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Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det vidgade textbegreppet förekommer och 

hur det används i samband med skönlitteratur i svenskundervisningen på högstadiet. 

Frågeställningarna vi utgick från i arbetet var:  

• Vilken syn har lärare och elever på det vidgade textbegreppet och hur avspeglas detta i 

undervisningen?  

• Hur arbetar svensklärare med skönlitteratur ur ett undervisande perspektiv i samband med 

ett vidgat textbegrepp?  

• Hur ser eleverna på sin svensklärares skönlitteraturundervisning i relation till det vidgade 

textbegreppet? 

Studien är gjord i två mellanstora grannkommuner i södra Sverige, den består av arton kvalitativa 

intervjuer med sex lärare och tolv elever. Resultatet visar att lärare har olika syn på det vidgade 

textbegreppet i skönlitteraturundervisningen. När lärare använder medier i klassrummet blir det 

vanligtvis film. Undersökningen visade även att flera lärare stöter på svårigheter i samband med 

mediepedagogiken, det handlar om allt från resurser till tidsbrist. Många av elever var nöjda med 

undervisningen. En del ville arbeta med fler medier som t.ex. bloggar, men detta framförde dem 

inte till sina lärare.  
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The purpose of this study was to examine the usage and occurrence of media literacy in relation to 

literature studies in the senior level of the nine-year compulsory school. The questions at issue 

were;  

• How do teachers and students look upon media literacy and how is this attitude reflected in 

their education?  

• How do teachers incorporate media literacy with literature studies?  

• What attitudes do students have towards their teachers’ education of media literacy and 

literature studies? 

The study took place in two cities in Sweden. It consists of eighteen qualitative interviews with 

six teachers and twelve students. The study shows that teachers have different attitudes towards 

media education in relation to literature studies. When teachers use media in their classroom 

movies tend be more common. Many teachers had difficulties with media education; it’s a question 

about time and technical resources. Some of the students were satisfied with their education. Some 

students wanted to include more media types with the literature studies, like blogs, but they didn’t 

share this with their teachers. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle får elever ständigt olika intryck från olika medier. Eleverna bloggar, spelar 

tv- och dataspel och sysselsätter sig med rollspel vilket sätter en större press på dagens lärare. 

Elever är konsumenter av massmedia vilket är en del av deras vardag och när man utgår från 

ett vidgat textbegrepp, som innebär att läraren använder sig av drama, film, musik och bilder, 

hamnar undervisningen närmare elevernas erfarenhetsvärld. Medier i olika former är inget 

nytt fenomen utan de har funnits under en lång tid, även i skolans värld. Därför kommer vi att 

visa hur synen på mediernas roll har förändrats och utvecklats genom tiderna. Skolan ska vara 

tidsenlig och följa samhällsutvecklingen, dessvärre ser det inte alltid ut så i dagens skolor. I 

ett av de dokument som styr skolans undervisning, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 1994), nämns det att kunskap 

vilket inte är ett entydigt begrepp kan se ut på olika sätt och finns i olika former. Det är upp 

till skolan och dess lärare att tolka skolans styrdokument på bästa sätt för att få en så bra 

undervisning som möjligt.  

I vår uppsats har vi fokuserat på hur lärare arbetar med skönlitteratur i förhållande till det 

vidgade textbegreppet inom svenskämnet ur ett undervisande perspektiv. Vi har även 

undersökt lärares och elevers syn på medier i skönlitteraturundervisningen. Svenskämnet är 

brett och innehåller många olika moment, skönlitteratur är ett av dem. Med en roman kan man 

arbeta på många olika sätt, den går att läsa som den är eller så kan man ta in bilder, drama och 

liknande saker för att illustrera eller jämföra romanen. Vi har avgränsat uppsatsen på detta vis 

eftersom undersökningsområdet annars har en risk att bli alldeles för stort. I och med att vår 

utbildning närmar sig sitt slut ville vi fördjupa våra kunskaper kring det vidgade textbegreppet 

så att vi kan använda oss av det i vår framtida undervisning. Det finns flera sätt att undervisa 

om och med olika medier, det kan handla om filmkunskap, reklamanalyser och andra 

föreställningsvärldar. En annan anledning till att vi har valt denna utgångspunkt var att vi fick 

en bild av att detta var ett svårt begrepp att få in i undervisningens innehåll. Vi ville kartlägga 

svårigheterna, se hur svensklärare arbetar för att övervinna dessa svårigheter för att få in det 

vidgade textbegreppet i undervisningen.  
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Vi tror att brist på utbildning inom området, brist på resurser och material i skolan eller 

misstroende lärare försvårar arbetet med det vidgade textbegreppet. Vårt intresse för det 

vidgade textbegreppet kommer även från våra erfarenheter av vår egen skolgång och vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). I kursplanen för svenska på grundskolan, ett annat 

dokument som styr undervisningen i skolan, står det: 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom 
avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att 
förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 
texter även bilder (Skolverket, 2000). 

Detta begrepp ska vävas in i alla ämnens undervisning enligt skolans styrdokument. Vi anser 

att de kunskaper vi fått från dagens lärarutbildning ger en bra grund till ett arbete med det 

vidgade textbegreppet. I delkursen Språk och berättande i medierna på Högskolan i 

Jönköping läste vi om det vidgade textbegreppet på ett genomgripande sätt, även denna kurs 

öppnade vår nyfikenhet kring ämnet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån litteraturstudier och empiri belysa om det 

vidgade textbegreppet förekommer och hur det används i samband med skönlitteratur i 

svenskundervisningen på högstadiet. Syftet är att genom intervjuer med sex lärare och 

två tillhörande elever från varje lärare belysa hur skönlitteraturundervisningen ser ut och 

vad eleverna anser om den. Ett annat syfte är även att titta på hur den aktuella 

forskningen om det vidgade textbegreppet överensstämmer med vad intervjupersonerna 

säger. Utifrån detta har vi skapat nedanstående frågeställningar:  

• Vilken syn har lärare och elever på det vidgade textbegreppet och hur avspeglas 

detta i undervisningen?  

• Hur arbetar svensklärare med skönlitteratur ur ett undervisande perspektiv i 

samband med ett vidgat textbegrepp?  

• Hur ser eleverna på sin svensklärares skönlitteraturundervisning i relation till det 

vidgade textbegreppet? 
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2 Bakgrund  

2.1 Det vidgade textbegreppet och mediepedagogiken 

Enligt Kursplan och betygskriterier i ämnet svenska på grundskolan (Skolverket, 2000) 

innefattas det vidgade textbegreppet av avlyssning, drama, rollspel, film, video och 

bildstudium. Det vill säga, förutom skrivna och talade texter innefattas även bilder. Detta 

förtydligande ger möjlighet till olika tolkningar av begreppet. I Svenska Filminstitutets 

och Skolverkets material Film för lust och lärande (2001) står det att lärande sker på 

olika sätt, muntligt eller via texter, det sker även genom olika estetiska uttrycksformer 

såsom bild, drama, dans och musik. Dessa uttrycksformer framställs som olika språk och 

i dessa språk finns många olika vägar till kunskap och kommunikation. Det vidgade 

textbegreppet ges därmed en bredare förklaring och innebörd. Svenska Filminstitutets 

och Skolverkets material är skapat för att visa varför film bör ha en plats i 

undervisningen, det ger viktig information kring medier i undervisningen för alla i 

skolan. 

Det finns olika benämningar för det vidgade textbegreppet men de har liknande innebörd. Till 

exempel är mediepedagogik och mediekunskap ofta förekommande begrepp när man talar om 

det vidgade textbegreppet. I boken Medieresor om medier för pedagoger (Olson & Boreson, 

2004) intervjuas professorn och lärarutbildaren Thomas Koppfeldt om mediepedagogiken i 

skolan och där säger han att mediepedagogik är ”ett förhållningssätt för alla lärare oavsett 

ämne” (s. 10). Vidare i intervjun säger han att förutom skriven och talad text handlar det 

vidgade textbegreppet också om att bild, ord, ljud och retoriska grepp dessutom förmedlar 

innehåll och mening. I mediekunskap innebär det att man tittar på mediers form, innehåll, 

struktur och historik. Enligt medierådet (2009) innefattar medier datorer, tv, film, radio, press, 

böcker och telefoner. Gränserna mellan medier blir med dagens nya teknologi allt mer 

flytande. Det mest använda mediet i dagens samhälle är tv. Koppfeldt menar att eleverna 

tränas i att analysera och skapa olika medieprodukter. Mediepedagogik handlar om att 

undervisa med, om och för medier (Olson & Boreson, 2004).  Universitetsläraren och 

forskaren Karin Fogelberg skriver i sin rapport Media Literacy – en diskussion om 

medieundervisning (2005) att medieundervisningen innebär att läraren tillämpar en 

undervisning som ger eleverna ”en kritisk, analytisk mediekompetens […] där eleverna lär sig 

att gestalta och uttrycka olika slag av medier […] där olika medier används som läromedel för 

annat undervisningsinnehåll.” (s. 7).  
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Dessutom skriver Fogelberg att en god medieundervisning inkluderar alla sorters 

medier, ger djupare förståelse om mediernas historia, villkor, innehåll och betydelser. 

Medieundervisningen ger även eleverna verktyg som gör att de kan producera och 

kommunicera med hjälp av medier. Cary Bazalgette (2006), som var chef för den 

pedagogiska avdelningen på The British Film Institute, skriver i artikeln ”Mediekunskap 

på agendan” att en mediekompetent person kännetecknas av att han/hon innehar 

kulturell kännedom om olika medieformer och innehåll, förmågan att kritiskt analysera 

och värdera olika medier och kan uttrycka sig genom olika medier. Hon anser att 

mediekompetens består av kulturella, kritiska och kreativa färdigheter. 

2.2 Varför ett vidgat textbegrepp? 

Under skolans uppdrag i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 1994) går 

det att läsa om hur skolan ska förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I detta 

uppdrag ska skolan ge eleverna de referensramar de behöver för att klara sig i samhället. I 

läroplanen står det: 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. […] I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika 
uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 
känslor och stämningar (s. 6-7). 

Eleverna ska bland annat kunna orientera sig i det nutida samhället, där informationsflödet är 

stort och förändras snabbt. Det står även att skolan ska verka för att eleverna ska kunna 

”kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (s. 

5). Thomas Koppfeldt säger i Medieresor. Om medier för pedagoger (2004) att ett vidgat 

textbegrepp i samband med undervisningen gör att eleverna får en djupare kunskap och 

förståelse. Eleverna lär sig mer och kommer lättare ihåg den inhämtade kunskapen om de får 

vara med och skapa själva. I Agenda M – ett diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt 

utvecklingsarbete (Svenska filminstitutet, 2003) framkommer det att medierna inte ska ses 

som ett extra kunskapsområde som stoppas in i en redan överfull undervisningsplanering, 

utan de ska finnas med från början och under hela arbetets gång på ett naturligt sätt. Medierna 

har en informationsbärande roll och det är viktigt att eleverna har kunskap om mediernas 

funktion i samhället.  
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En annan förespråkare av det vidgade textbegreppet är Helena Danielsson som skriver i sin 

avhandling Att lära med media (2002) om fyra dilemman som uppstår om pedagoger inte 

arbetar med medier i skolan. För det första respekteras inte barns ”språkliga och 

grundläggande förhållningssätt till världen”, för det andra beaktas inte ”barn och ungas 

speciella form av vetande- och kunskapsordning”. För det tredje kommer inte ”relevanta 

läroprocesser till sin rätt” och för det fjärde så tas inte de ”bild- och mediespråkliga 

kompetenser[-na] som elever har idag” i anspråk (s. 170). Medieundervisningen är en del av 

lärarnas uppdrag i skolan men det finns även andra anledningar till ett vidgat textbegrepp i 

skolans undervisning.  

Alla människor är olika och lär sig på olika sätt. Howard Gardner, professor i kognition och 

pedagogik, skriver i boken De sju intelligenserna (1994) att varje människa inhämtar 

kunskaper genom de multipla intelligenserna. Dessa är intrapersonell (reflekterande), 

interpersonell (social), lingvistisk (språklig), spatial (rumslig), musikalisk, kroppslig-

kinestetisk och logisk-matematisk intelligens. Alla människor innehar de här intelligenserna 

men hos en del är vissa intelligenser mer dominanta än andra, intelligenserna är medfödda 

men kan även tränas upp.  Gardner menar att kunskap ofta överförs genom bestämda medier 

eller medel. Han skriver att ”varje medium förutsätter att olika former av intelligens aktiveras 

för att kunna utnyttjas och är avpassat för överföring av specialiserad information.”(s. 304-

305). I dagens samhälle kan nästan vilken information som helst förmedlas var som helst dvs. 

i skolor, hemma eller på andra platser. Det finns en stor variationsrikedom bland dagens 

medel för kunskapsöverförning dessa kan vara datorer, filmer m.m. Han påpekar att skolan 

förr lade störst vikt vid logisk-matematisk, lingvistisk samt intrapersonell intelligens. De 

övriga intelligenserna förväntade sig skolan att eleverna tillämpade på sin fritid. Han menar 

att utifrån denna teori medför skolbildningen att nya intelligensområden öppnas för inlärning.  

2.2.1 Mediernas funktioner och roll  

David Buckingham, professor i pedagogik på Londons universitet nämns som en av de 

ledande experterna inom studierna av barn och ungas mediebruk. I sin bok Media education 

(2003) beskriver han medier som: 

The media are major industries, generating profit and employment; they provide us with 
most of our information about the political process; and they offer us ideas, images and 
representations (both factual and fictional) that inevitably shape our view of reality (s. 5). 
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Buckingham menar med detta att medier är ett redskap för samtidens kulturella uttryck och 

kommunikation. För att bli delaktig i samhället måste man använda sig av moderna medier. 

Han anser också att medierna har tagit över familjens, kyrkans och skolans roll när det gäller 

den sociala påverkan i dagens moderna samhälle. Kristin Olson, kulturjournalist och tv-

producent och mediepedagogen Cecilia Boreson framför i Medieresor. Om medier för 

pedagoger (2004) att mediernas funktioner i samhället i första hand är till för att informera 

och meddela, så man kan få en uppfattning om vad som händer och sker i samhället. En annan 

uppgift medier har är att medverka till en öppen diskussion och stödja rätten till 

yttrandefrihet. De finns även till för att stimulera och ge människor olika upplevelser. Till sist 

skriver författarna att medierna har en social roll där människor kan uttrycka sig och skapa en 

egen identitet. Detta gäller medier i allmänhet, men vad har de för funktion i skolans sfär? I 

Olsons och Boresons bok görs en intervju med forskaren och läraren Helena Danielsson, där 

hon påpekar att medier kan användas ”som motor för lärande, mediepedagogik som 

demokratisk träning och som verktyg för personlig utveckling” (s. 68). Danielsson påpekar 

även att ibland går det bra att använda medier för ren njutning eller för nöjes skull, allting 

behöver inte reflekteras över. Även Margareta Rönnberg som är film- och barnkulturforskare 

påpekar i sin bok Vad är mediepedagogik? (2003) att mediers funktioner är att till för att öka 

elevernas förmåga av medieanvändandet. Medier ska ge upplevelser, glädje och lärdomar. 

Eleverna kan på detta sätt förstå mediernas roll i samhället.  

Svenska Filminstitutet och Skolverket skriver i Film för lust och lärande (2001) att 

populärkulturen och ungdomskulturen spelar en stor roll i elevernas liv. Därför kan det vara 

bra att skolan ger eleverna tillfälle att reflektera över medieprodukter som eleverna ägnar sig 

åt på sin fritid. På liknande sätt påpekar Christina Olin-Scheller som är forskare i 

litteraturvetenskap i sin doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) vilken roll 

filmen brukar ha i skönlitteraturundervisningen. Ibland användes filmen för att illustrera ett 

skönlitterärt verk eller så fungerade den som utfyllnad när ett arbetsområde var avslutat eller 

så användes den som en jämförelse mellan en roman och en filmatisering. Olin-Scheller 

menar att i undervisningen är det inte ovanligt att filmen används som en belöning när 

eleverna har arbetat på ett önskvärt sätt.  



7 

2.2.2 Hur elever påverkas av medier 

I Medierådets undersökning Unga och medier (2008) framkommer det att nästan hälften av 

alla ungdomar har en dator med internetanslutning på sitt rum där de kan sitta och surfa 

ostörda. På detta vis kan ungdomarna utsättas för bland annat nätmobbing, bilder och filmer 

med opassande innehåll som de mår dåligt av att se och uppleva. Ofta finns det ingen vuxen i 

närheten som kan hjälpa dem eller förhindra det opassande innehållet. Undersökningen visar 

även på att många barn och unga mår dåligt av att se våld mot människor och djur i till 

exempel nyheter, dokumentärer eller på internet. Även Anne Heith, lektor i 

litteraturvetenskap på Umeå universitet, menar i Texter – medier – kontexter (2006) att när det 

handlar om identitetsskapande och konsumtionen av medier är eleverna starkt engagerade. 

Ungdomarna är sårbara och påverkas enormt av de olika medierna. Heith skriver att medier 

som tv, film och dataspel betyder mer för dagens elever än vad den tryckta boken gör. 

Ungdomar spenderar mycket tid framför datorn då de träffar sina vänner på olika sociala 

forum, spelar onlinespel, bloggar eller liknande. Här kan de vara anonyma och tala om saker 

de inte skulle våga i andra sammanhang.  

Resurscentret Film Stockholm har gett ut materialet, 7x7 Argument för att arbeta med film 

och medier i skolan (2007) där det framkommer att medieanvändning i skolan är viktig, 

eftersom unga behöver medier för att få sina röster hörda på deras villkor. Detta bidrar enligt 

Medierådet till ”stolthet, inflytande, självkänsla, ökad kulturell identitet, ökat intresse för 

samhället, kritisk förståelse för hur medierna fungerar, ökad mediekompetens och ökad 

demokrati” (s. 9). Detta understryker även Helena Danielsson i sin avhandling Att lära med 

media (2002). Hon skriver att medier är ett sätt för eleverna att uttrycka sig, att medier skapar 

respekt mellan elever och lärare och elever emellan. Genom medierna hör och ser eleverna sig 

själva, vilket stärker deras identitet. Medier är även ett kommunikationsmedel för eleverna.   

2.2.3 Svårigheter kring mediepedagogik/ det vidgade textbegreppet 

Christina Olin-Scheller skriver i Mellan Dante och Big Brother (2006) om problemen kring 

skönlitteraturundervisningen och det vidgade textbegreppet. Hon menar att elevers och lärares 

syn på skönlitteraturen kolliderar då det som anses vara viktigt av lärarna anses tråkigt av 

eleverna. Författaren skriver att ”elevernas litterära repertoarer rymmer erfarenheter av, 

förväntningar på och kunskaper om fiktionstexter som lärarna genom sin utbildning och 

traditionella yrkesroll inte fått tillfälle att tillägna sig” (s. 236).  
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Olin-Scheller menar att det eleverna lär sig och har kunskaper om, blir osynligt i klassrummet 

och att det inte utnyttjas av läraren. Detta skapar både ilska och frustration hos eleverna. En 

annan som också ser detta problem är David Buckingham (2003) som menar att om 

medieundervisningen ska fungera, kan man inte ha ett synsätt där läraren ses som den 

allvetande källan till elevernas kunskap. Läraren ska istället framhäva denna. Enligt honom 

måste lärarna erkänna vad eleverna redan vet om det ämne som de undervisar kring eller tar in 

i klassrummet. Lärares och elevers kunskaper är lika viktiga när det gäller medier och det 

innebär att det måste finnas en jämställd dialog i klassrummet även om det handlar om att 

förhandla med varandra.  

Margareta Rönnberg (2003) menar att det finns flera orsaker till mediepedagogikens avsaknad 

i skolan. Det finns en generationsklyfta i lärarkåren då de äldre lärarna inte är så bekanta med 

dagens medier som de yngre vilka är uppvuxna i ett massmediesamhälle. Den tidigare 

generationen lärare har en mediesyn där de anser att det är onödigt med mediepedagogik i 

skolan eftersom eleverna själva konsumerar medier så pass mycket på sin fritid. Rönnberg 

menar att det har visat sig att det finns en svårighet med de nyutexaminerade lärarna som 

tillhör en yngre generation. De är osäkra på sin lärarroll, fulla av nya idéer som de vill 

förmedla till sina elever. De är även så upptagna med sitt uppdrag att fostra eleverna till goda 

demokratiska medborgare att viktiga delar i undervisningen går förlorade.  

Även Karin Fogelberg (2005) poängterar svårigheter med mediepedagogiken då hon skriver 

att yrkesverksamma lärare behöver få vidareutbildning som är anpassad för just 

mediepedagogiken och dess svårigheter. För att medieundervisningen ska bli så bra som 

möjligt ute på skolorna måste även skolledare och andra personer med ansvar utbildas för att 

inse var resurstilldelning och resursfördelning behövs. Dessutom skriver Fogelberg att det inte 

spelar någon roll om skolorna har ett stort utbud av läromedel och mediepedagogiska resurser, 

om inte läraren kan integrera medieundervisning i de ämnen som har annat viktigt innehåll 

som enligt kursplanen ska hinnas med. Fogelberg menar att det har gjorts stora satsningar på 

medieundervisningen ute på skolorna men att det har lett till att man har fokuserat mycket på 

en medieform som till exempel Internet.  
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Helena Danielsson påpekar i intervjun med Olson och Boreson (2004) olika hinder som 

läraren kan stöta på under det mediepedagogiska arbetet. Hon säger att ett dominerande 

problem i skolan är bristen på tekniska resurser. Danielsson menar att även om en skola har 

flera tekniska hjälpmedel kan ändå svårigheter uppstå då läraren inte har tillräcklig kunskap 

för att hantera dem. Det kan även uppstå en osäkerhet i lärarens roll då eleverna kanske kan 

hantera tekniken bättre. Men hon påpekar att det inte behöver vara ett problem när eleverna 

har mer tekniska kunskaper utan kan vara en möjlighet då detta kan öppna upp en bättre 

kontakt lärare och elever emellan. 

Margareta Rönnberg (2003) skriver även att trögheten kring mediepedagogiken i skolan har 

med ”skolkretsloppssyndromet” att göra. Detta innebär att de lärare vilka antagits till 

högskolorna själva var bekväma i sin skolmiljö, under barn- och ungdomstiden, vilken de 

senare återupprättar efter sin lärarutbildning. Skolan är trygg och allt utanför skolan som till 

exempel medierna ses som hotfulla, på detta vis blir eleverna lidande oavsett om läraren är 

ung eller gammal. Andra svårigheter som författaren tar upp är mediekunskapens dåliga rykte 

på högskolorna, svårigheterna med att motivera var och varför mediekunskap har sin plats i 

skolan. Till sist är det bristen på forskning på detta område som bidrar till en tröghet i 

mediepedagogiken. Även Buckingham (2003) påpekar att det finns hinder för 

mediepedagogiken särskilt när det gäller lärares mediekompetens. Få lärare har den utbildning 

som krävs för att utföra en tillräcklig medieundervisning. Det finns då brist på motivation hos 

andra lärare som har utbildning inom detta och försöker inkludera mediepedagogiken. 

2.3 En föränderlig syn på medier i skolans undervisning  

Magnus Persson, docent och universitetslektor i svenska i Malmö, skriver i Populärkulturen 

och skolan (2000) att synen på svenskämnet har förändrats under tidens gång. Margareta 

Rönnberg (2003) menar precis som Persson att skolan länge varit tveksamt inställd till att 

inkludera film, radio, serietidningar och tv i undervisningen och att även datorer ansågs vara 

hotfulla inslag. Det tog femtio år innan skolan accepterade massmedia som ett hjälpmedel i 

undervisningen. Vidare påpekar Rönnberg att lärarna under det tidiga 1900-talet visade en 

stark motvilja mot smutslitteratur och skräpfilm i skolan, ingen annan yrkeskår var så 

överrepresenterad inom censuren som lärarna. Även Persson påpekar att viss litteratur till en 

början möttes med stor misstro och att mediernas roll idag påminner om den attityd man hade 

gentemot romanen på 1800-talet.  
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Rönnberg menar att först 1916 kom ett förslag om att föra in biografen i undervisningens 

tjänst, detta var för att få bort eleverna från de allmänna biograferna och för att kontrollera 

filmexponeringen. Hon poängterar att under de nästkommande tjugo till trettio åren inte 

hände så mycket på skolfilmområdet. Under 50-talet fick audio- visuella hjälpmedel en plats i 

lärarutbildningen men det visade sig att det inte var många som använde dem. Först på 60-

talet fick i sällsynta fall finare filmer en plats i skolan, de användes ur ett fostrans- och 

bildningsperspektiv och var inte där för nöjes skull. Rönnberg skriver att skolan förr skulle 

skydda eleverna från de dåliga filmernas påverkan och oron flyttades från den fysiska miljön 

till filmernas innehåll och den befarade effekten.  

I Läroplanen för grundskolan 1962 kom filmen att få en annan roll där kommunikationen var 

viktigare, eleverna skulle lära sig att bearbeta de upplevelser som film och TV förmedlade. 

Hon påpekar att även om det stod i läroplanen att undervisningen skulle utgå ifrån elevernas 

egna filmupplevelser, lyckades skolan ändå ignorera massmediernas funktioner som till 

exempel underhållningen. Detta ledde till att filmen blev ännu ett skolämne. Rönnberg 

betonar i Vad är mediepedagogik (2003) att ”’medieutvecklingen’ till sist tvingat in de ’nya 

medierna’ i skolan, i vart fall på pappret, även om det tog 50 år” (s. 84), vilket även Persson 

(2000) håller med om. Även Karin Fogelberg skriver i Media Literacy - en diskussion om 

medieundervisning (2005) att synen på medier till en början var negativ då lärare fokuserade 

på mediernas skadliga effekter på elever. I dagsläget fokuserar lärare på elevers egna 

erfarenheter och skapande i olika medier. Modern informationsteknologi har idag en stor plats 

i undervisningen tack vare datorer.   

Fogelberg anser att mediekunskap bör vara ett eget ämne i skolan eller att det borde definieras 

tydligare i kursplanerna, så lärare får tydligare riktlinjer att utgå ifrån i sin undervisning. (Det 

vidgade textbegreppet ligger i en gråzon, då lärare inte riktigt vet hur de ska arbeta med det.) 

Vissa medieformer i medieundervisningen som till exempel internet som används som 

sökmotor för fakta, tar så stor plats att många andra former går förlorade. Fogelberg anser att 

man måste arbeta vidare inom mediepedagogiken för att man ska få en kompetent 

medieundervisning som sträcker sig till alla elever på skolans alla nivåer. Hon säger även att 

”en kompetent undervisning förutsätter lärare som har både kunskaper och resurser att arbeta 

aktivt med undervisning i ämnesområdet” (s. 27). 



11 

2.4 Åsikter om mediepedagogiken 

Margareta Rönnberg har i flera intervjuer uttalat sig om mediernas fördelar i skolan. Hon har 

yttrat sig i en debatt i Lärarnas Tidning (Lannvik Duregård, 2004) om att dokusåpan 

Expedition Robinson är nyttigare och viktigare än nyheterna, vilket satte igång en stor debatt. 

Rönnberg anser att eftersom unga och vuxna konsumerar medier under en stor del av sin 

fritid, är det viktigt att inkludera medierna i skolans miljö. Hon vill inte att medierna ska vara 

en kravlös avkoppling utan att eleverna ska kunna reflektera över det de sett och hört. Vidare i 

intervjun påpekar Margareta Rönnberg att om medierna hade en naturlig roll i undervisningen 

skulle det inte handla om ett extra ämne som ska stoppas in och hinnas med i undervisningen. 

Författaren säger att lärare måste ha en större tilltro till eleverna och att de själva kan skilja på 

verklighet och fiktion och att lärare måste tro att de vill det rätta och det goda. Tre timmars 

Tv-tittande har inte större inverkan på unga än allt annat som sker under dygnet påpekar 

Rönnberg.  

En som motsätter sig Rönnbergs åsikter är Christer Owe som skriver i ett debattsvar i 

Lärarnas Tidning (2004) i samband med hennes intervju att ”den mediala exponering elever 

utsätts för hämmar deras utveckling” (s. 47). Owe anser att hennes synsätt är helt fel och att 

användandet av medier leder till flera fysiska konsekvenser som till exempel försämrad 

ögongymnastik. Tv-tittandet ger barnet en ensidig kommunikation och att innehållet i tv-

programmen ofta är förödande vilket leder till avsaknad av känslomässiga spärrar. Dessutom 

skriver Cary Bazalgette i Zoom (2006) om mediernas roll i elevernas liv och i skolans värld, 

att hon ser den rörliga bilden som en av de viktigaste uppfinningarna under 1900-talet. Det är 

mycket mer än det ultimata sättet för att återge verkligheten, filmen kan bland annat vara ett 

redskap i skriv- och läsinlärningen. Bazalgette anser att lärarnas ansvar är att se till att 

eleverna får tillgång till filmer och medier som de annars inte kommer i kontakt med. 

Bazalgette påpekar att ”barn kan engagera sig i film på en mer sofistikerad nivå än vad som är 

fallet med andra typer av texter” (s. 24). Ju mer förmågor eleven utvecklar desto mer 

komplexa, gedigna och utmanande filmer kan de ta sig an. Författaren menar att eleverna 

behöver olika repertoarer för sitt lärande och medier är en del i detta.  
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Christina Olin-Scheller (2006) uttrycker en oro för att dagens unga föredrar dataspel och 

andra medier framför svenskämnets innehåll, att de väljer dokusåpor framför Strindberg, 

Dante och Frankenstein. Olin-Scheller menar att eleverna inte ser nyttan i att läsa klassisk 

litteratur eftersom att de har svårt att identifiera sig med den. Det är ett problem att många 

elever vill läsa för enbart upplevelsens skull och väljer mer lättläst och modern skönlitteratur. 

Den lite svårare och äldre litteraturen lockar inte eleverna lika mycket. Eleverna vill ha en 

snabb känslomässig beröring av skönlitteraturen, vilket de ofta inte får av den litteratur de 

läser i skolan. En lärare som undervisar från ett mediepedagogiskt perspektiv är Gunnar 

Lönnberg som arbetar som lärare i en skola utanför Piteå. Han säger i en intervju i Lärarnas 

tidning (Lannvik Duregård, 2004a) att det alltid finns en liten filmsnutt för varje 

lektionstillfälle och att man inte alls behöver vara så filmkunnig för att använda det i sin 

undervisning. Lönnberg menar att det enklaste sättet att få in det vidgade text begreppet i 

undervisningen är att jämföra en skönlitterär bok med en filmatisering, till exempel Daniel 

Defoes roman Robinson Crusoe från 1719 och Robert Zemeckis film Cast away från 2000. 

Lönnberg brukar ge sina elever skrivuppgifter i samband med filmerna såsom att skriva brev 

till huvudpersonen eller skriva en text i dagboksform utifrån huvudpersonens perspektiv.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Zemeckis
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3 Metod 

3.1 Val av metod  

Vi ville se vilka åsikter och tankar lärare och elever hade kring det vidgade textbegreppet och 

skönlitteraturen i undervisande perspektiv. Denna information skulle en kvalitativ 

intervjuundersökning ge oss enligt Forskningsmetodik. Om kvantitativa och kvalitativa 

metoder (Holme & Solvang, 2006) eftersom denna metod innebär att man får en djupare 

förståelse av problemet. Det finns en närhet till informationskällan och på så vis kan man få 

viktig bakgrundsinformation och förtydliga saker som personen inte förstått. En kvantitativ 

metod däremot är präglad av kontroll, selektivitet och avstånd till källan. En annan metod 

hade inte gett oss den information vi sökte eftersom vi genom samtal ville se lärares och 

elevers syn på undersökningsområdet. Vi valde då att göra intervjuer med sex lärare och tolv 

elever, på två mellanstora högstadieskolor i två grannkommuner. I våra intervjuer har vi utgått 

från en intervjuguide (se bilaga 1 och 2). Även i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 

1997) står det att kvalitativa intervjuer innebär att undersökningen får ett större djup och att 

den utgår ifrån intervjupersonens livsvärld och erfarenheter. Metoden är ämnesorienterad: de 

som för samtalet har ett gemensamt intresse för detta område. Målet med metoden är att få så 

nyanserade beskrivningar som möjligt utifrån intervjupersonens perspektiv. Metoden är viktig 

i uppsatsen eftersom den är verktyget för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. 

Vi ville även, i vår teoretiska bakgrund, se hur synen på det vidgade textbegreppet har 

förändrats under årens gång. Vi ville se hur långt den mediepedagogiska utvecklingen kommit 

idag. Därför tittade vi på detta begrepp ur ett historiskt perspektiv. 

3.2 Urval och avgränsning 

Vi valde att intervjua lärare och elever från två skolor med cirka 500 elever. Skolorna ligger i 

två närliggande kommuner, den ena kommunen är större än den andra. Skolorna har sina 

specifika konstitutioner. Den ena skolan har en elevgrupp där majoriteten av eleverna har 

invandrarbakgrund medan den elevgruppen på den andra skolan är väldigt liten. Skolorna 

skiljer sig genom att den ena skolan har tillgång till färre tekniska resurser medan den andra 

har fler. Eftersom vi kommer från dessa två kommuner valde vi att göra intervjuerna på en 

skola i varje kommun.  
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De intervjuade lärarna har hjälpt oss att välja ut eleverna eftersom att de känner dem bättre, 

lärarna kunde välja elever som de visste skulle ge oss en innehållsrik intervju. Vi har inte 

uppmanat lärarna att välja elever utifrån studiemotivation och studieprestation, utan elever 

som har lätt att prata och som frivilligt ville delta i intervjun. Vi har valt att intervjua elever 

från det nionde skolåret för att begränsa datainsamlingen. I framtiden kommer vi båda att 

undervisa i grundskolans senare år, därför kändes det rätt att använda detta som utgångspunkt.  

3.3 Genomförande 

I vårt sökande bland andras examensarbeten och c-uppsatser, fann vi ett brev i Elin Perssons 

”Det finns så mycket att välja från nu för tiden…” (2006), som hon hade skickat ut till sina 

informanter i samband med sin undersökning. Detta brev tog vi inspiration från när vi ville 

förbereda våra elever och deras målsman på deras kommande intervjuer. Vi tog kontakt med 

gamla handledare på de skolor där vi har haft vår praktik, de hjälpte oss att komma i kontakt 

med andra svensklärare och elever i årskurs nio. Totalt gjorde vi arton intervjuer som tog från 

tio till trettio minuter. Alla intervjuer skedde på skolorna i grupprum, konferensrum eller 

andra lugna platser. Alla intervjuer spelades in. Under första intervjun användes en 

bandspelare men då den inte fungerade som den skulle spelade vi in intervjuerna med 

mobiltelefon. Då kunde vi även lägga in ljudfilerna i datorn inför transkriberingen vilket 

underlättade arbetet. Under intervjuerna närvarade vi båda, den ena förde samtalet och den 

andra antecknade för säkerhets skull.  

När vi transkriberade intervjuerna kodade vi namnen på intervjupersonerna efter en abc-

princip då lärarna och dess två elever har namn på samma begynnelsebokstav, till exempel 

Carl, Christian och Caroline. Inför intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om att 

allting var anonymt, även deras skola och stad. Eleverna fick ett brev (se bilaga 3) med 

information om hur intervjun skulle gå till vilket de skulle ta med hem till målsman. Vi kunde 

inte genomföra elevintervjuerna utan tillstånd eftersom de var omyndiga, vilket innebar att vi 

behövde målsmans godkännande. De flesta av informanterna fick se intervjuguiderna en 

vecka innan vi utförde intervjuerna, för att förbereda sig på ämnet. Meningen var att alla 

informanter skulle ta del av detta men det var inte fallet på grund av vissa komplikationer (se 

rubrik 3.5 och 5.1). 
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3.4  Bearbetning och analysdata 

Så fort intervjuerna var klara transkriberade vi ljudfilerna i ett word-dokument. I 

transkriberingen har vi utelämnat långa pauser, harklingar och skratt. Vi har även ändrat lite i 

intervjupersonernas meningsbyggnad så att den ska passa skriven text bättre. Ibland har vi 

lagt till något ord som saknats och ändå varit underförstått för att citaten ska bli läsvänliga. 

När detta var klart skrev vi berättelser från transkriberingarna och från dessa har vi sedan 

skapat rubriker där analysresultatet sammanfattades och presenterades i uppsatsen. Vi 

använde oss av en narrativ analysmetod som enligt Kvale (1997) innebär att de transkriberade 

intervjuerna skrivs om till berättelser för att senare kunna tolkas om igen. Berättelserna saknar 

citat och är skrivna som en historia över samtalet. Dessa berättelser är alltså tolkade 

sammanfattningar av intervjusvaren. När berättelserna är färdiga kan de tolkas igen och då 

väljs lämpliga citat och viktiga delar ur intervjuerna för att sammanställa ett resultat. Den 

intervjuade läraren och dess elever beskrev skönlitteraturundervisningen utifrån sitt synsätt, 

vad de tyckte och tänkte om det vidgade textbegreppet. Därför passade denna analysmetod av 

intervjuerna. Denna metod lämpade sig även eftersom informanterna ofta sade en sak men 

menade något annat, vilket ledde till att tolkningen av svaren kunde bli olika. Det är inte 

ovanligt att det finns flera betydelser i det intervjupersonerna säger.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är svårare att uppnå när man gör en kvalitativ undersökning eftersom det innebär 

att resultatet ska kunna bli detsamma efter upprepade undersökningar. Detta gäller inte vid vår 

undersökning då det är svårt för någon annan att få samma svar om intervjuerna görs om. 

Reliabiliteten avgörs av hur mätningarna är utförda och hur noggrann man är när man 

bearbetar informationen, alltså hur pålitlig den är. Validitet handlar om vad vi mäter och om 

detta är förklarat i frågeställningen och hur trovärdig den information vi samlar in är (Holme 

& Solvang, 2006). Vi har i vår intervju ställt så öppna frågor som möjligt för att inte leda in 

intervjupersonen till det svar vi ville höra. Då vi hade svårt att få tag i personer att intervjua, 

utfördes vissa intervjuer med personer som inte var förberedda på samtalet, men de ville ställa 

upp ändå. Resultatet hade kunnat bli något annorlunda om alla intervjupersoner hade varit 

förberedda inför intervjuerna, vilket var vårt syfte från början. I och med att alla elever inte 

var förberedda på intervjuerna var vi tvungna att få målsmans tillstånd om deltagandet i 

efterhand, vilket vi fick. Vi har också sökt oss till två olika skolor för att få olika perspektiv i 

undersökningen, skolorna skiljer sig lite åt när det gäller elevgrupp och resursfördelning.   
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3.6 Informationssökning 

Till en början sökte vi information om aktuell litteratur och forskning i andras uppsatser och 

examensarbeten som hade en liknande karaktär till vårt examensarbete. Vi sökte även i 

högskolebibliotekets databas JULIA, då använde vi oss av sökord som ”det vidgade 

textbegreppet, mediepedagogik, medieundervisning och svenskundervisning”. När vi skrev 

våra sökord gjorde vi trunkeringar för att bredda sökområdet, till exempel vidg* och text*. Vi 

gick också till litteraturlistorna i de böcker vi fann för att se om det fanns ytterligare relevant 

material att titta på, vilket vi hade nytta av. Vi använde oss av ett antal examensarbetens och 

c-uppsatsers referenslistor, för att hitta litteratur till vår undersökning, vilket har varit till stor 

hjälp. Vi tittade i Maria Tollstedts Innehållsanalys av begreppet ”Det vidgade textbegreppet” 

(2008), Linda Graas och Therese Kjellbergs Bilden i ett vidgat textbegrepp (2006), Jani 

Wallins Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet (2006), Sofie Anderssons och Sara 

Hellqvists Film som text? (2007) och Karin Fejérs Det vidgade textbegreppet (2006).  

För att se hur den aktuella debatten såg ut kring vårt ämne sökte vi i databasen Artikelsök och 

andra sökmotorer som Google, där använde vi samma sökord som tidigare. Genom Google 

hittade vi viktiga hemsidor till exempel Medierådet och Svenska filminstitutet. I artiklarna 

fann vi personer som förekom ofta vilket ledde till att vi använde deras namn som sökord, för 

att få ytterligare information. Även om det inte finns mycket forskning kring det vidgade 

textbegreppet i undervisningen, hittade vi det som behövdes för att få ihop information.  
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4 Resultat  

4.1 Informanterna 

Anna undervisar i engelska, franska, historia och nu även i svenska, hon är en äldre lärare 

som har en lång yrkeskarriär bakom sig då hon har undervisat i tjugosju år. På den här skolan 

har hon varit i sex år. 

Anders är en av Annas elever och har henne som mentor och svensklärare. Han gillar de 

teoretiska ämnena bäst och läser fantasy på sin fritid.  

Adam, en annan av Annas mentorselever gillar träslöjd, engelska och fysik bäst i skolan. Han 

läser mycket på sin fritid och då blir det ofta deckare.    

 

Bianca är en ung lärare som undervisar i svenska, so-ämnena och idrott. Hon har undervisat i 

tio år varav sju på denna skola. 

Bea är en av Biancas elever som gillar hemkunskap och svenska bäst i skolan och när hon 

läser på fritiden blir det mest ungdomslitteratur.  

Benny, en annan av Biancas elever föredrar de praktiska ämnena i skolan och läser mycket på 

sin fritid, han gillar att läsa ungdomsböcker och fantasy. 

 

Carl utbildade sig i svenska, religion och historia, men idag undervisar han även i 

samhällskunskap. Han har ett långt yrkesliv bakom sig och har arbetat som lärare i tjugotre år 

varav sjutton på denna skola. 

Christian är en av Carls elever som har svenska och engelska som favoritämnen och gillar att 

läsa på fritiden, gärna komedier.  

Caroline, en annan av Carls elever som föredrar svenska och bild i skolan. När hon läser på 

fritiden blir det mest fantasy och Harry Potter. 

 

Doris är en äldre lärare som undervisar i svenska och engelska, hon har en gedigen karriär 

bakom sig med tjugoåtta år som lärare på samma skola. 

Diana är en av Doris elever som gillar det mesta i skolan men de praktiska ämnena är 

roligast. På sin fritid läser hon gärna verklighetsbaserade romaner och chattar.  

Daniella, en annan elev till Doris tycker om de flesta ämnena i skolan. Hon gillar att blogga, 

skriva berättelser och läsa kärleksromaner på sin fritid.  
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Ellen utbildade sig i svenska och engelska, men nu undervisar hon även i tyska. Hon har 

arbetat på denna skola i tolv år.  

Emma är en av Ellens elever som gillar so-ämnena bäst i skolan och på sin fritid läser hon 

helst faktaböcker och biografier.  

Emil, en annan elev till Ellen tycker bäst om språkämnena i skolan. Han läser mycket på sin 

fritid men då blir det övningsböcker av olika slag för språk.  

 

Fiona undervisar i svenska och idrott, hon har arbetat på denna skola och endast där i tretton 

och ett halvt år. 

Filippa är en av Fionas elever som gillar alla ämnen där man får läsa och läser gör hon 

mycket på fritiden, oftast kärleksromaner. 

Fabian, en annan av Fionas elever gillar idrott bäst och är väldigt intresserad av konsolspel 

dvs. tv-spel vilket han spelar på sin fritid. Han läser inte skönlitterära böcker utan helst 

speltidningar.  

4.2 Lärarnas syn på medier i svenskundervisningen 

Alla lärare är olika och arbetar på olika vis, deras arbetssätt speglas beroende på vilken syn de 

har på de olika momenten i undervisningen. En del lärare var positiva medan andra var 

skeptiska till mediernas roll i svenskämnet och det vidgade textbegreppet. Carl känner att 

medierna har en mer naturlig roll i samhällskunskapen än i svenskan eftersom han också är 

samhällskunskapslärare, men han försöker ändå att få in medier i svenskan. Carl är en lärare 

som gärna sätter fokus på berättandet i samband med skönlitteraturundervisningen och tycker 

att det är ett bra sätt att fånga upp eleverna. Det visade sig att när eleverna skulle skriva ner 

minnesvärda stunder i och med arbetet med Vilhelm Moberg valde de tillfällen där Carl hade 

stannat filmen och berättat om olika händelser. Ett problem som han ser med film i 

undervisningen är att eleverna inte uppfattar filmen på det sätt som han syftar till när han 

använder sig av film, hans elever har ofta en inställning till filmen som är i form av 

avkoppling. Han är inte helt förtjust med medier i undervisningen eftersom han känner att det 

är: 

[…] överreklamerat i förhållande till att låta något hända på lektionen, jag använder en hel 
del film, jag använder det i den mån som det kan komplettera texterna. Det är därför vi tittar 
på Hemsöborna istället för att läsa den och väljer att läsa utdrag från andra böcker. Det har 
hänt att vi tittat på Pippi Långstrump som ett sätt då att koppla av när eleverna har jobbat och 
skrivit väldigt mycket […] det är ju viktigt att kunna läsa en film på samma sätt som man 
läser en bok. 
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Många lärare anser att medier tar tid från undervisningen, Ellen menar att utrustningen kan 

krångla och att det är svårt för eleverna att vara källkritiska till de fakta de hittar på internet. 

Hon tycker att filmen kan vara bra ibland men i svenskämnet är den till: 

[…] främst för att vidga perspektiven hos eleverna så de får se det i andra sammanhang, när 
de till exempel har läst en bok så att de sen får se texten och filmen och sen tolka skillnader, 
de får reflektera över varför det är så. Oftast tycker de boken är bättre, den ger ett helt annat 
perspektiv och man får sin egen verklighet. Den [boken] fördjupar sig på en, så man får tid 
att få en ökad insikt och självmedvetenhet. Man kan skapa sina egna slutsatser och inte bli 
matad med filmen samtidigt som det kan komplettera väldigt bra. 

En lärare som gillar utmaningar och tar in mycket av sina elevers idéer i undervisningen är 

Bianca, hon ser det vidgade textbegreppet i undervisningen som ett sätt ”att nå eleverna där 

de befinner sig… det är naturligt för dem”. Anna använder sig gärna av drama och spelar upp 

egna scener i klassrummet med eleverna. Hon ser det vidgade textbegreppet som ett bra 

komplement i svenskan särskilt i och med hörförståelse. I samband med detta jobbar de 

mycket med bild eller serier. Anna säger att detta ”är ett bra sätt för ungdomar att öva upp sitt 

tal, datorerna är ju jätte bra med engelskan jag ser ju många killar som blir väldigt duktiga i 

språkämnena”. Det märks tydligt att lärarnas inställning och tankar om ett vidgat textbegrepp 

färgar deras undervisning, en del lärare använder det mer än andra, medan några hindras av 

sina brister på kunskaper inom området (som till exempel Doris). En del av lärarna ser på 

medier som något utöver sin vanliga undervisning medan andra ser det som en naturlig del i 

svenskämnet. 

4.2.1 Syften med film 

Alla de lärare vi talade med använde sig mer eller mindre av film i skönlitteratur-

undervisningen och filmens roll hade olika betydelse för lärarna. Det händer att Carl i 

samband med skönlitteraturen visar film, han känner däremot att han inte kan visa ”finare” 

film som konstfilm i undervisningen för det finns det ingen tid till. Han berättar att:  

[…] det vi gör i nian är att lyfta fram den amerikanska eller egentligen grekiska 
berättargreppet det här med anslag, vändpunkter, point of no return och så vidare. På 
högstadiet kommer vi ju inte dit att vi tittar på filmer med ett annat berättargrepp, men jag är 
ju intresserad. 
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Carl berättade att han inte hinner undervisa om det han helst skulle vilja kring filmerna, 

eleverna har filmkunskap i årskurs nio men det räcker inte, detta kan vara en anledning till att 

det visas mest populärfilm i skolan. Bianca menar att film är ett naturligt inslag hos eleverna 

och ligger dem nära, särskilt ”populärfilmen”, därför är den bra att arbeta med i 

svenskundervisningen. Hon påpekar att den kan användas på olika sätt: 

[…] det kan ju vara både avkoppling eller för att visa en epok men ibland är det ett önskemål 
från eleverna, att när vi läst en bok, att de vill se filmen och då blir det ju så att vi jämför 
boken med filmen. Ibland blir det bara filmen och då pratar vi ju om filmen och hur de 
(huvudpersonerna) till exempel uttrycker sig. 

Doris som inte visar mycket film i sin undervisning sa när vi frågade om det didaktiska syftet 

med filmen att ”det kan vara någon enstaka gång för njutning men det är sällan, elever 

kommer med förslag om den (filmen) men jag tycker att man alltid ska ha ett syfte och 

diskutera den”. Doris är en lärare som vill att eleverna ska få ut något av filmen hon visar i 

klassrummet, filmen är inte bara till för nöjes skull. Fiona vill att filmen i hennes 

undervisning ska ”förstärka, förhöja och göra något mer av upplevelsen, så man inte bara gör 

på ett sätt”. Hon menar att eleverna lättare kommer ihåg innehållet om man tar in en film i 

undervisningen. Filmen kan klargöra saker som eleverna inte förstått när de läst en roman. Ett 

annat viktigt syfte med filmen enligt Ellen är att: 

[…]vidga perspektiven hos eleverna så de får se det i andra sammanhang, när de till exempel 
har läst en bok så att de sedan får se texten och filmen och tolka skillnader, de får reflektera 
över varför det är så […] och inte bli matade med filmen. 

4.2.2 Vad avgör bok- och filmvalet? 

Valet av skönlitteratur i svenskämnet avgörs ofta av om romanen finns i klassuppsättning 

eller inte. En del skolor har klassuppsättningar av fler verk än andra och detta var fallet hos en 

av de två skolor vi undersökte. Den ena skolan hade slitna böcker som hade hängt med länge 

vilket bidrog till en mer ensidig skönlitteraturundervisning då de inte hade råd att köpa in nya 

verk.  Medan den andra skolan hade ett tjugotal uppsättningar titlar och verk per årskurs, vilka 

uppdaterades ofta. Men detta är inte den enda anledningen till valet av skönlitteraturen. Anna 

läste Möss och Människor med sina elever och tittade på filmatiseringen, dels på grund av att 

eleverna själva bad om att få se filmen men också för att filmen är så stark. Hon sa: 

Jag tycker ju att den filmen är väldigt bra. Men några elever som sagt, var ju väldigt 
besvikna och tyckte att filmen gav en helt annan bild än boken […] det är ju en väldig 
skillnad mellan film och bok, de skildras ju på väldigt olika sätt. 
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Romanen valde hon  för att ”den är kort och den har egentligen allt och den ställer frågor, 

skildrar människors liv och rätten om att döda en annan människa, skildrar USA under den 

tiden och tar upp dödsstraff”. Carl menar att han ibland kan få in lite finare filmer i 

undervisningen men att det är svårt eftersom eleverna helst tittar på en sorts film, det vill säga 

hollywoodfilmer. Han väljer filmen efter boken och beroende på vilken bok han har valt blir 

det olika typer av filmer, han berättade om senaste valet:  

[…] om vi tar Utvandrarna, jag vill att de ska läsa boken så kommer de in i berättelsen och 
berättelsen gestaltas sen av Troells film och den har ju ett värde, det är ju ett konstverk. Jag 
använder ju hela spektret, de får ju läsa och se filmen för att jämföra. Då får de försöka 
formulera hur de ser på för- och nackdelar med boken eller filmen. 

Doris som inte har så många verk att välja mellan när hon vill att klassen ska läsa gemensamt 

har länge använt sig av Ondskan. Den använde hon redan innan filmen kom och det föll sig 

senare naturligt att fortsätta med boken och komplettera med filmen. Detta verk använder hon 

eftersom hon tycker att bokens teman är bra, hon säger att den ”tar upp skolsituationen, för att 

jämföra samhället, vi har den i klassuppsättning och det har fungerat bra innan.”  

Hos Ellen avgjordes bok- och filmvalet av att hon såg att eleverna ”kunde identifiera sig med 

åtminstone någon i boken (Vinterviken), den hade ett ungdomligt språk, vissa tyckte att den 

var lite väl vulgär men det var många som gillade den”. En annan anledning till att Ellen 

valde den romanen var för att den var bra som diskussionsunderlag och fick eleverna 

engagerade. Bianca valde sin skönlitteratur utifrån vad hennes kollegor rekommenderat och 

vad hon själv tyckte om den. Fiona tycker att Vinterviken ”har väldigt många stilgrepp, ironi 

och många fula ord” vilket gör den bra att läsa högt och arbeta med i en klass. Hon menar 

även att eleverna kände igen ”Romeo-Julia sagan” som fanns i romanen vilket också bidrog 

till att eleverna gillade den och det i sin tur bidrog till att Fiona valde just denna roman.  

4.3 Elevernas syn på medier i svenskundervisningen 

När vi under intervjuerna frågade eleverna om deras tankar och åsikter om medier i deras 

lärares skönlitteraturundervisning utgick de flesta från film. De pratade om den skönlitteratur 

de läst i samband med att de sett en filmatisering. Vissa elever kände att de kunde ta till sig 

boken bättre efter att ha fått se filmen, då klarnades osäkerheterna upp. Daniella sa att: 

När man läser en bok som är dålig på de första sidorna är det jättesvårt, så då tar man inte till 
sig någonting så […] sen finns det andra böcker som man fattar direkt så då kommer man 
ihåg den boken […] man får mer inblick i hur allting är med filmen, när man läser boken kan 
man bara föreställa sig själv […] men när man ser filmen blir det helt andra förväntningar.  
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Många av eleverna tyckte att det var kul att få se på film, vilket några av eleverna inte ser på 

så ofta i skolan. Även om de inte alltid ser på film när de läst en bok så vill de gärna se 

filmatiseringen ändå, särskilt om en bok har varit svår att ta till sig. Caroline berättade om 

arbetssättet när de läste Invandrarna, hon sa:  

[…] vi kollade på bitar i filmen, vi såg ju inte hela filmen […] vi läste en bit och tittade sen 
på lite film […] läste inte andra boken men kollade på filmen […] det var bra att jobba så 
[…] jag fattade boken bättre efter filmen. 

Diana säger att ” Genom att läsa och se filmen efteråt för att då brukar jag få en annan bild, 

då klarnar det upp, det som jag läst. Det jag läser ser jag i bilder”. Även Christian förstod 

innehållet i en roman bättre efter att ha sett en filmatisering efter läsningen, han sa ” om man 

har läst ett kapitel och sen kollar lite på filmen så förstår man ju vad som händer liksom, ja det 

var riktigt bra man lärde sig mycket”.  

Anders, Emil, Emma, Filippa och Fabian tyckte att filmen var förvirrande, överflödig och 

krånglade till arbetet, eftersom boken och filmen oftast skiljde sig mycket åt. Filippa sa i 

intervjun att ”filmen och boken var ganska olika så det var lite krångligt, man fattade mer av 

boken för filmen hade inte med alla delar och den var förvirrande.” Emil tyckte att ”filmen 

inte var någon vidare komplettering, boken var mer detaljerad och filmen bara en 

sammanfattning... men genom filmen är det lite svårare, för filmen väntar inte”. De flesta 

eleverna menade att böckerna hade flera saker man kunde läsa mellan raderna och att de gick 

mer in på djupet än filmatiseringarna som utelämnade mycket. 

4.3.1 Vad vill eleverna och hur avspeglas detta i undervisningen? 

Många av eleverna var nöjda med sin svensklärares undervisning men under intervjuerna 

uttryckte en del elever att de saknade eller ville ha mer av vissa moment i 

skönlitteraturundervisning. Eftersom eleverna i dagens skola har ett större inflytande över 

undervisningen och dess innehåll tar de för sig mer när det gäller att påverka sin utbildning än 

innan. De flesta eleverna menade ändå att de gärna ville diskutera mer än vad de gör idag när 

de läser skönlitteratur. Även om Christian tyckte att fler diskussioner hade varit bra kände 

han att det skulle ta mycket tid från lektionen och då skulle andra moment få mindre 

utrymme.  
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Den enda som inte tyckte att det var ett bra arbetssätt var Emil, som sa ”skulle vi diskutera i 

grupper skulle det ta längre tid och det hade varit svårare för läraren upptäcka ens kunskaper”. 

Detta är en kille som strävar efter höga betyg i skolan och gärna vill visa vad han kan, men 

det är han inte ensam om. Flera elever menade att de inte riktigt fick chansen att visa för sin 

lärare vad de kunde i samband med läsningen. Diskussioner är viktiga eftersom eleverna tar 

del av varanderas åsikter och tankar, men de tar tid och är svåra för läraren att bedöma precis 

som Emil och Christian säger. Diana påpekade att ”man måste göra det som står i planen 

(kursplan för svenska) men jag skulle vilja få chansen att visa mer vad man kan”. 

Vi fick en känsla av att eleverna ofta blir berörda av de romaner de läser och att de vill dela 

med sig sina reflektioner till klasskamraterna, Caroline påpekade att hon ville ”få säga vad 

man tycker om den (romanen)”. Emma önskade att få ”höra vad andra tyckte... analysera mer 

och ta fram grunden i boken” och genom detta menade hon att man kunde se djupet i boken. 

En del elever vill att svenskämnet ska inkludera det de gör på fritiden som till exempel 

blogga. En elev som gillar att blogga mycket och som ville ha mer av det i undervisningen var 

Daniella, hon sa ”det skulle vara kul att blogga om en bok vi läst och se allas tankar”. Fabian 

som gillar att spela konsolspel ville ha in det i svenskundervisningen, han visste inte riktigt 

hur men tyckte att det skulle kunna passa in där. Flera av eleverna ville att de genrer som de 

läste på fritiden skulle få en större plats i svenskämnet, Anders och Adam ville läsa mer 

fantasy och deckare. Däremot var det elever som var emot att ta in det de läste hemma i 

skolan eftersom de ville ha en mer varierad skönlitteratur. Christian sa ”jag tror inte jag 

skulle vilja ha mer sådant på svenskan, man lär sig ju mer av att läsa andra avancerade 

böcker… sådant som man inte läser hemma”.  

Som vi påpekat tidigare i uppsatsen förekommer film ofta i samband med skönlitteraturen. 

Men många elever uttryckte under intervjuerna att de ville se mer film men även att de ville 

göra mer med den. Bea sa bland annat att hon ”skulle vilja göra något mer med filmen… inte 

bara titta”. Även om filmen verkar dominera elevernas undervisning i samband med 

skönlitteraturläsningen fanns det andra arbetssätt som eleverna gillade att arbeta med eller 

önskade mer av. Eleverna på en av skolorna brukar få dramatisera i samband med arbetet med 

Shakespeares Hamlet, detta är ett arbetssätt som eleverna tycker mycket om. Filippa 

berättade att hon vill ha ”mer sådant som vi ska göra med Hamlet nu, läsa och spela upp som 

redovisning, mer drama”. Drama och teater är något som eleverna tycker om men detta kräver 

mycket tid och en engagerad lärare.  
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Benny påpekade att hans lärare Bianca var modern, mer modern än andra lärare och att han 

skulle vilja jobba mer med datorerna, han sa ”inte som faktasökning för det är ju svårt att hitta 

bra fakta på näten men att göra redovisningar och så”. Flera av eleverna, oavsett lärare och 

skola, påpekade att det var svårt att lita på den information de fann med hjälp av datorn, de 

eleverna var mer återhållsamma till detta medium i undervisningen. Adam, Diana och 

Daniella är några av de elever som tycker att de har en lärare som inte använder sig så mycket 

av skolans tekniska resurser. De berättade att de gärna ville använda datorn mer än vad de gör 

idag särskilt under redovisningar.  

4.4 Det handlar om resurser och att prioritera  

Alla lärare som intervjuades påpekade att en undervisning som innefattar ett vidgat 

textbegrepp ofta var en fråga om tid, resurser och prioriteringar. Men deras synsätt på vad 

som var viktigt att få med i svenskundervisningen skiljde sig åt. Fiona är en lärare som älskar 

att använda drama i sin undervisning vilket även uppskattas av eleverna. I intervjun med 

henne framkom det att hon tycker att: 

[…] dramatisering är lite svårare för där krävs det energi både från mig och eleverna […] jag 
är alltid med och brukar spela över för jag tycker det är jättekul med drama och jag vågar 
spela över för jag har varit med så många år, jag vågar rätt mycket och det ger mig energi. 
Jag tycker om att göra det och det är det som är så kul med att vara lärare. 

Ellen är också en lärare som använder sig av drama i undervisningen, men inte i lika stor 

utsträckning som sina kollegor. Ellen känner att det tar mycket tid från andra viktiga moment 

i undervisningen. Hon menar att:  

[…]man kan inte hinna med allt, det är jättevikigt att komma på vem man är och vad man 
läser, tycker, har egna åsikter och kan stå och argumentera för dem. Då blir det annat och då 
hinner man inte allt. Om man tittar i läroplanen så kräver den rätt mycket. 

Det lärarna kan om medieanvändning återspeglas i undervisningen, Ellen är inte rädd för 

datorer och använder dem ofta, men hon anser att de tar för mycket tid så hon föredrar 

biblioteket. Doris som jobbar på samma skola känner att det inte finns tillräckligt med datorer 

för att använda dem i undervisningen. Hon berättade att hon inte fått så mycket utbildning 

kring medier i undervisningen vilket försvårar arbetet med dem. Doris menar att:  

Det svåra är tycker jag att hinna med allting […] TV blir det inte så mycket och när det 
gäller visa film så är det också lite svårt, jag tycker det är lättare att använda mig av VHS än 
dvd, alltså jag är dålig på den där tekniken […] jag är öppen för att använda det. 
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Hon påpekade även att om de spenderade svenskämnets resurser på till exempel projektorer 

skulle pengarna inte räcka till nya klassuppsättningar av skönlitteraturen, därför får man välja 

var man ska lägga pengarna och vad som är viktigt. En lärare som inte kan förstå hur lärare 

kan känna att de offrar vissa saker i sin undervisning för annat är Anna, som menar att 

svenskämnet också är ett allmänbildningsämne ”där ligger mycket av detta naturligt”. Hon 

påpekar att det inte spelar någon roll om vad man arbetar med eftersom många av de olika 

momenten finns med överallt. Däremot kan även hon känna att man inte hinner med allt i 

svenskan men säger att det bara finns fördelar med ett vidgat textbegrepp då det ”påverkar ju 

undervisningen på ett positivt sätt”. Enligt Anna finns det på hennes skola rikligt med 

resurser som datorer och projektorer, det är mest en fråga om att vara ute och boka i god tid. 

Även Bianca som enligt hennes elever är en modern lärare, påpekade att resurserna var bra på 

skolan. Ibland önskar hon att alla elever hade var sin dator att arbeta på, idag får hon dela upp 

klassen när de ska sitta vid datorerna. Bianca är en lärare som låter sina elever vara delaktiga 

i planeringen och upplägget av undervisningen, hon tycker att det är viktigt att de får vara 

med och bestämma över sin undervisning. Hon säger ”det gäller att inte bara vara låst vid 

boken som textmassa utan det finns ju andra saker som kan användas som språk till exempel 

bilder… det är drama och teater med”.  

4.5 Vad är ett vidgat textbegrepp? 

Enligt den reviderade kursplanen för svenska från år 2000 ska ett vidgat textbegrepp 

inkluderas i svensklärares undervisning, men så är inte alltid fallet enligt vår undersökning. 

De lärare som innan intervjun hade tagit reda på vad det vidgade textbegreppet innebar eller 

som använde det aktivt i sin undervisning kunde förklara det. För flera av lärarna fick vi 

förklara begreppet, efter det fick vi en reflektion utifrån deras undervisning. Enligt Bianca 

handlar det om ”att inte bara vara låst vid boken som textmassa, utan det finns ju andra saker 

som kan användas som språk till exempel bilder”. För det mesta utgick lärarna från film i 

skönlitteratur-undervisningen, de läser en roman och sedan ser de en film. Bianca var en av 

de lärare som använde sig mycket av olika medier i sin undervisning, hon jobbade med 

drama, film och datorer. Bianca är ett exempel på lärare som tar hjälp av andra i sin 

undervisning och vågar röra sig utanför ramarna. När hon till exempel arbetade med genren 

manga (Japanska tecknade serier), vilket var ett nytt område för henne fick hon ta hjälp 

utifrån dvs. biblioteket.  
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En annan lärare som också jobbade med dramatiseringar var Fiona, men hon liksom många 

andra lärare kopplar inte det de gör i sin undervisning till det vidgade textbegreppet. Många 

lärare arbetar med det utan att veta om att de faktiskt gör det, även om det bara handlar om att 

jämföra en bok med en film. I vår undersökning framkom det att en del lärare låser sig fast 

vid ett undervisningsmaterial utöver läroboken i svenskan och känner att det är tillräckligt för 

att inkludera det vidgade textbegreppet i undervisningen. Exempel på detta är lärare som 

Ellen som till stor del bara arbetar med film och Doris som arbetar med tidningar, lärarna 

sträcker sig inte utanför det de redan vet och klarar av. För Ellen handlar det vidgade 

textbegreppet om: 

[…] att kunna läsa mellan raderna, analysera och dra slutsatser och sen inte bara dyka ner i 
det som står svart på vitt, jag brukar träna rätt mycket med vad man menar med olika 
textavsnitt, vad som uttrycks som inte kan läsas. 

Vi frågade även eleverna om de kände till det vidgade textbegreppet men det visade sig att 

detta inte var fallet, ingen av eleverna hade tidigare hört det uttrycket. Det var bara en elev 

som reflekterade över begreppet och det var Emil, han kom fram till att det var något utökat 

mer än den vanliga texten. Detta är inget lärarna pratar om med sina elever, eleverna vet inte 

heller riktigt varför de ser på film eller spelar upp ett drama. För det mesta tror eleverna att de 

tittar på film för att jämföra med en roman eller för avkoppling. Men däremot visar det sig att 

eleverna uppskattar film i undervisningen, eftersom det gör svenskan lite mer varierad.  
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

I och med att vi hade svårt att få tillgång till svensklärare som undervisade årskurs nio och 

som var villiga att ställa upp på intervjun var vissa lärare och elever oförberedda då vi kom i 

kontakt med dem i samband med andra intervjuer på skolan. Vi tog en risk i och med att vi 

intervjuade elever utan målsmans tillstånd, det kunde hända att vi inte fick använda detta 

insamlade material. Men på grund av tidsbrist var vi villiga att ta denna risk, som tur var fick 

vi tillstånd av alla målsmän. Om alla hade varit förberedda på intervjuerna hade 

undersökningen fått ett lite annorlunda resultat då vi tror att svaren hade hamnat på en djupare 

nivå och informanterna hade mer uttömmande svar. En del av informanterna gav oss korta 

svar eller hade svårt att svara på frågorna, detta hade kunnat undvikas. Ett par intervjuer hade 

störmoment som till exempel elever som behövde hjälp av sin lärare som intervjuades. 

Lärarna hade lämnat eleverna ensamma i klassrummet. Det förekom även ett längre 

meddelande från skolans rektor i alla skolans högtalare under en annan intervju. Detta ledde 

till att vissa av våra intervjuer inte hade så bra kvalitet som de skulle kunna ha haft, men ändå 

fick vi en bra datainsamling tack vare att vi hade ett stort antal intervjupersoner. Vissa av dem 

nämns mer än andra, detta har att göra med att vissa personer var mer fåordiga än andra och 

att svaren inte alltid var relevanta för undersökningen. Till exempel gav läraren Ellen oss 

fylliga svar under intervjun, ibland kom hon in på så många sidospår att frågan vi ställde 

aldrig blev riktigt besvarad. En del elever, särskilt de som var oförberedda, hade en tendens 

att ge kort svar.  

Det fanns även en blandad motivation gentemot skolan och svenskundervisningen bland de 

intervjuade eleverna vilket gjorde att vi fick variation i undersökningen. Vi känner att vi fick 

rejält med fakta att analysera, som vi bearbetade i flera steg för att komma in på djupet i 

intervjuerna. Om vi inte hade haft arton intervjuer hade vi kunnat få med den narrativa 

analysen i uppsatsen, vi har försökt att få med så mycket som möjligt av den insamlade 

informationen. Vår intervjumetod och våra analysmetoder lämpade sig för den typ av 

undersökning vi gjort. Narrativ analys passade bra eftersom vi intervjuade olika lärare och 

dess elever. Datan var mer lättöverskådlig i form av berättelser och det blev lättare att se 

lärarnas och elevernas tankar och åsikter. Genom vår metod har vi uppnått huvudsyftet med 

vårt examensarbete: att belysa hur det vidgade textbegreppet förekommer och används i 

samband med skönlitteraturen i svenskundervisningen på högstadiet.  
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5.2 Slutdiskussion  

Massmedia och populärkulturer är en del av vardagen, särskilt skolans vardag. Skolan är ett 

forum där man kan och bör diskutera olika händelser i samhället. Ett vidgat textbegrepp ska 

genomsyra undervisningen i alla ämnen, även om svenskämnet oftast får ta på sig denna roll i 

skolan. Synen på medier har förändrats under årens gång, förr sågs vissa filmer som ett farligt 

inslag i ungas vardag men idag ses medier som ett naturligt inslag både samhället och i 

skolans undervisning. Detta faktum tar både Magnus Persson (2000) och Margareta Rönnberg 

(2003) upp i sina böcker. Eftersom det vidgade textbegreppet är en förhållandevis omstridd 

företeelse finns det inte mycket forskning om det eller hur man tillämpar det i sin 

undervisning. Det finns en generationsklyfta ute på skolorna med lärare som är uppväxta i en 

massmediekultur och de som inte är det, detta är en svårighet när lärare ska undervisa utifrån 

ett vidgat textbegrepp. Doris som tillhör en äldre generation stötte ofta på problem med den 

tekniska utrustningen när hon använde de i undervisningen eftersom hon inte var så van vid 

att använda den, även Carl tillhör denna generation men han hade inte de svårigheter som 

Doris. Detta visar att man inte kan dra alla äldre lärare över en kam, det finns de som 

behärskar tekniken bättre än andra och det gäller alla generationer.  

Thomas Koppfeldt nämnde i sin intervju med Kristin Olson och Cecilia Boreson (2004) att 

ingen är expert på medier och deras tillämpning i undervisningen, men alla lärare kan bidra på 

sitt vis. Han menar att många lärare har kunskaper om medier i undervisningen men de vet 

bara inte hur de ska använda dem. I detta påpekande har Koppfeldt rätt, Doris och Ellen är 

lärare som inte sträcker sig utan för det de redan vet och klarar av i svenskundervisningen. Vi 

tror att de skulle vinna mycket på att ta hjälp av andra, både lärare och elever. I våra intervjuer 

framkom det att ett fåtal lärare visste vad det vidgade textbegreppet innebar eller att det fanns 

med i kursplanen för svenska, men alla undervisade ändå med medier utan att reflektera över 

det. Vi blev förvånade över att detta begrepp förbisågs av lärarna, det kändes som att ingen av 

informanterna hade hört talas eller läst om det vidgade textbegreppet innan vi gjorde 

undersökningen. Det är lite oroväckande eftersom det står tydligt i kursplanen för svenska att 

lärare ska undervisa med medier. Hur kan då de missa detta? Är det inte lärares plikt att ha 

koll på vad som står i de dokument som styr undervisningen?  
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I vår undersökning visade det sig att flera av lärarna saknade utbildning om medier vilket var 

en bidragande orsak till mediernas frånvaro i svenskundervisningen. Detta har även 

framkommit i vår teoretiska undersökning där flertalet författare påpekar just svårigheten med 

att inkludera medier i undervisningen eftersom många lärare saknar mediekompetens. Bianca 

nämnde att hon i samband med ett nytt arbetsområde, manga (Japanska tecknade serier), 

kände sig osäker och hade inte tillräckliga kunskaper för att undervisa kring detta. Eleverna 

ville arbeta med denna genre och då fick Bianca ta kontakt med stadsbiblioteket för råd och 

hjälp vilket visar att man som lärare inte behöver kunna allt för att arbeta med ett visst 

arbetsområde. Innan vi utförde vår undersökning hade vi utifrån våra tidigare praktik- och 

skolerfarenheter en känsla av vilket synsätt lärare hade till medier i undervisningen. Många 

var rädda för att ta in olika former av medier då de saknade tillräckliga kunskaper, filmer och 

liknade tog mycket tid från lektionerna vilket inte var populärt hos lärarna. Det var något som 

lärare ibland ignorerade för att det var för komplicerat. Det är ett faktum att många lärare 

förbiser mediernas roll i svenskämnet, när de väl använder medier blir det ofta i form av film, 

drama eller internet.  

Christina Olin-Scheller (2006) konstaterar i sin avhandling att filmen i svenskämnet ofta 

används för att illustrera skönlitterära verk eller som avslutning på ett arbetsområde, filmen 

ses även som en form av belöning hos läraren när eleverna har varit extra duktiga. Detta 

påpekade även de lärare vi intervjuade, de menade att eleverna ibland förtjänar lite 

avkoppling efter allt hårt slit och då ”nöjestittade” de på någon film. Detta är även något som 

vi kan känna igen från vår egen skolgång, det fanns inte alltid ett syfte med film i 

undervisningen. En text kan vara allt från en bok till kroppsspråk, allt runt omkring oss har ett 

budskap att förmedla och de kan läsas och tolkas på olika sätt. Ett vidgat textbegrepp är mer 

än en filmvisning på lektionen, det kan till exempel innebära en dramauppspelning som 

redovisningsform. Genom intervjuerna fick vi en annan bekräftelse på orsaken som låg 

bakom mediernas frånvaro i svenskundervisningen, vilket var att lärarna upplevde en tidsbrist 

och hade svårt att få med alla andra moment i sin undervisning utöver medierna. Tidsbrist är 

något som många lärare känner igen inte bara svensklärare, det är mycket som styr 

undervisningen och vilka moment som ska hinnas med, men alla ser inte detta som ett 

problem.  
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Anna kan inte förstå hur en del lärare känner att de offrar vissa moment i svenskämnet för att 

andra tar så stor plats, hon tycker att allt är viktigt men att man inte behöver arbeta lika 

mycket med alla moment. Hon sa att hon inte alltid visar en hel film utan ibland blir det korta 

delar av filmen. Detta synsätt har även Gunnar Lönnberg (2004a) som är lärare i Piteå. Han 

menar att det alltid finns en liten filmsnutt för varje lektionstillfälle och att man inte alls 

behöver vara filmkunnig för att använda det i sin undervisning. Om lärare inte visar en hel 

film som tar flera lektioner kan man få tid och plats för annat, allt kan anpassas för situation. 

Som lärare gäller det att vara öppen och inte rädd för att ta hjälp av sina kollegor eller andra 

kunniga personer. Även om vissa lärare som bland annat Fiona anser att hon har offrat vissa 

delar i svenskan för att till exempel kunna dramatisera Hamlet, ser hon ändå fördelarna med 

detta eftersom eleverna verkligen uppskattar det. För henne är det viktigare att eleverna 

engagerar sig i undervisningen och kommer ihåg den, än att eleverna får mer tid att läsa ännu 

ett stort skönlitterärt verk. Även Bianca anser att svenskundervisningen ska ligga nära 

elevernas sfär.  

Svenskundervisningen kan inte alltid vara rolig, ibland måste eleverna läsa sådant som de inte 

tycker är underhållande. Christina Olin-Scheller oroar sig över att eleverna föredrar Big 

Brother framför Dante och att eleverna inte ser nyttan med att läsa mer avancerad 

skönlitteratur. Anders gav oss ett annat perspektiv på detta i vår undersökning då han sa att 

skönlitteraturen de läser på svenskämnet är bra även om vissa ”gubbar” är tråkiga, nu har han 

fått en ”sundare” bild av klassikerna. Han tycker att det kan vara bra att man inte i skolan 

läser sådant som man läser hemma. Även om eleverna kanske inte själva plockar ner 

Hemsöborna från hyllan kan de se nyttan med den läsningen, vilket Olin-Scheller behöver 

inte oroa sig allt för mycket om. Flera av eleverna i undersökningen menade att de inte ville 

läsa samma litteratur hemma som de gör i skolan, de ville ha en mer varierad läsning. Läraren 

Anna kände att hon hade en friare undervisning i den förra skolan hon undervisade på, men 

på den nya skolan måste hon anpassa sig efter de ramar som finns där vilket bidrar till att 

undervisningen begränsas. Detta är ett problem som vi säkert också kommer att stöta på då vi 

kommer med färska idéer som de andra lärarna kanske inte är vana vid. Vi önskar att våra 

elever ser på oss som Biancas elever ser på henne, de tyckte hon var modern och kände sig 

delaktiga i svenskundervisningen. Som lärare måste våga pröva sig fram även om man ibland 

misslyckas, det är bara att lära av sina misstag och pröva igen. 
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Det talas mycket om mediernas negativa påverkan hos unga i dagens samhälle, men i vår 

undersökning kunde vi inte se att eleverna hade påverkats negativt. Däremot var det flera 

elever som till exempel Benny som kände att det var svårt att hitta bra fakta på internet. Vi 

måste lita på att eleverna själva vet vad som är bra och mindra bra, de kan mer än vi låter oss 

tro. Det är just detta som Margareta Rönnberg (2004) talar om då hon menar att eleverna 

själva kan skilja på verklighet och fiktion samt att de vill det rätta och det goda. Även David 

Buckingham (2003) skriver att läraren måste erkänna elevernas kunskaper om olika medier 

och att eleverna har något att bidra med i klassrummet. Visst finns det medier som är skadliga 

för unga men lärare kan inte anta att det gäller alla medier utan måste våga pröva sig fram. 

Eleverna kan uttrycka sina åsikter om medierna och har en förmåga att göra sina röster hörda, 

när det gäller lärares medieval. Både elever och lärare har mycket att lära av varandra, det är 

de unga som för samhället framåt. I vår undersökning framkom det flera gånger att eleverna 

vill ha mer utmaningar och chansen att få visa vad de kan, eleverna hade flera förslag på vad 

de ville se mer av i skönlitteraturundervisningen. Vi fick en känsla av att ett stort antal av 

eleverna och lärarna inte kommunicerade detta med varandra, vilket är olyckligt.  

Skolorna vi besökte skiljde sig ganska mycket åt på olika sätt, en av skolorna hade många 

tekniska resurser som bidrog till att lärarna jobbade väldigt olika med skönlitteraturen. På den 

ena skolan jobbade lärarna aktivt med elevinflytande och elevernas olika inlärningssätt, vilket 

speglades i undervisningen. Den andra skolan hade färre tekniska resurser och det fanns en 

osäkerhet bland vissa lärare när det kom till medieanvändningen. Elevinflytande fanns inte i 

lika stor utsträckning som på den andra skolan, vilket vi kunde se utifrån elevernas 

intervjusvar. Flera av eleverna sa att de ville ha mer utmaningar och kom med många olika 

förslag på hur de skulle vilja jobba med skönlitteraturen, tyvärr var detta inget de tog upp med 

sina lärare. Eftersom alla människor är olika lär vi oss också på olika sätt, därför måste 

skolans undervisning varieras så att alla elever kan lära sig på sitt vis. Genom 

mediepedagogik kan de olika intelligenserna som Howard Gardner (1994) nämner stimuleras 

hos eleverna. Även andra pedagogiska förhållningssätt stimulerar dessa intelligenser, men 

medieundervisning är ett tillvägagångssätt för att fånga alla elevers sätt att lära. Genom olika 

medier som film, reklam, teater och så vidare kan man tillämpa ett varierat arbetssätt.  
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Denna uppsats är en liten studie över detta undersökningsområde men den kan ligga till grund 

för en djupare och mer omfattande forskning. Mediepedagogik och det vidgade textbegreppet 

ligger i tiden och lärare har problem med att få in det i sin undervisning, därför behövs det 

forskas mer kring detta. Det finns en del forskning redan idag som är bra och visar på 

mediernas användbarhet. Men enligt oss är den bristfällig då mycket av detta handlar om en 

specifik medieform som till exempel film eller Internet. Lärare behöver fler riktlinjer, tips och 

råd för hur de ska inkludera det vidgade textbegreppet på ett bra sätt i sin undervisning. 
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Bilaga 1    Intervjuguide elever  

 

• Berätta hur din lärare brukar jobba med en skönlitteratur?  
o Bloggar ni eller använder ni bilder m.m?  

• Vet du vad ett vidgat textbegrepp är?  

o Vad är det enligt dig? (förklara begreppet om eleven ej förstår) 

• Om du tänker på någon bok ni arbetat med nyligen, kommer du ihåg om ni 
arbetade på något speciellt sätt? (bokexempel ges) 

• Vad tyckte du om arbetssättet? Berätta  

• Gjorde detta sätt det lättare att arbeta med boken? Varför? 

• Vad hade ni kunnat göra annorlunda? Exempel? 

• På vilket sätt tar du lättast till dig bokens innehåll? 

• Tycker du att svenskundervisningen borde variera mer än vad den gör idag? I så 
fall hur? 

• Om du hade fått bestämma arbetssättet hur hade du gjort? Använd fantasin. 

• När lär du dig mest på svensklektionerna?  

o Varför tror du att du lär dig mer när du arbetar så? 
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Bilaga 2    Intervjuguide lärare  

 

• Berätta hur arbetar du med skönlitteratur, arbetar du med film eller något liknande för 
att fördjupa elevers kunskaper.  

o Hur introducerar du skönlitteraturen? 

• Vad innebär ett vidgat textbegrepp för dig? Berätta. 

• Känner du att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta med ett vidgat 
textbegrepp i din undervisning? Berätta. 

• Hur levandegörs begreppet i din undervisning, kan du ge några exempel? 

• Om du använder dig av bild, film, teater eller andra medier i undervisningen, i 
vilka syften gör du det då? 

• Vilka medier tycker du är lättare eller/och svårare att arbeta med? 

o Vilka problem kan man stöta på?  

o Vilka förutsättningar krävs för att arbeta på detta vis? 

• Vilka för- och nackdelar finns om man använder det vidgade textbegreppet i 
undervisningen? Varför? 

o Vad tycker du att det vidgade textbegreppet bidrar till i undervisningen? 

• Kan du ge oss ett eller två exempel på hur du har arbetat med en skönlitterär bok 
samband med ett vidgat textbegrepp i din undervisning?  

o Varför har du valt just den romanen? Vilka kvaliteter har den som inte 
andra romaner har?  

o Varför valde du just de metoderna i undervisningen?  

o Hur var elevresponsen? 

• Kan man arbeta med all litteratur på detta vis? 
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Bilaga 3   Brev till målsman och elever  

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på Lärarhögskolan i Jönköping. Vi ska skriva ett examensarbete 

som handlar om det vidgade textbegreppet och skönlitteraturen i svenskundervisningen.  

I vår undersökning behöver vi erfarenhetsmässigt material, vilket vi i huvudsak tänkt skaffa 

genom intervjuer. Därför skulle vi gärna vilja intervjua ditt barn om hur han/hon tänker kring 

skönlitteraturen och det vidgade textbegreppet i undervisningssammanhang.  

Vi beräknar att samtalet kommer att ta cirka 15 minuter och vi har tänkt dokumentera 

intervjun med bandspelare. Allt insamlat material kommer att behandlas med största 

sekretess. Bandinspelningar och liknande material kommer att raderas så snart de fyllt sin 

funktion i arbetet. I arbetet kommer skolan och samtliga deltagande personer att 

avidentifieras, det vill säga att vi tar bort allt som är spårbart. 

Vi hade tänkt göra intervjuerna v 48, vi kommer även att intervjua ditt barns svensklärare. 

Om du har några frågor angående intervjun går det bra att ringa oss eller kontakta oss via e-

post. 

Med vänlig hälsning, 

Tanja Dusper och Linda Eskengren 

 

Telefon:  

E-post:  

___________________________________________________________________________ 

Mitt barn kan delta i intervjun;        JA          NEJ     (ringa in ditt val) 

Målsmans underskrift. 
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