inslag av knappt läsbar skrift i nederkant. Detta 

alternativ anser endast en elev vara ’text’, förmodligen främst p.g.a. dess bildburna karaktär. 

Att de här tre varianterna av reklamtexter uppfattas så olika av eleverna, är intressant eftersom 

de hör till samma genre, och oavsett utformning förmedlas ett likartat budskap och innehåll: 

”Köp produkten!”  Alternativet noter har förvånansvärt många elever kryssat för, lika många 

som kryssat för ’film’och kanske är teckenfunktionen tydligare när det gäller noter, än när 

rutan består av exempelvis enbart bild. Noter har en tydlig representativ funktion, jämfört med 

exempelvis bildkonst där åskådaren åtnjuter en större tolkningsfrihet. Noter är nedskriven 

musik, ett notationssystem, vilket tydligen flera av eleverna uppfattar som en slags ’text’. 

Nästan samtliga av eleverna anser att skrift, förmedlat genom en ruta med endast 

skriftspråkliga tecken, lik en boksida, är ’text’. Det sista alternativet musik, ljud och tal där en 

stereo får representera både musik och inspelat tal, har 5 av 21 elever inringat som ’text’.  

 

Det hade varit intressant att kartlägga också utifrån vilka kriterier eleverna anser att 

alternativen är ’text’ eller inte, eftersom det säger något om hur de ser på textbegreppet. Detta 

skulle kunna göras genom att jämföra hur de enskilda eleverna har besvarat frågan, men av 

tidsskäl har jag ingen möjlighet att detaljerat redovisa de enskilda elevernas olika strategier 

vid besvarandet av frågan. Däremot kan jag ge exempel på hur några av eleverna verkar ha 

                                                
8 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId= 
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resonerat utifrån axplock ur materialet. Vissa elever verkar ha verbalitet som krav på en 

’text”, och en andel av dessa elever har som krav att det endast ska vara skrift i rutan, medan 

andra verkar mena att rutan ska domineras av skrift. Ytterligare andra har kravet att det över 

huvud taget ska finnas något skriftbaserat uttryck i rutan – även om bildmediet dominerar. 

 

Nästa enkätfråga (se bilaga fem, fråga tre) visar hur eleverna ser på vilka medier och texter 

som svenskundervisningen innehåller och saknar, och vilka som är sällsynta respektive 

vanliga. Eleverna har fått gradera alternativen på en skala från ett till tio, där en låg siffra 

innebär att det efterfrågade är vanligt och en hög siffra anger att det efterfrågade är sällsynt 

eller aldrig förekommande. För att åskådliggöra resultatet har jag valt att redovisa 

svarsresultaten i ett diagram (diagram 2) där jag har räknat ut medelvärdet för hur ofta 

eleverna i genomsnitt anser att olika medier/texter förekommer i undervisningen. I 

frågeformuleringen finns möjligheten att stryka de alternativ som eleven menar inte alls 

förekommer. Jag likställer ett struket alternativ med ett alternativ som getts siffran tio, vilket 

visar om eleven anser att det förekommer extremt sällan eller inte alls. För att räkna ut 

medelvärde har jag adderat siffrorna och delat summan med det totala antalet elever som fyllt 

i enkäten. Medelvärdet anges med två decimaler. Staplarna visar medelvärdet för de olika 

svarsalternativen.   

Diagram 2: Texters och mediers förekomst enligt ekonomiklassens elever
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Av enkätresultatet framkommer att böcker och Internet är de vanligast förekommande 

alternativen med medelvärden på 2,14 respektive 2,57. Att alternativet skönlitteratur fått ett 

högre medelvärde än två, beror på att två av 21 elever har givit alternativet siffran åtta 

respektive nio, vilket endast kan förklaras med att eleverna har missförstått frågan. Det är 

orimligt att tro att dessa elever faktiskt uppfattar böcker som knappt förekommande i 

undervisningen när 15 av 21 elever har gett alternativet siffran ett, vilket innebär att 

alternativet är vanligast förekommande. Bilder med ett medelvärde på 3,04 ligger på tredje 

plats, och strax därefter kommer film med ett medelvärde på 3,80. Reklam har ett värde på 
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5,57, musik 6,09, drama 8,19, dans 9,61 och datorspel 9,85. När det gäller hur frågan 

besvarats, har vissa elever fyllt i med siffror ett till tio, andra har strukit alternativ och sedan 

fyllt i resterande alternativ med tex siffrorna fyra till fem. En hög siffra som t.ex. sju kan 

alltså indikera att mediet inte alls förekommer, trots att eleverna explicit i frågan ombads 

stryka de alternativ som inte förekommer. Samtidigt ombads de rangordna alternativen på 

skalan ett till tio, vilket ju är en motsägelsefull instruktion. 

 

Diagram 3 visar vilka medier och texter som eleverna i ekonomiklassen anser vara sällan eller 

aldrig förekommande. Staplarna visar antalet elever som har strukit över alternativet eller 

givit det siffran tio. Totalt 21 elever har besvarat frågan. Här framkommer att de flesta av 

eleverna (18 av 21 elever) anser att datorspel är sällan förekommande. Teater (11 elever av 

21), dans (12 elever) och drama (tio elever) anses också vara sällsynta inslag i 

undervisningen, och något vanligare är reklam med fyra elever och musik med fem elever.   

Diagram 3: Vilka texter/ modaliteter som förekommer 
           sällan eller aldrig i ekonomiklassen
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När eleverna får besvara huruvida deras personliga erfarenheter av olika medier och texter får 

plats i svenskundervisningen svarar 11 av eleverna ”ja”, en elev svarar ”vet ej” och nio elever 

”nej”. Att undervisningen i svenska är anpassad till den tid och värld vi lever i, tycker hela 19 

av 21 elever, lika många anser att svenskundervisningen är viktig för livet efter skolan. Av de 

två som svarar ”nej” menar den ena eleven att det är för mycket historia i svenskämnet, och 

den andra att svenskämnet var tydligare förr i tiden med fokus på stavfel och grammatik, och 

att det idag handlar för mycket om analys och skrivfärdighet. 

 

Sammanfattningsvis tycker 19 av 21 elever att svenskundervisningen är viktig för framtiden, 

och lika många att undervisningen är anpassad till vår tid. Det finns en tydlig betoning på 

svenskämnet som färdighetsämne, i fråga om vad som är viktigt och oviktigt. Eleverna har 

fokus på kommande arbetsliv och studier, historia och allmänbildning anses inte vara lika 

viktigt. Det finns en stark tendens hos eleverna att relatera begreppet ’text’ till det 

skriftspråkliga mediet, men även ett skärmbaserat medium som Internet får nästan lika många 
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röster som klassisk skrift. Olika former av reklambudskap, skrift – och bildbaserade, får olika 

många röster beroende på hur mycket bild i relation till text som rutan domineras av. Hela åtta 

av 21 elever menar att film och noter är ’text’. Ingen av eleverna i klassen har markerat att 

böcker, Internet, film eller bilder förekommer sällan eller aldrig, medan datorspel, teater, dans 

och drama av många elever betraktas som sällan eller aldrig förekommande. En knapp 

majoritet av eleverna tycker att deras egna erfarenheter får en plats i undervisningen 

 

6.3.2. ”Valnötsskolan och mediaklassen” 
Mediaeleverna på Valnötsskolan är 18 i klassen, varav 15, alltså 83 % av eleverna har 

besvarat enkäten. Det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män i elevgruppen, och när 

det gäller socioekonomisk bakgrund (baserat på föräldrarnas eftergymnasiala utbildning) finns 

en spridning i klassen, då fem elever anger att de inte vet hur det är ställt, fem elever att ingen 

av föräldrarna har eftergymnasial utbildning, fem elever att en eller båda föräldrarna har 

eftergymnasial utbildning. Jämfört med ekonomiklassen har denna klass en större andel 

högutbildade föräldrar.  

 

Vid besvarandet av den första frågan, huruvida svenskundervisningen är viktig för livet efter 

skolan, svarar åtta av 15 elever ”ja” med motiveringar som att allmänbildning, 

kommunikation och historia är viktiga bitar. Av de elever som svarar ”nej” är det en elev som 

skriver: ”På våra svenskatimmar läser vi bara om historia, så man kan inte kalla ”Svenska B” 

för själva ämnet svenska”. Flera av eleverna tar upp historia som en onödig och oviktig del av 

ämnet svenska, som för dem verkar ha potential att handla om annat, såsom eget skrivande 

och förberedelser inför framtida studier. Jämfört med eleverna på Rosenskolan är det många 

elever som ifrågasätter svenskämnets vikt och relevans. Tre av totalt 15 elever tar upp 

allmänbildning som en betydande del av svenskämnet, vilket skulle kunna tyda på att fokus i 

svenskundervisningen i den här klassen ligger på förmedling av kulturarvet, precis som 

lärarintervjun visar.  

 

När det handlar om textbegreppet, är resultatet i vissa aspekter likt det från Rosenskolan. 

Ingen av de tillfrågade eleverna i mediaklassen anser att konsthantverk, dans, konst eller 

teater kan kallas ’text’. (se diagram 4) Samtliga anser att skrift är ’text’, vilket inte är så 

förvånande, och nästan lika många ser Internet som ’text’. Sex av 15 elever anser att 

alternativet reklam 1 med ungefär lika mycket text som bild, samt noter är ’text’. Endast tre 
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elever vardera anser att film respektive reklam 3 med huvudsakligen bild, är ’text’. Reklam 2, 

endast baserat på skriftspråkligt uttryck, anser hela sju av tio elever vara ’text’, medan en enda 

elev menar att musik eller tal vara ’text’. Mot bakgrund av intervjun med läraren Vilhelm, kan 

det sistnämnda resultatet te sig förvånande, eftersom han enligt egen utsago använder 

lyssnandet som ett komplement till tal och skrift. Eleverna verkar dock inte medvetna om att 

ljudmediet kan betraktas som ’text’, vilket Vilhelm i och för sig inte heller trodde att de 

skulle. Förmodligen har han i sin undervisning inte explicit tagit upp det vidgade 

textbegreppet, utan det fungerar nog snarare som något utav en dold styrning av innehållet i 

svenskämnet. 

Diagram 4: Vilka modaliteter som eleverna i mediaklassen kallar 'text'
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Frågan om olika texters och mediers förekomst i undervisningen, redovisas i diagram 5. 

Liksom i diagram 2, har eleverna fått rangordna de olika alternativen på en skala mellan ett 

och tio, där en låg siffra anger en hög frekvens i undervisningen och en hög siffra anger att det 

efterfrågade är sällsynt eller aldrig förekommande. Datorspel har det högsta medelvärdet på 

9,66 och är därmed det minst förekommande alternativet. Strax under ligger dans med ett 

medelvärde på 9,40 och reklam med ett värde på 8,40. Något vanligare är teater: 6,60 på 

skalan, och musik: 5,20. Bilder får värdet 4,39 och film 4,33. Internet är näst vanligast med ett 

medelvärde på 2,93 och allra vanligast är böcker med ett värde på 1,26.  

Diagram 5: Texters och mediers förekomst enligt mediaklassens elever
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Vilka texter och medier som sällan eller aldrig förekommer i undervisningen enligt 

mediaklassens elever, redovisas i diagram 6. En elev anser att film sällan eller aldrig 
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förekommer, två elever anser samma sak om bilder, fem elever om musik, och sex elever om 

teater. Svenskundervisningen verkar vara helt befriad från datorspel, enligt de allra flesta (13 

elever), medan 11 elever anser att dans sällan eller aldrig förekommer. Sju av eleverna anser 

att drama aldrig eller knappt förekommer, och en dryg majoritet av eleverna anser att reklam 

knappt förekommer. Internet och böcker tas inte upp i den här kategorin, utan kan betraktas 

som de vanligast förekommande medierna.  

Diagram 6: Vilka texter/ modaliteter som förekommer sällan eller aldrig i 
medieklassen
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När eleverna svarar på frågan huruvida det finns utrymme inom svenskundervisningen för 

dem att dela med sig av sina personliga uppsatser av olika texter och medier som de tar del av 

på fritiden, svarar hela 11 av eleverna ”nej” och endast fyra ”ja”. En elev tror att de skulle 

känna sig mer betydelsefulla om de inom ramen för svenskundervisningen fick dela med sig 

av sina egna erfarenheter. En annan menar att de skulle bli mer intresserade om 

undervisningen tog in fler fritidrelaterade texter.  

 

På den sista enkätfrågan där jag vill ta reda på elevernas syn på undervisningen i relation till 

den tid och värld som vi lever i, svarar nio elever ”nej”, fyra ”både ja och nej” (trots att det 

inte fanns med som svarsalternativ) och endast två elever ”ja”. Motiveringarna talar sitt 

tydliga språk: merparten av eleverna anser att svenskundervisningen handlar för mycket om 

historia. Jag exemplifierar med några citat: ”Mest historik. Ibland känns det som om 

svenskämnet är en historielektion.”, ”Inte så mycket nutid och framtid.”, ”Den 

(undervisningen) behöver uppdateras med nyare litteratur och en mer anpassad 

verklighetsbild.”, ”Vi håller typ bara på med saker som hänt och nästan aldrig saker som 

händer.”,  ”Vi läser bara historia på svenska lektionerna – sämst!” Här framträder att eleverna 

inte främst ser svenskämnet som ett bildningsämne där kulturarvet och litteraturhistorien är 

väsentliga delar. I relation till ekonomiklassens uttalanden om svenskämnets värde främst 
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som färdighetsämne – för framtida jobb och studier, utkristalliseras en elevernas kritik mot 

litteraturhistoriens roll i svenskundervisningen. 

 

Sammanfattningsvis: Åtta av 15 elever anser att svenskundervisningen är viktig för deras 

framtida liv. Många elever framför kritik mot att ämnet innehåller så mycket historia och 

allmänbildning, och mindre av färdighetsövningar. Nio av mediaeleverna svarar ”nej” på 

frågan om svenskundervisningen är anpassad till vår tid, vilket är en majoritet av eleverna. 

(Jämför med ekonomiklassen där 19 av 21 elever svarade ”ja” på samma fråga.) Ingen av 

eleverna menar att konsthantverk, konst, dans eller teater kan betraktas som ’text’. Samtliga 

menar att skrift är ’text’ och 13 av eleverna tycker att Internet är ’text’. Böcker och Internet är 

vanligast förekommande i undervisningen, och 11 av eleverna svarar ”nej” på frågan om de 

upplever att de får dela med sig av erfarenheter inom ramen för svenskämnet.  

 

6.3.3. ”Almskolan och samhällsklassen” 
Det material som jag har fått in speglar vad två tredjedelar av samhällseleverna i klassen 

anser. Eftersom att detta bortfall är så pass omfattande, kan resultatet inte ses som 

representativt för hela klassen. Ändå presenterar jag det material jag har att tillgå som en 

enhetlig grupp som jag också för enkelhetens skull kallar för ”samhällsklassen” trots att dessa 

elever också går ekonomisk linje, i likhet med Rosenskolans elever. Procentandelen kvinnor i 

relation till män är 74 % – 26 %, så här har vi en minst sagt ojämn könsfördelning. Den 

socioekonomiska bakgrunden är varierande, sex elever anger att ingen av föräldrarna har 

eftergymnasial utbildning, medan fem av eleverna har en förälder med eftergymnasial 

utbildning. En elev svarar att båda föräldrarna har eftergymnasial utbildning och tre elever 

uppger att de inte vet.  

 

På frågan om svenskämnets relevans och vikt för elevernas framtida liv, svarar nio elever att 

svenskämnet känns viktigt, och de motiverar sitt ställningstagande med att svenskan hjälper 

dem att utveckla ordförråd, läskunskaper och stavning. En elev svarar att ”Om jag t.ex. strävar 

efter att bli journalist, lärare etc. är det viktigt”. En av de fyra elever som svarar ”nej” skriver: 

”Jag tror inte att jag kommer bli varken författare, akademiker eller journalist, och då duger 

den svenskan jag redan behärskar.” En annan menar att stavning är bra, men att lära sig ”en 

massa om gubbar och skit” är onödigt. Av de två elever som svarar både ja och nej, uttalar sig 

båda om litteraturhistoria; den ena eleven anser det vara onödigt, och den andra tycker att det 
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är nyttigt. Vad som kan sägas utifrån elevernas motiveringar och uttalanden, är att det här, 

liksom bland Rosenskolans och Valnötsskolans elever, finns en tendens att värdera svenskan 

som färdighetsämne högre än svenskan som bildningsämne. Vikten av svenskämnet ställs i 

relation till framtida yrkesroll och studier. Eleverna verkar ha en pragmatisk syn på 

undervisningen – hur de kan använda sig av kunskapen som ämnet ger är viktigt. Om deras 

bild av dem själva i framtiden inte överrensstämmer med t.ex. akademikern eller journalisten, 

verkar de inte se någon mening med att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs av 

dem. 

 

När samhällseleverna får markera vilka alternativ som de ser som ’text’ i fråga två, är 

resultatet likt de övriga två klasserna. (se diagram 7) Varken konsthantverk, dans eller teater 

anser någon av eleverna vara ’text’. En elev vardera har inringat alternativen konst (en 

klassisk målning), reklam 3 (en reklamtext förmedlad nästan uteslutande genom bildmediet) 

och alternativet musik och tal. Tre elever har inringat alternativet film, fyra elever reklam 1 

(ett reklambudskap med lika mycket bild som skrift) och fyra elever menar att noter är ’text’. 

Ett större antal elever anser att alternativet reklam 2 (med uteslutande skrift) är ’text’, och 12 

elever att Internet är det. Samtliga elever har kryssat för skrift.  

 

Diagram 7: Vilka modaliteter som eleverna i samhällsklassen kallar 'text'
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I diagram 8 åskådliggörs hur samhällsklassen har graderat olika alternativ av texter och 

medier, utefter hur ofta eller sällan eleverna menar att dessa förekommer i undervisningen. 

Liksom i diagram 2 och diagram 5, har eleverna fått rangordna de olika alternativen på en 

skala mellan ett och tio, där en låg siffra anger en hög frekvens i undervisningen och en hög 

siffra anger att det efterfrågade är sällsynt eller aldrig förekommande. Överlägset vanligast är 

böcker med ett medelvärde på 1,15 – här har 12 av 13 elever gett alternativet siffran ett. På 

andra plats kommer faktiskt film, med ett medelvärde på 4,46 och här skiljer sig resultatet från 

de båda andra klasserna där Internet har varit näst vanligast förekommande. Därefter hamnar 

Internet med ett värde på 4,61, ett mycket högre medelvärde än i de båda andra klasserna där 



 36

det har legat under tre. Uppenbarligen är Internet mindre förekommande i samhällsklassens 

undervisning. I relation till intervjuresultatet är det inte särskilt förvånande med tanke på 

läraren Annas inställning till ny teknik och medier. Hon säger dessutom att datorn oftast 

används som ordbehandlare i hennes klassrum, när eleverna skriver, utan att nämna något om 

Internet eller informationssökning med datorns hjälp. Bilder med ett medelvärde på 5,38 är 

något vanligare än drama med värdet 6,46. Teater och musik med medelvärden på 7,15 

respektive 7,38 är sällan förekommande. Reklam är ännu mer sällsynt med ett medelvärde på 

8,53. Datorspel har här fått värdet 9,30 och dans är mest sällsynt med ett medelvärde på 9,53.  

Diagram 8: Texters och mediers förekomst enligt samhällsklassens elever
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Vilka texter och medier är då aldrig eller sällan förekommande? I samhällsklassen är det 

ingen elev som har gett böcker siffran tio, annars har minst två elever antingen strukit eller 

gett siffran tio till övriga alternativ. Två elever menar att Internet aldrig eller sällan 

förekommer, lika många anser detsamma om film. Tre elever menar att bilder aldrig eller 

sällan förekommer, fyra elever menar att drama är en sällsynt eller obefintlig företeelse i 

undervisningen. Fem elever vardera menar att musik och teater är sällan eller aldrig 

förekommande, och hela sju elever tycker detsamma om reklam. Näst minst förekommande är 

dans med tio elever. Allra mest sällsynt är datorspel, där 11 elever anser att det är sällan eller 

aldrig förekommande. 

 

Diagram 9: Vilka texttyper/ modaliteter som förekommer sällan eller 
aldrig i samhällsklassen
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Det är en jämn fördelning i samhällsklassen mellan de åtta elever som anser att de får dela 

med sig av sina erfarenheter av fritidens texter och medier i svenskundervisningen, och de sju 

som menar att de inte får det. Och det kan naturligtvis vara individuellt, vilka som får plats 

eller tar sig plats i klassrummet. En övervägande majoritet av eleverna, hela 11 elever av 15 

svarar däremot ”nej” på frågan om svenskundervisningen upplevs som anpassad till vår tid 

och värld. Lika många av de övriga eleverna svarade ”ja” som ”både ja och nej”. Resultatet 

liknar mediaklassens, med motiveringar som handlar om att det är för mycket historia i 

svenskämnet. Ett exempel: ”Det borde läggas mindre tyngd på historiska författare – det är för 

mig, och många andra, helt ointressant, och ger ingenting.” 

 

Sammanfattningsvis anser nio av eleverna att svenskämnet är viktigt för deras framtida liv, 

främst med yrkesrelaterade motiveringar. Eleverna har en färdighetsbetonad syn på 

undervisningen – hur eleverna kan använda sig av ämneskunskapen är viktigast. Varken 

konsthantverk, dans eller teater anser någon av eleverna vara ’text’. Samtliga anser att skrift 

är text. Vanligast i undervisningen är böcker, och på andra plats kommer faktiskt film, vilket 

skiljer resultatet från de båda andra klasserna där Internet har varit näst vanligast 

förekommande. Böcker är det enda alternativet som ingen elev menar är sällan eller aldrig 

förekommande. En dryg majoritet anser att de får dela med sig av sina erfarenheter av 

fritidens texter och medier i svenskundervisningen. En övervägande majoritet av eleverna, 

hela 11 av 15, svarar däremot ”nej” på frågan om svenskundervisningen upplevs som 

anpassad till vår tid och värld. 

 

6.3.4. Jämförande analys och sammanfattning av enkätresultat 
En majoritet av eleverna verkar ha svårt att se poängen med att ägna sig åt historia och sådant 

som utspelades ”förr i tiden”. Det finns en kritik i samtliga klasser mot litteraturhistoriens 

stora plats i svenskundervisningen. Flera av eleverna i exempelvis medieklassen tar upp 

historia som en onödig och oviktig del av ämnet svenska, som för dem verkar ha potential att 

handla om annat, som eget skrivande och förberedelser inför framtida studier. Eleverna har 

generellt sett en pragmatisk syn på ämnet, där färdigheter ses som viktigare än 

allmänbildning. Jämfört med eleverna på Rosenskolan är det många av Valnötsskolans elever 

som ifrågasätter svenskämnets vikt och relevans. Flera elever i medieklassen tar upp 

allmänbildning som en betydande del av svenskämnet, vilket skulle kunna tyda på att fokus i 
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svenskundervisningen i den här klassen ligger på förmedling av kulturarvet, precis som 

lärarintervjun visar. I alla tre klasserna finns en skeptis till historia och bildning. 

 

I diagram 10 visas procentandelen av eleverna i de tre klasserna och totalt sett som menar att 

de efterfrågade modaliteterna är ’text’. För jämförelsens skull visar diagrammet, inte antalet 

elever, som i diagram 1, diagram 4 & diagram 7 utan hur stor procentandel av eleverna som 

har inringat alternativen, eftersom antalet elever varierar i klasserna. Det finns problem med 

att använda sig av procenträkning vid mindre antal som här, eftersom även ett litet antal 

elever kan utgöra en bedrägligt stor procentandel, men jag väljer ändå att åskådliggöra 

resultatet i sin helhet med hjälp av procenträkning. De olikfärgade staplarna visar hur många 

procent av eleverna i de olika klasserna och totalt, som menar att de efterfrågade 

modaliteterna bör ses som ’text’. 

Diagram 10: Procentandel av eleverna i de tre klasserna som menar att de 
efterfrågade modaliteterna bör definieras som 'text'
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Ingen av de tillfrågade eleverna anser att konst är ’text’. Nästan 40% av ekonomieleverna 

anser däremot att film är ’text’, liksom 20% av eleverna i mediaklassen och lika många i 

samhällsklassen. Totalt sett 27% av eleverna anser film vara ’text’. Ingen elev anser att dans 

är ’text’. Internet får högst andel elever i Rosenskolan med 90 %, 86 % i Valnötsskolan och 

80% i Almskolan. Totalt sett 86%. Reklam med lika mycket bild som skrift anser 47% av 

ekonomiklassens elever är ’text’, 28% av medieklassen och 26% av samhällsklassen vara 

’text’. Totalt sett 39 %. Reklam med uteslutande skriftspråk menar 76% av eleverna i 

ekonomiklassen är ’text’, 47% i medieklassen, 73% i samhällsklassen och 72% totalt. Konst 

anser ingen i varken Rosenskolan eller Valnötsskolan vara ’text’, medan  6% av Almskolans 

elever, motsvarande en elev, tycker det. Totalt sett 1%. En elev, motsvarande 4% av 

ekonomiklassen menar att teater är ’text’, totalt sett 1%. Reklam med huvudsakligen bild, 

menar 4% i ekonomiklassen, 20% i medieklassen och 6% i samhällsklassen är ’text’. Totalt 
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9%. Resultatet kan möjligtvis relateras till elevernas programinriktning, där medieeleverna är 

mer vana att ”läsa” och jobba med bilder, inte inom svenskämnet, men inom andra ämnen.  

Noter har 38% av eleverna i ekonomiklassen inringat, 40% i medieklassen, 26% i 

samhällsklassen och 35% totalt. Skrift anser 95% av eleverna i ekonomiklassen och samtliga 

av eleverna i media – och samhällsklassen vara ’text’ – totalt 98% av eleverna. Alternativet 

musik och tal anser 23% av eleverna i ekonomiklassen är ’text’, 6% i medieklassen och lika 

många i samhällsklassen samt 13% av det totala elevantalet.  

 

Vad visar då detta? Jo, bland annat att elevernas definition av ’text’ är bunden till 

skriftmediet, som min hypotes var, men även att den överskrider skriftens gränser. För det är 

ändå ett antal elever som menar att musik och noter är ’text’ – modaliteter som över huvud 

taget inte är kopplade till skriftspråket. Det verkar i alla fall som att en del av eleverna utgår 

från ett vidgat textbegrepp i bedömningen av alternativen. Det är också troligt att elevernas 

bedömning av vad som är ’text’ och inte, påverkas av vilka alternativ de är mest bekanta med. 

Skillnaden mellan teater med totalt 1% och film med 27%, kan inte härledas till konstarternas 

skillnader i skriftspråklighet, utan kan snarare förklaras med att eleverna är mer vana att se på 

film, både inom svenskämnet och utanför skolan. Klasserna skiljer sig åt sinsemellan. I 

medieklassen verkar eleverna vara mer öppna inför att bilder kan vara texter, eftersom 

avsevärt fler, än i de övriga två klasserna, om än endast 20% av eleverna, svarar att en 

reklamruta dominerad av bild, är ’text’. I ekonomiklassen anser fler elever att film kan 

betraktas som ’text’, eventuellt för att läraren har talat explicit om det eller för att de är vana 

vid film i skolan, men å andra sidan menar ingen elev (förutom en elev i Almskolan) att 

konst, ren bildbaserad ’text’ är en ’text’. 

 

Olika mediers förekomst i klasserna redovisas på samma sätt som i diagram 2, diagram 5 & 

diagram 8. Skillnaden är att de olikfärgade staplarna visar de olika klassernas medelvärde, 

samt det totala antalet elevers svarsresultat. Enligt denna sammanställning har bilder ett 

medelvärde på 3,04 i Rosenskolans klass, 4,93 i Valnötsskolans klass och 5,38 i Almskolan. 

Totalt sett: 4,24. Internet har i de olika klasserna ett medelvärde på (Rosenskolan): 2,57, 

respektive (Valnötsskolan): 2,93 och (Almskolan): 4,61. Totalt sett: 3,22. Här skiljer sig 

resultatet i Almskolan jämfört med i de andra klasserna, Internet verkar vara mer sällan 

förekommande här, vilket i relation till lärarintervjun, inte är förvånande. Musik har i samtliga 

klasser ett högt medelvärde, med resultatet klassvis, i samma ordning som ovan: 6,09, 5,20, 
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7,38 och totalt sett 6,16. Teater har ett högre medelvärde klassvis: 8,71, 6,60, 7,15 och totalt 

sett 7,65. 

Diagram 11: Texters och mediers förekomst i de 
tre klasserna uttryckt i medelvärde
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Dans har näst högst medelvärde totalt sett med 9,53. Sett klassvis: 9,61, 9,40 & 9,53. Man 

kan utifrån det anta att dans över huvud taget inte förekommer i undervisningen, vilket 

lärarintervjuerna bekräftar. Böcker är det vanligast förekommande mediet med ett totalt 

medelvärde på 1,61 och klassvis: 2,14, 1,26 & 1,15. Film har ett totalt medelvärde på 4,14, 

och i ekonomiklassen 3,80, medan värdet i medieklassen är 4,33 och i samhällsklassen 4,46. 

Här skiljer sig resultatet, vilket också stämmer väl med lärarintervjun, där Rolf i 

ekonomiklassen ger uttryck åt filmmediets fördelar och hans eget personliga intresse för film. 

Dessutom undervisar han även i filmkunskap. Vad gäller reklam så har ekonomiklassen ett 

medelvärde på: 5,57, medieklassen: 8,4, samhällsklassen: 8,53, och totalt sett: 7,22. Gällande 

datorspel ser det ut som följer: ekonomiklassen: 9,85, medieklassen: 9,66 och 

samhällsklassen: 9,3. Totalt sett: 9,65. Här är resultatet mycket likartat i de olika klasserna, 

och datorspel är det mest sällsynta mediet i undervisningen. När det kommer till drama så är 

ekonomiklassens medelvärde 8,19, medieklassens 7,73, samhällsklassens 6,46 och totalt: 

7,59. När det gäller film, bilder, reklam och Internet, ligger ekonomiklassens staplar lägre än 

de andra klasserna, vilket visar att deras undervisning förmodligen är mer präglad av skärm – 

och bildbaserade medier. Detta bekräftas av lärarintervjuerna.  

 

Vilka medier som enligt eleverna i de olika skolorna förekommer sällan eller aldrig visas i 

diagram 12, där jag, liksom i diagram 10 har valt att visa procentandelen av eleverna i varje 

klass som menar att de efterfrågade alternativen är ’text’. Skillnaderna mellan de tre klasserna 

påtagliga. Inga elever i Rosenklassen anser att bilder aldrig förekommer, drygt 10% av 

eleverna i Valnötsklassen och 20% av eleverna i Almklassen. Ingen i Rosenklassen tycker 

heller att Internet förekommer sällan eller aldrig, medan drygt 10% av eleverna i Almklassen 

tycker det. Almskolan verkar utifrån detta resultat, ha ett lägre inslag av bilder och Internet i 
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undervisningen, än de övriga klasserna. Rosenskolan har ett större inslag av bilder och 

Internet. Musik menar ca. 23% av eleverna i ekonomiklassen förekommer sällan eller aldrig, 

och drygt 30% av eleverna i de båda andra klasserna. Teater förekommer enligt mer än 

hälften av ekonomiklassens elever aldrig eller sällan, 40% av mediaklassens elever och 30% 

av samhällsklassens elever. Dans förekommer sällan eller aldrig enligt 57% av 

ekonomiklassens elever, 72% av medieklassens elever och 65% av samhällsklassens elever. 

Böcker, som tidigare visat sig vara det vanligast förekommande mediet, tycker ingen elev 

förekommer sällan eller aldrig. Film tas inte upp av Rosensskolans elever, men av 6 % av 

Valnötsskolans elever och 11% av Almskolans elever. Reklam tar 20% av ekonomiklassens 

elever upp, drygt hälften av medieklassens elever och ca. 46% av samhällsklassens elever. 

Datorspel ligger högt rankat gällande sällsynthet och har i alla klasser hela 75–85 % av 

elevernas röster. I Rosenskolan och Valnötsskolan menar ca. 46–47% av eleverna att drama 

förekommer sällan eller aldrig, och 25% av eleverna i Almskolan. 

Diagram 12: Procentandel av eleverna i de olika klasserna och totalt sett 
som menar att de efterfragade texttyperna förekommer sällan eller aldrig
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När det gäller hur stor plats elevernas egna erfarenheter får i undervisningen, skiljer sig 

resultatet åt. I ekonomiklassen svarade en dryg majoritet att ”ja” - de får rum att inom 

svenskämnet uttrycka personliga erfarenheter av olika texter och medier, medan över 70% av 

eleverna i mediaklassen svarade ”nej” på samma fråga. Det här resultatet är intressant att se i 

relation till intervjumaterialet, där Rolf, lärare i ekonomiklassen anser att det är viktigt med 

elevernas erfarenheter medan Vilhelm, lärare i mediaklassen tycker att det verkar svårt att 

bedriva en undervisning som tar hänsyn till elevernas erfarenheter. Dock svarade 53% i 

samhällsklassen ”ja”, ett resultat som inte går att hänvisa till lärarens inställning.  

 



 42

I fråga om undervisningen är anpassad till vår tid och värld, skiljer sig resultatet kraftigt åt i 

de olika klasserna. I ekonomiklassen svarar 90% av eleverna ”ja” på frågan, i medieklassen 

svarar 60% ”nej” och i samhällsklassen svarar 73% ”nej”. 

 

6.4 Sammanfattning av undersökningens resultat 
Min hypotes var att lärarnas inställning till det vidgade textbegreppet, skulle variera utifrån 

faktorerna ålder, vilket år de tog examen, deras ämneskombination samt vilket program de 

undervisar på. De tre första faktorerna har visat sig stämma, men betydelsen av vilket 

program de undervisar på, är ringa. Rolf som har den mest liberala inställningen till ett vidgat 

textbegrepp undervisar ekonomer. Vilhelm som är medveten om det vidgade textbegreppet 

men intar en skeptisk hållning, undervisar medieelever och Anna som är helt omedveten om 

det vidgade textbegreppets betydelse undervisar inom programmen barn/fritid och 

samhällskunskap/ekonomi. Mitt resultat i jämförelse med Olin-Schellers undersökning (2006) 

som jag nämnt tidigare, uppvisar en större variation i lärarnas inställning till ’text’. Hennes 

undersökning visade att lärarna generellt har en omedveten och frågande inställning till det 

vidgade textbegreppet, ungefär som läraren Anna i min studie. Men både läraren Vilhelm och 

Rolf är båda väl medvetna om textbegreppets ändrade betydelse, som får konsekvenser för 

deras undervisning, om än på olika sätt. 

 

Enligt min hypotes, skulle elevernas textbegrepp vara högst begränsat och knutet till 

skriftmediet, vilket i viss mån visat sig stämma. Men många elever överskrider det 

traditionella textbegreppet i hur de besvarar vad ’text’ är. Exempelvis är noter enligt en dryg 

tredjedel av eleverna totalt på alla tre skolorna ’text’, vilket är intressant, eftersom noter rent 

semiotiskt är ett notationssystem för musikens språk, inte ett talets eller skriftens språk. Olika 

former av reklambudskap, skrift – och bildbaserade, får olika många röster beroende på hur 

mycket bild i relation till text som rutan domineras av. Att elevernas textbegrepp överskrider 

det traditionella kan delvis bero på att de på sin fritid tar del av så många multimodala och 

bildbaserade texter. En av de tre lärarna använder sig uteslutande utav ett vardagligt, 

traditionellt textbegrepp, medan de övriga två uttalar sig om det vidgade textbegreppet. Ett 

traditionellt textbegrepp har däremot visat sig dominera i klassrummet vad gäller vilka texter 

och medier som förekommer, åtminstone om man ser till det vanligast förekommande mediet, 

böcker. Internet är dock näst vanligast förekommande, vilket är ett medium som speglar vår 

tids kommunikationssamhälle. 
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Min hypotes vad gäller elevernas definition av ’text’ har alltså visat sig fallera, eftersom inte 

endast rent skriftspråkliga modaliteter anses vara ’text’ utan även modaliteter innehållande 

både bild – och text, samt notationssystem som inte innehåller något skriftspråkligt element. 

Men visst finns en stark tendens hos eleverna att använda sig främst av ett traditionellt 

textbegrepp. En fråga är om elevernas syn på vad som är text, är korrelerat till vilka medier 

som förekommer i undervisningen. Eftersom att skrift och Internet är två vanligen 

förekommande medier, och också de mest valda alternativen när eleverna har fått definiera 

vad som är ’text‘. Om så är fallet, skulle elevernas textbegrepp kunna påverkas av ett 

förändrat ämnesinnehåll. 

 

Det verkar som att enkätresultatet och intervjuresultatet till stor del överrensstämmer och i sin 

helhet pekar på att det finns stora skillnader i vilka texter och medier olika lärare använder i 

undervisningen, vilket påverkar elevers uppfattning om texter och medier samt deras syn på 

textbegreppet. Styrdokumentens vaghet och motsägelsefullhet kan vara en orsak till detta. Ett 

viktigt resultat av min undersökning är också att förekomsten av olika medier och texter i 

undervisningen i alla tre klasserna präglades av en stark dominans av böcker. Därefter 

kommer Internet. Lika vanligt förekommande i elevgruppen totalt sett är film och bild, men 

särskilt bilder är mer sällsynt i två av klasserna. Teater, dans, datorspel och reklam 

förekommer enligt mer än 30 % av eleverna i klasserna totalt sett, sällan eller aldrig. En 

förändrad betydelse av textbegreppet signalerar om vikten av att ta in olika kulturella 

uttrycksformer i undervisningen, men detta verkar inte ha fått något direkt genomslag i de 

klasser jag har undersökt. 

 

De elever som går i den klass där läraren är mest liberal gentemot olika former av texter och 

medier, är den enda klass där en majoritet av eleverna svarar ”ja” på frågan om 

undervisningen är anpassad till vår tid och värld. I de övriga klasserna svarade 60 % 

respektive 70 % av eleverna ”nej” på samma fråga. 

 

7. Perspektiv på textbegreppet 
Många språkliga förändringar sker pragmatiskt, det vill säga bestäms av språkbrukarna. Det 

finns en naturlig variation bland språkbrukare i hur begrepp används, och utifrån denna 

variation uppkommer småningom vanligare användningar och förskjutningar i betydelse. 
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Vissa begrepp faller bort och nya kommer till. Så är inte fallet med det vidgade textbegreppet, 

som har uppstått i en forskarmiljö och som sedan applicerats på verksamheten ’skola’ och 

’utbildning’. Att undervisa utifrån ett vidgat textbegrepp är ett direktiv från Skolverket, inte 

en spontan betydelseförändring som först äger rum i folkmun. I Semantisk förändring – Hur 

ord får nya betydelser (Sjöström 2001) presenteras olika möjliga orsaker till 

betydelseförändring. En av dessa är att en viss kulturell förändring kan behöva 

institutionaliseras genom att benämnas med ett särskilt begrepp som betecknar just den 

företeelse som är ny. Det finns enligt Sjöström tre alternativ till hur detta kan göras: Antingen 

kan man bilda ett nytt ord av redan existerande element, exempelvis i form av en 

sammansätttning, eller så kan man låna ett främmande ord, eller (som man har valt att göra i 

detta fall) förändra betydelsen hos ett redan förekommande ord i språket. (ibid. s.62) Den 

kulturella förändring som skett, är utvecklingen mot ett mer medialt och bild – och 

skärmbaserat kommunikationssamhälle, där det anses finnas behov av en förändrad, mer 

medialt präglad kompetens, en s.k. ”media literacy”. (Skolverket)9 Detta är själva upphovet 

till det vidgade textbegreppet i styrdokumenten för gymnasieskolans svenskämne. För att 

beskriva denna kompetens, har man valt att använda sig av en semiotisk definition på ’text’, 

där skrift är en av många modaliteter. Andra kan vara bild, ljud e.t.c. Men framställningen av 

det vidgade textbegreppet i styrdokumenten är i flera avseenden motsägelsefull. Att integrera 

fler modaliteter av ’text’ är inte något som prioriteras. Begreppet ”vidgat textbegrepp” finns i 

den generella ämnesbeskrivningen, men både begreppet i sig och innebörden av det saknas 

helt i uppnåendemål och betygskriterier för Svenska A. Även i uppnåendemål för Svenska B 

saknas idén om ett vidgat textbegrepp och i begränsad omfattning finns det representerat i 

betygskriterier för Svenska B. Dessutom är framställningen av det vidgade textbegreppet där 

det ändå förekommer, högst inkonsekvent. Först fastslås att man utgår från ett vidgat 

textbegrepp, i nästa stycke utgår man ifrån ett traditionellt textbegrepp, och så fortsätter det. I 

omfattning är dessutom det vidgade textbegreppet i relation till det traditionella, sällsynt. 

 
En teoretisk definition av ett traditionellt textbegrepp har vaskats fram: En text ska vara 

kommunikativ, intentionell, verbal, stabil, koherent, konventionell och kreativ för att kunna 

kallas ’text’ i traditionell mening. (Hellspong & Ledin 1997:30 ff) Ett vidgat textbegrepp 

skiljer sig från ett traditionellt genom att på flera punkter avvika från de kriterier som 

avgränsar ’text’ enligt Hellspong & Ledin (1997) Min slutsats är att det är en semiotisk 

                                                
9 http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917, (hämtat 2008-12-19) 
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definition av text som har inspirerat Skolverket till sitt ”vidgade textbegrepp”. En semiotisk 

definition av ’text’ kan betraktas som synonymt med ett vidgat textbegrepp och uppfyller 

vissa av kriterierna för ett traditionellt textbegrepp: Vidgad ’text’ är kommunikativ, koherent, 

intentionell och kreativ. Bakgrunden till fenomenet ’ett vidgat textbegrepp’ står att finna i 

relationen mellan skola och samhälle. Eftersom ungdomar idag exponeras för och deltar i en 

mängd olika medier och elektronisk kommunikation, vill myndigheterna att 

skolundervisningen ska anpassas till den faktiska verklighet som eleverna möter, så att 

eleverna får redskap att kunna hantera och kritiskt granska detta medieflöde. I 

styrdokumenten för svenskundervisningen står att eleverna bör få möjlighet att i 

skolundervisningen utveckla en s.k. ”media literacy”, vilket innebär en modifierad form av 

läskunnighet. Målet med att använda sig av ett vidgat textbegrepp är att inbegripa fler medier 

och uttryck i undervisningen. Men styrdokumentens framställningen av det vidgade 

textbegreppet är i flera avseenden motsägelsefull. Att integrera fler medier och olika 

modaliteter av ’text’ är exempelvis inte prioriterat i styrdokumentens viktigaste delar. 

 

8. Slutdiskussion 
Idén med ett vidgat textbegrepp bör ses som en företeelse i tiden – som en reaktion på den 

mängd av olika medier som ungdomar idag möter. En vidgning av textbegreppet visar på 

skolans föränderlighet och anpassningsbarhet i relation till samhället, skolans förmåga eller 

oförmåga att närma sig elevernas erfarenhetsvärld. Men begreppets betydelse har inte 

spontant förändrats bland språkbrukarna, utan skapats för att ”institutionalisera en kulturell 

förändring”. 

 

Min hypotes var att lärarnas inställning till det vidgade textbegreppet, skulle variera utifrån 

faktorerna ålder, vilket år de tog examen, deras ämneskombination samt vilket program de 

undervisar på. De tre första faktorerna har visat sig stämma, men betydelsen av vilket 

program de undervisar på, är ringa. Min hypotes vad gäller elevernas definition av ’text’ har 

visat sig fallera, eftersom inte bara rent skriftspråkliga medier anses vara ’text’ utan även 

medier innehållande både bild – och text, samt noter och musik/ tal som inte innehåller något 

skriftspråkligt element. Men visst finns det en stark tendens hos eleverna att använda sig 

främst av ett traditionellt textbegrepp. 
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Det verkar som att enkätresultatet och intervjuresultatet till stor del överrensstämmer och i sin 

helhet pekar på att det finns stora skillnader i vilka texter och medier olika lärare använder i 

undervisningen, vilket påverkar elevers uppfattning om texter och medier samt deras syn på 

textbegreppet och svenskundervisningen i relation till omvärlden. Styrdokumentens vaghet 

och motsägelsefullhet kan vara en orsak till detta.  

 

Själva begreppet ”vidgad text” är problematiskt. Ur ett semiotiskt perspektiv är skriftspråket 

ett av flera teckensystem, och såväl dans som musik och teater har egna teckensystem. 

Kulturella produkter har en uttryckssida och en innehållssida, och inom denna ram kan en 

oändlig mängd språk rymmas: musikens, dansens och rörelsens språk, skriftspråk etc. Vad är 

egentligen meningen med att vidga just ’text’ till att omfatta även exempelvis bild? Varför 

inte helt enkelt skriva i styrdokumenten att eleverna bör få kunskap och kompetens i fler 

semiotiska modaliteter än skriftspråk, och ange exempel? Hur lyckat är det att förändra 

innebörden i ett begrepp från en institutions sida, som en styrning utav en verksamhet? Om 

begreppsförändringen inte uppstår spontant bland språkbrukarna – vilken potentiell 

livskraftighet bär det nya begreppet på? 

 

Vilka förutsättningar har lärare att undervisa utifrån ett vidgat textbegrepp när 

lärarutbildningen fortfarande ensidigt lyfter fram den klassiska kanoniserade litteraturen, och 

uteslutande skönlitteratur? Ett vidgat textbegrepp är, om det ska tas på allvar, en utmaning för 

utbildningsväsendet, där både lärarutbildningen måste reformeras och yrkesverksamma lärare 

fortbildas, om idén om ett vidgat textbegrepp ska omsättas i praktik. Utifrån resultatet av 

undersökningen kan visserligen sägas att de lärare som mest nyligen utbildades, har en mer 

liberal attityd gentemot vidgad ’text’ och olika former av modaliteter, än de lärare som 

utbildades för en längre tid sedan.  

 

Uppfattningen om högt och lågt kan vara faktorer som styr lärarna i deras urval av texter till 

undervisningen. Eleverna verkar snarast vilja att svenskämnet skall vara ett färdighetsämne 

där de förvärvar kunskaper som de kan använda sig av i kommande studier och arbetsliv. 

Lärarnas inställning varierar, men åtminstone två av lärarna betonar kulturarv och 

litteraturhistoria som givna och bärande delar i ämnet, även om språkfärdigheterna också 

värdesätts. Uppfattningen bland lärare om svenska som bildningsämne, kan vara en faktor 

som påverkar det vidgade textbegreppets genomslag, genom att bromsa inflödet av nya 

medier från populärkultur och mediesamhälle. 



 47

 

Dels kan själva idén om att ta in fler medier och texter i klassrummet ifrågasättas, dels kan 

begreppsförskjutningen ifrågasättas. För svenskämnet skulle kunna breddas och 

skolundervisningen kan närma sig elevernas erfarenhetsvärldar utan att själva textbegreppet 

behöver förändras. Om lärarna ser textbegreppet i traditionell betydelse, och, utan att se dessa 

medier som ’text’, ändå tar in bilder, film etc. i undervisningen – skiljer det sig i praktiken 

från, om de ser dessa medier som ’text’?  

 

En fråga som vore givande att undersöka är vilka hinder och möjligheter som finns i skolans 

verksamhet för att förverkliga ett vidgat textbegrepp i praktiken? Och inom vilka av 

svenskämnets områden finns förutsättningar för att vidga textbegreppet till att omfatta t.ex. 

reklam, konst, film, musik, dans och teater? 
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