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Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur olika bildmedier berörs och vilken funktion de fyller i 

läroböckerna BRUS#02 och Svenska impulser 2 i ämnet svenska för gymnasiet. De frågor jag utgått från är 

följande:  

 Hur behandlas olika bildmedier, såsom bilder, film, tv-serier och dator-/tv-spel, i läroböckerna? 

o I vilka sammanhang hänvisas det till bildmedier? 

o Vilken funktion fyller bildmedier i läroböckerna? 

o Hur kommenteras läroböckernas bilder i texten? 

Bildmedier berörs framför allt genom olika uppgifter eller frågor till eleven, som kopplas till den text eller 

det tema som läroboken behandlar. I sekundärtexten nämns bildmedier i mycket liten grad, vilket innebär att 

böckerna enbart innehåller mycket lite fakta om bildmedier. Den klart största kategorin är Bildmedier i syfte att 

knyta an till texten eller temat. Här finner man filmtips eller diskussionsfrågor som kopplas till ett visst textut-

drag eller tema. Trots att böckerna innehåller ett stort antal bilder finner man endast ett fåtal uppgifter där 

eleven uppmanas diskutera eller reflektera kring bilderna. Böckerna innehåller också uppgifter där eleverna 

ska producera eller använda en bild, bild och text eller bildkollage utifrån en text eller ett tema i boken. Tv- 

och datorspel har en nästintill obefintlig plats i böckerna.  

Att man i böckerna kopplar till bildmedier och på så vis försöker hitta ingångar till elevens erfarenheter ser 

jag som positivt. Emellertid kan man i böckerna se en tendens att bildmedierna enbart blir ett medel för att 

väcka ett litteraturintresse hos eleverna, i stället för att behandlas som stoff i undervisningen.  
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The aim of this essay is to find out how different forms of visual media are mentioned and what their 

function is in the two textbooks BRUS#02 and Svenska impulser 2. The books are produced for the Swedish 

language course in upper secondary schools. This essay discusses these following questions:  

 How is different visual media, as pictures, movies, TV-series, and video/computer games, discussed 

in the textbooks? 

o When do the books refer to visual media? 

o What function do visual media have in the textbooks? 

o How are the pictures commented in the textbooks? 

Visual media are particularly mentioned through different tasks or questions directed to the pupils, which 

are connected to a text or a theme in the book.  In the secondary text, however, they are only mentioned to 

a small extent, which implies that the books content very little factual information about visual media. 

Although both textbooks contain a lot of pictures there are only few tasks where the pupils are asked to 

discuss or reflect upon them. The books also include tasks connected to a text or a theme, where the pupils 

are asked to answer the questions by producing or using a picture, picture and text or a picture collage. 

Video and computer games are hardly mentioned at all in the books. 

That the textbooks link to visual media and thus try to attract the interest of the pupils I find positive. 

However, the books tend to treat the visual media as the means of getting the pupils interested in literature, 

rather than being treated as a study of its own.  
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2 Inledning 

Texter som används i pedagogiskt syfte kan ses som ett sätt att föra vidare de erfarenheter, 

kunskaper och kulturella mönster som är oumbärliga för vårt samhälles fortlevnad.
1
 Vilka 

dessa kunskaper och erfarenheter är växlar i takt med att samhället förändras och av denna 

anledning är debatten kring vad skolan ska förmedla och hur läromedlen ska se ut ständigt 

aktuell. Studier visar att läroböcker fortfarande fyller en viktig funktion i skolan och att 

många lärare använder dem som utgångspunkter i undervisningen.
2
 Idag lyfts kunskaper om 

olika medier fram som viktiga för vårt samhälle och begrepp som media literacy eller kritisk 

mediekompetens hörs titt som tätt i skoldebatten. Även i nuvarande och kommande 

kursplaner i svenska för gymnasiet framhålls vikten av kunskaper om medier. Av denna 

anledning fann jag det intressant att undersöka hur olika medier, och då i synnerhet 

bildmedier, behandlas i läroböcker idag.  

Den svenska skolan står just nu inför förändringar med nya läro- och kursplaner. Samtidigt 

befinner vi oss i en tid då medier och ny teknik kommit att stå i centrum, vilket även påverkar 

skolan. Vi kan idag se exempel på nya arbetsmetoder i undervisningen, men på ett djupare 

plan är det kanske framför allt en ny kunskaps- och kultursyn som allt oftare kommer till 

uttryck i skolan. Skolan kritiseras emellertid många gånger för att vara i otakt med det övriga 

samhällets utveckling. Oviljan att ta in nya medier i undervisningen, menar Margareta 

Rönnberg, kan bero på att lärare traditionellt sett betraktat sig själva som ett slags motvikt mot 

dessa, vilket hon kritiserar: ”Det handlar helt enkelt om dagens centrala berättelser, om de 

samtida symbolistiska kommunikationsformer som länge föregicks av boken och 

dessförinnan av det talade ordet, om den miljö av idéer som vi idag alla lever i: vårt samhälles 

kitt.”
3
  

1994 dök termen ”ett vidgat textbegrepp” upp för första gången i kursplanerna i svenska för 

gymnasiet och med revideringen som skedde år 2000 betonas detta ytterligare. Skolverket 

skriver:  

                                                      
1 Englund, Boel, 1997, Skolans tal om litteratur Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande, 
(doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm) s. 41. 
2 Mattlar, Jörgen, 2008, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005), doktors-
avhandling, Uppsala universitet, s. 20., Wikman, Tom, 2004, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters 
lärande potential, (avhandling, Åbo Akademi), s. 82., Skolverket, 2006, Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärarnas 
val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm: Skolverket, s. 128-129. 
3 Rönnberg, Margareta, 2003, Vad är mediepedagogik?, Uppsala: Filmförlaget & Piteå mediepedagogiska handräckning, 
s. 5. 
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Det finns idag en mängd olika medier som är mycket viktiga för unga människor och som 

utövar ett stort inflytande. Våra elever både konsumerar och producerar via olika medier. 

Därför räcker det inte med "literacy", att behärska bokstäverna (lat. litteræ), dvs. 

skriftspråket. Idag behövs en generell mediekompetens, en "media literacy" […].
4
 

Med anledning av att vikten av en media literacy allt starkare kommit att betonas de senare 

åren är jag nyfiken på att undersöka om och hur olika medier tar plats i nyutgivna läroböcker i 

svenska för gymnasiet. För detta har två böcker valts ut: BRUS#02
5
 (2007) och Svenska 

impulser 2
6
 (2010). 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur olika bildmedier berörs och vilken funktion de 

fyller i läroböckerna BRUS#02 och Svenska impulser 2 i ämnet svenska för gymnasiet.  

För att kunna genomföra detta har jag följande frågor till min hjälp: 

 Hur behandlas olika bildmedier, såsom bilder, film, tv-serier och dator-/tv-spel, i 

läroböckerna? 

o I vilka sammanhang hänvisas det till bildmedier? 

o Vilken funktion fyller bildmedier i läroböckerna? 

o Hur kommenteras läroböckernas bilder i texten? 

  

                                                      
4 Skolverket, Ett vidgat textbegrepp. 
5 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, Brus#02 Din guide till litteraturen och språket, Stockholm: Natur och Kultur. 
6 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, Svenska impulser 2, Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 
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3 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en utredning av de begrepp som är centrala för uppsatsen. Närmast följer en 

redogörelse för ”läromedel” och ”lärobok” samt för de olika typerna av lärobokstext. Därefter 

redogör jag kort för det vidgade textbegreppet och slutligen ges en beskrivning av vad några 

olika forskare avser med begreppet media literacy. 

3.1 Läromedel och lärobok 

I Lpf94 finner man ingen läromedelsdefinition, men tittar man i förarbetet (SOU 1992) står 

det att: ”Läromedel är sådant som lärare och elever väljer att använda för att uppnå uppsatta 

mål.”
7
 Ofta används begreppen läromedel och lärobok synonymt, men skillnaden är att ett 

läromedel inte enbart måste vara en bok utan är allt det material, som man använder i 

undervisningen. Enligt Nationalencyklopedin innebär läromedel ett ”pedagogiskt hjälpmedel i 

undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok, numera ett vidare begrepp som 

innefattar t.ex. nätbaserad information, filmer och ljudinspelningar.”
8
 Även Ingela Korsell 

beskriver denna vidgning av läromedelsbegreppet – från 1960-talets läromedelspaket till att 

under 1980-talet inbegripa tidskrifter, tidningar och bilder i begreppet. Från 1990-talet kan 

man se att begreppet vidgats ytterligare i och med dagens informationsteknik.
9
 

I denna undersökning kommer jag emellertid att analysera endast en typ av läromedel, det vill 

säga läroböcker. De flesta ser nog definitionen av begreppet lärobok som självklar, men Tom 

Wikman problematiserar ordets innebörd i sin avhandling.
10

 Wikman nämner Gregory Robert 

Choppin, som menar att läroböcker kan definieras som ”litteratur som mer eller mindre direkt 

producerats för att uppfylla målen för undervisningen”.
11

 Staffan Selander använder i stället 

för ”läroböcker” begreppet ”pedagogisk text”, i vilket han innefattar både läro- och 

övningsböcker, samt filmer skapade i undervisningssyfte.
12

 Enligt honom är en pedagogisk 

text ”framställd i syfte att användas i en pedagogisk situation och är därför strukturerad och 

kodifierad enligt vissa regler och konventioner”.
13

 Definitionen är således inte lika bred som 

för begreppet läromedel, samtidigt som man med begreppet inte enbart avser de böcker som 

är producerade i undervisningssyfte, vilket man gör med ordet lärobok, utan även andra 

medier. 

                                                      
7 SOU 1992:94, kap 6, bilaga 1, s. 170. 
8 Nationalencyklopedin, sökord: läromedel 
9 Korsell, Ingela, 2007, Läromedel Det fria valet?, Stockholm: Liber, s. 17. 
10 Wikman, Tom, 2004, s. 17-21. 
11 Ibid. s. 17. 
12 Selander, Staffan, 1988, Lärobokskunskap, Lund: Studentlitteratur, s. 17. 
13 Ibid. s. 18. 
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Liksom Selander ser Wikman syftet som en viktig aspekt när det kommer till att definiera 

begreppet lärobok. Han menar att en lärobok är anpassad för att användas i skolundervisning, 

dess uppgift är att förmedla kunskap eller information och därför säger den också något om 

något om vad som under en viss tid och i ett visst samhälle betraktas som kunskap.
14

  

3.1.1 Lärobokens texter 

Boel Englund redogör för tre olika typer av lärobokstexter: primärtext, sekundärtext och 

pedagogisk primärtext.
15

 Primärtexten består av urvalet av litterära texter. Dessa kan vara 

utdrag ur romaner, dikter, krönikor m.m. Sekundärtextens funktion är att vägleda eleven 

genom boken och kommentera primärtexterna. I denna kan läroboksförfattarna framträda mer 

eller mindre tydligt genom tilltalet gentemot läsaren. De texter som talar om för lärare och 

elev hur läroboken ska användas kallar Englund för pedagogiska primärtexter. Dessa består av 

lärarhandledning, förord och textuppgifter riktade till eleven.
16

 I denna uppsats kommer fokus 

att ligga på läroböckernas sekundärtexter samt textuppgifter. 

3.2 Det vidgade textbegreppet 

1962 blev filmundervisning ett obligatoriskt moment i grundskolan och under 70- och 80- ta-

len kom film- och även tv-undervisning att betonas allt starkare.
17

 Med Lpf94 kom sedan det 

vidgade textbegreppet in i kursplanen för svenska. Utvecklingen mot denna vidgning av text-

begreppet grundar sig, enligt Christina Olin-Scheller, i den politisering som under 1960-talet 

skedde i de humanistiska disciplinerna och i vilken semiotiken är en inriktning. Inom semioti-

ken menar man ”att alla mänskliga symbolsystem kan studeras som språk”.
18

 Uppfattningen 

om vilka symbolsystem som kan förstås som språk skiljer sig hos olika teoretiker, men vanligt 

är att man, förutom typografisk text, lyfter fram bilder och ljud. Olin-Scheller menar att det 

vidgade textbegreppet även innebär en vidgning av ordet läsa. Läsning blir således något vi 

gör när vi tolkar alla typer av texter, oavsett om de är skrift-, bild- eller ljudbaserade.
19

 

3.3 Media literacy 

Skolverket lyfter fram vikten av en mediekompetens, eller en media literacy, vilket jag 

nämnde i inledningen. Innan jag redogör för detta begrepp bör jag först definiera vad ”media” 

innebär. Ordet kommer från latinets medium, som i Nationalencyklopedin beskrivs som en 

                                                      
14  Wikman, Tom, 2004, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, (avhandling, Åbo 
Akademi) s. 19. 
15 Englund, Boel, 1997, s. 7.  
16 Ibid. 
17 Olin-Scheller, Christina, 2006, Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar, doktorsavhandling, 
Karlstad universitet, s. 108-111. 
18 Ibid. s. 18. 
19 Ibid. 
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”kanal för förmedling av information och underhållning”.
20

 Enligt David Buckingham sker 

denna förmedling indirekt mellan människor, i stället för kommunikation öga mot öga.
21

 

Detta, menar Buckingham, är grundläggande för definitionen av media, då det är viktigt att 

vara medveten om att medierna inte ger en direkt avspegling av verkligheten. I stället menar 

han att: ”The media intervene: they provide us with selective versions of the world, rather 

than direct access to it.”
22

 I begreppet media räknar Buckingham in allt det vi i ett modernt 

samhälle använder oss av för att förmedla information indirekt: tv, video, bio, radio, inspelad 

musik, fotografi, tidningar och tidskrifter, annonser, datorspel och internet. De bilder, filmer, 

webbsidor m.m. som dessa olika typer av medier innehåller kallar Buckingham för media 

texts, eller medietexter (min övers.).  

Anledningen till att man kommit att tala om media literacy, som något som skiljer sig mot 

vad som avses med enbart begreppet literacy, är att en media literacy kräver en bredare 

kompetens, då medietexter ofta innefattar både visuella bilder och ljud eller text i skriven 

form.
23

 Buckingham beskriver medieundervisning som en process för att nå media literacy. 

Han menar att media literacy både innebär förmågan att ”läsa” medietexter och att ”skriva” 

sådana.  

Karin Fogelberg kopplar media literacy, eller vad man på svenska kan kalla kritisk 

mediekompetens eller mediekunnighet, till samhälleliga värden som demokrati och 

yttrandefrihet.
24

 Hon lyfter, liksom Buckingham, fram vikten av att behärska olika kunskaper 

för att kunna ”läsa” medierna – vi behöver inte bara kunna använda oss av olika medier utan 

också ha insikt i dem och på vilket sätt de framställer världen.
25

  

 

 

 

 

                                                      
20 Nationalencyklopedin, sökord: medium.  
21 Buckingham, David, 2003, Media education Litaracy, learning and contemporary culture, Cambridge: Polity Press, s. 3-4. 
22 Ibid. s. 3. 
23 Ibid. s. 4. 
24 Fogelberg, Karin, Media literacy En diskussion om medieundervisning. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för 
journalistik och masskommunikation, arbetsrapport nr 25, 2005, s. 6. 
25 Ibid.  
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4 Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del redogör jag för hur medier, och då i synnerhet bildmedier, behandlas i kursplanen 

i svenska för gymnasiet. Därefter ges en beskrivning av vad olika forskare kommit fram till 

vad gäller användandet av bildmedier i skolundervisning och läroböcker. Sedan följer ett 

avsnitt kring läromedel, där jag först ger en kort historik av läromedlens användning i skolan 

och därefter redogör för forskningen kring läromedel. 

4.1 Medier i kursplanen för ämnet svenska 

Jag kommer här att behandla den i skrivande stund gällande kurs- och ämnesplanen för 

gymnasiekursen Svenska B såväl som den kurs- och ämnesplan i Svenska 2 (kursen 

motsvarar den som idag heter Svenska B), som träder i kraft inför höstterminen 2011. Detta 

då de läromedel jag valt ut för min analys riktar sig till denna kurs.  

Som jag nämnt tidigare gjorde ”det vidgade textbegreppet” entré i kursplanerna i svenska för 

gymnasiet för första gången i och med Lpo94. Under ”Ämnets karaktär och syfte” kan man 

läsa följande: ”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.”
26

 Man pekar också på vikten av att kunna se på olika sorters texter, både 

bild- och skriftbaserade, med kritiska ögon, för att kunna leva upp till de behov vi har i dagens 

informationssamhälle. Inte enbart förmågor som att läsa och skriva betonas utan även att 

lyssna, tala och se. ”Medier”, ”bildmedier” och ”bildbaserade texter” är begrepp som 

förekommer i ämnesplanen. För betyget Godkänt står det i betygskriterierna för Svenska B 

att: ”Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och 

film och påvisar samband och skillnader.”
27

 För betyget Väl godkänt lyfts kunskap om olika 

medier fram ytterligare: ”Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och 

analyserar självständigt sådana medier.”
28

  

En viktig skillnad mellan kursplanerna i svenska från 1994 och de som träder i kraft 2011 är 

att begreppet ”vidgat textbegrepp” inte förekommer i de senare, vilket även kommenteras i 

ämnesplanen under rubriken ”Kommentarer till ämnesplanen för ämnet svenska”:  

Skolverket har tagit ställning för att begreppet text i kursplaner och ämnesplaner primärt 

reserveras för skrivna texter. Dock kan texter vara av multimedialt slag, och kombinera 

till exempel skriven text, bild och ljud; arbete med multimediala texter finns med i 

                                                      
26 Skolverket, 1994, ämnesplan för ämnet svenska för gymnasiet. 
27 Skolverket, 1994, Kursplan för gymnasiekursen Svenska B. 
28 Ibid. 
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ämnesplanen för svenska.
29

 

Att olika medier ska ingå i svenskundervisningen lyfts emellertid fram i både syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav, om än i något vagare ordaval. Medan man i 1994-års kursplaner 

talar om film, video och bilder heter det i de nya ämnesplanerna ”film och andra medier”. 

Under ämnets syfte står det att: ”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och sakprosa samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar.”
30

 Det centrala innehållet för kursen Svenska 2 innehåller följande 

punkt: ”Svenska och internationella författarskap och skönlitterära verk, vilket även 

inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.”
31

 (mina kurs.) 

4.2 Bildmedier i undervisningen 

Flera forskare har intresserat sig för bildens betydelse i undervisningssammanhang. Två av 

dem är Staffan Selander och Anna-Lena Rostvall. De beskriver text och bild som olika typer 

av språkande, där en viktig skillnad är att en text är sekventiell, det vill säga; för att skapa 

förståelse måste man läsa den i en viss ordning.
32

 En bild läses på ett annat sätt, då det här 

snarare handlar om läsning på olika nivåer. Sättet på vilket man som läsare skapar mening 

skiljer sig beroende på om det är en text eller en bild och det krävs olika kompetenser av 

läsaren beroende på vilket medium han eller hon möter.
33

 

I en bok från 1988 behandlar Selander läroböcker i ämnet historia och i ett kapitel redogör 

han för läroböckernas bilder. Han delar in dem i tre olika grupper beroende på funktion: 

 Bilden som illustration till det som beskrivs i texten. 

 Bilden som underhållare i syfte att få texten mer lättsam.  

 Bilden som självständig bärare av information, såsom kartor, eller jämförande bilder.
34

 

Selander beskriver en ökning av antalet bilder i läroböcker i takt med att bilden fått en allt 

större plats i samhället. Han anser emellertid att man behöver finna vägar till hur man på ett 

genomtänkt sätt kan använda bilden i undervisningen och fundera över hur text och bild ska 

                                                      
29 Skolverket, ämnesplan för ämnet svenska för gymnasiet (gy11).  
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan, 2008, Design och meningsskapande – en inledning, Anna-Lena Rostvall 
& Staffan Selander (red.), Design för lärande, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, s. 19. 
33 Ibid. s. 20. 
34 Selander, Staffan, 1988, Lärobokskunskap, Lund: Studentlitteratur, s. 102, 118-119. 
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fungera i relationen däremellan.
35

 På liknande sätt beskriver Gunther Kress och Theodor van 

Leeuwen bildens roll i engelska skolor.
36

 De menar, liksom Selander, att bilden fått en allt 

större plats i undervisningen och då framför allt i ämnen som teknik och naturvetenskap. I de 

humanistiska ämnena däremot, används bilder på ett mer begränsat plan och då framför allt i 

syfte att informera, dekorera och illustrera. Denna uppdelning av bildens funktion ligger alltså 

nära Selanders, som jag beskrev ovan. Kress och van Leeuwen påpekar att trots att det 

material som eleverna arbetar med i skolan, däribland läroböcker, innehåller fler bilder än 

tidigare, är de uppgifter eleverna får fortfarande textbaserade. I de fall eleverna har i uppgift 

att producera bilder får dessa inte samma fokus i lärarens bedömning som texten får.
37

 

Även Carin Sandqvist, som har undersökt historieläroböckers form och innehåll under åren 

1950 och 1980, menar att bild och bildtext kommit att ta ett allt större utrymme, medan 

mängden text har minskats. En av anledningarna till detta, som hon lyfter fram, är att en del 

av den text som fanns i läroböckerna från 50-talet flyttats till andra böcker i och med 

läromedelspaketens intåg.
38

 

Yvonne Eriksson, som även hon har undersökt bildens roll i läromedel, menar att 

förhållandevis få studier har gjorts kring just undervisningsbilder. Detta trots att många 

forskare intresserar sig för bilder och relationen mellan text och bild, men då har studierna 

främst kommit att beröra mediebilder och konst.
39

 Eriksson redogör dock för vad den 

forskning som bedrivits kommit fram till vad gäller läroboksbildens roll och menar att man 

kunnat se att inlärningen går lättare om läsaren får ta del av både text och bild, jämfört med 

enbart text. Detta anser nog många vara ett allmänt faktum, men frågan är om det verkligen är 

så enkelt. En intressant aspekt, som Eriksson tar upp, är att nyare forskning (bland annat Matti 

Hannus och Jukka Hyönäs studie) konstaterat att för vissa elever kan de bildrika böckerna 

innebära en svårighet. Detta kan bero på svårigheter att växla mellan bild och text och att 

förstå kopplingen dem emellan så att mening skapas.
40

 

Olin-Scheller har i sin avhandling från 2006 undersökt gymnasieelevers möte och mottagande 

av skolans och fritidens fiktionstexter. Resultatet visar att krockar mellan elevernas och 

                                                      
35 Ibid. s. 19. 
36 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theodor, 2006, Reading images The grammar of visual design, London: Routledge, s. 
16. 
37 Ibid. s. 6 
38 Sandqvist, Carin, 1995, Från 50-tal till 80-tal Om form och innehåll i historieläroböcker, Siv Strömquist (red.), Lä-
roboksspråk, Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, s. 127, 185. 
39 Eriksson, Yvonne, 2009, Bildens tysta budskap Interaktionen mellan text och bild, Stockholm: Norstedts Akademiska 
förlag, s. 23. 
40 Ibid. s. 49-50. 
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lärarnas textvärldar är vanliga och Olin-Scheller menar att undervisningen måste närma sig 

elevernas ”litterära repertoarer”.
41

 Hon undersöker också hur det vidgade textbegreppet 

tillämpas i undervisningen och kommer fram till att typografisk text är det som tydligt 

dominerar. Vad gäller användandet av film i svenskundervisningen redogör Olin-Scheller för 

tre olika förhållningssätt: ”1) film som illustration, 2) film som utfyllnad och 3) film som 

jämförelse”.
42

 Det första är det vanligast förekommande och innebär att man visar film för att 

koppla till litteraturhistoriens epoker. Film som utfyllnad är vanligt i temaarbeten. Det 

centrala mediet är i regel litteratur och filmen ses snarare som ”ett extra inslag” för att 

illustrera temat. Det tredje förhållningssättet innebär att man jämför en bok med en 

filmatisering som gjorts av den. Här framställs den skönlitterära boken som den mer riktiga 

versionen. Enligt Olin-Scheller förekommer analys och bearbetning av filmen i mycket låg 

utsträckning i alla dessa tre förhållningssätt. 

4.3 Läromedel 

Eftersom undersökningen i denna uppsats består av en läromedelsanalys ges i detta avsnitt 

först en kort redogörelse för läromedlens roll i skolan. För att sätta denna undersökning i sitt 

forskningssammanhang följer därefter en presentation av studier som ligger nära denna. 

4.3.1 Läromedelsanvändning 

Vi har i Sverige, liksom i många andra länder, gått från en strikt statlig kontroll av skolans 

läromedel till att som lärare ha en stor frihet när det kommer till vilket material man vill 

använda sig av i sin undervisning. 1938 inrättades statens läroboksnämnd, som hade till 

uppgift att granska läromedel, men också att godkänna vilka läroböcker som skolorna fick 

använda. Under 1970-talet fick kommunerna ett allt större ansvar över skolorna och med det 

lades även frågor som rörde läromedel på kommunal nivå. Under 1990-talets början beslöt 

riksdagen att reglerandet av läromedel skulle upphöra.
43

 

I stället för läromedelskontroll och regelstyrning skulle skolan arbeta mot strävans- och 

uppnåendemål. Målen skulle vara det som undervisningen utformades efter och läromedlen 

skulle väljas med hänsyn till dessa.
44

 Trots att detta innebar en större frihet för lärare i deras 

val av läromedel visar studier från 1990-talet att lärare snarare håller ännu hårdare i sina 

                                                      
41 Olin-Scheller, Christina, 2006, abstract. 
42 Ibid. s. 111-112. 
43 Juhlin Svensson, Ann-Christine, 2000, Nya redskap för lärande Studier av lärares val och användning av läromedel i gymnasie-
skolan, doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm, s. 16-20. 
44 Ibid. 
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läroböcker än tidigare.
45

 Även Ann-Christine Juhlin-Svenssons avhandling från 2000 visar att 

styrdokumentens påverkan på valet av läromedel är liten och att det handlingsutrymme som 

1994 års läroplaner medförde inte kom att användas i särskilt hög grad. Troligen beror detta, 

enligt Juhlin-Svensson, på att man i kollegiet ofta bestämmer sig för en gemensam lärobok – 

”en centraliserad funktion i en decentraliserad skola”.
46

 Däremot visar studierna att 

handlingsutrymmet används i högre grad vid de tillfällen då en lärare själv valt vilken lärobok 

som skulle användas. Då går lärarna alltmer utanför traditionen och läroboken används i 

mindre utsträckning. Detsamma gäller i de fall då lärarna ser nyare medier, såsom IT, som 

viktiga resurser i undervisningen.
47

 

Även om läroböcker å ena sidan är påverkade av bland annat det omgivande samhällets syn 

på kunskap, undervisning och vad man anser vara viktiga färdigheter i framtiden, sätter de å 

andra sidan prägel på skolan. Flera av de forskare som Wikman nämner, däribland Jaan Mikk, 

menar att om man vill utveckla skolan är ett sätt att gå till läroböckerna och förändra dem.
48

 

4.3.2  Studier av läromedel 

Forskningen kring läroböcker kan delas in i tre olika områden.
49

 Den processorienterade 

forskningen lägger fokus på själva tillkomsten av läroböckerna, det vill säga den process som 

sker innan de står att finna ute på skolorna. Den forskning som i stället tittar på användandet 

av läroböckerna i undervisningen kallas för användarorienterad. Produktorienterad forskning 

benämns slutligen den inriktning som rör läroböckernas innehåll och det är alltså en 

produktorienterad studie som jag valt ägna mig åt. Enligt Juhlin Svensson är det också inom 

ramen för denna forskningsinriktning som de flesta läromedelsstudier är gjorda.
50

 

Bland de produktorienterade studier som gjorts har flera intresserat sig för en innehållslig 

aspekt, vilket även jag gör i denna undersökning. Bland annat har Thomas Anderberg studerat 

hur läroböcker i samhällskunskap behandlar demokratifrågor och Jörgen Mattlar gör i sin 

avhandling en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk.
51

 Det har även skrivits 

flertalet studentuppsatser där man undersökt någon innehållslig aspekt i läroböcker. En sådan 

uppsats undersöker hur film och rörlig bild behandlas i läroböcker i svenska och ligger 

                                                      
45 Johnsen, Egil Børre et al., 1997, Kunnskapens tekster Jakten på den gode lærebok, Oslo: Universitetsforlaget, s. 30. 
46 Juhlin Svensson, Ann-Christine, 2000, s. 67. 
47 Ibid.  
48  Wikman, Tom, 2004, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, (avhandling, Åbo 
Akademi) s. 13. 
49 Juhlin Svensson, Ann-Christine, 2000, s. 9-10. 
50 Ibid. s. 14. 
51 Anderberg, Thomas, 1981, Några aspekter på behandlingen av demokratifrågor i läromedel, Stockholm: Skolöverstyrelsens 
läromedelsnämnd., Mattlar, Jörgen, 2008. 
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således nära den undersökning jag gör. Uppsatsen, som är skriven av Anders Westerholm och 

Paul Ström, undersöker om och hur mediekompetensens tre K (kreativ, kulturell och kritisk 

kompetens) kommer till uttryck i lärböckerna. De kommer fram till att det i böckerna framför 

allt är en kritisk kompetens som uttrycks och menar att detta grundar sig i skolans 

”’vaccinerande’ tradition”, som innebär att man försöker skapa en misstro hos eleverna 

gentemot nöjesmedier.
 52

  Enbart en av de fyra läroböcker som ingår i analysen tillgodoser 

samtliga tre K. Westerholm och Ström menar att grunden till detta skulle kunna vara en alltför 

oklar definition av ”ett vidgat textbegrepp” i kursplanerna.
53

 

Ytterligare en studie som i sammanhanget bör nämnas är Christoffer Dahls avhandling om 

BRUS-serien. Han undersöker litteraturförmedlingen i BRUS och tittar bland annat på 

förnyande och traditionella drag samt vilken litteratursyn som BRUS representerar.
54

 Dahl 

finner att BRUS innehåller flera förnyande drag, bland annat genom att man blandar hög- och 

lågkultur, vilket han kopplar till ”en postmodern icke-hierarkiserande kultur”.
55

 

Undersökningen visar också att antalet texter som ses som lågkultur samt icke-fiktionstexter 

är förhållandevis högt. Dahl undersöker även de åtskilliga textuppgifterna i BRUS. Han 

beskriver hur de överlag är orienterade mot kreativa arbetssätt, där eleverna får arbeta med 

olika uttrycksformer, såsom musik, bild och drama. Trots att uppgifterna, enligt Dahl, troligen 

kan öka elevernas intresse och förståelse för litteratur har han en del invändningar mot dem. 

Bland annat menar han att textuppgifterna sällan kräver ”systematisk och underbyggande 

närläsning av primärtexterna”.
56

 I stället blir primärtexterna underlag för samhällsfrågor av 

social och kulturell karaktär. Dahl saknar textuppgifter där eleven ska uppmärksamma 

konstnärliga verkningsmedel samt uppgifter av mer analytisk karaktär. Dahl menar också att 

”den reducerade sekundärtexten i BRUS ökar behovet av metareflexioner i textuppgifterna”.
57

 

Ett behov som, enligt honom, emellertid ej tillgodoses. 

Även undersökningar språkvetenskapliga undersökningar av läroböcker har gjorts, där man 

bland annat studerat lärobokstexters karakteristiska drag.
58

 Jag kommer inte att närmare 

beskriva dessa studier, då denna undersökning har ett litteraturvetenskapligt perspektiv. 

                                                      
52 Westerholm, Anders & Ström, Paul, 2007, Mediekompetensen i läroboken ”Hur läroböcker i svenska förhåller sig till film och 
rörlig bild som en del av ett vidgat textbegrepp”, examensarbete från lärarprogrammet, Malmö högskola, s. 4, 39. 
53 Ibid. s. 4. 
54 Dahl, Christoffer, 2010, Ett annorlunda BRUS Ett läromedels litteraturförmedling i spänningsfältet mellan tradition och förnyel-
se, licentiatavhandling, Lärarhögskolan i Malmö, s. 14. 
55 Ibid. s. 99. 
56 Ibid. s. 119. 
57 Ibid. 
58 Melander, Björn, 1999, Läsebokssvenska, bruksprosa och begreppslighet En översikt över svensk språkforskning 
kring läroböcker, Siv Strömquist (red.), Läroboksspråk, Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, s. 13. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Som jag nämnde i inledningen lyfter Skolverket fram vikten av att eleverna utvecklar en 

media literacy. En av de teoretiker som har ägnat sig åt vad literacy innebär i det postmoderna 

samhället och hur vi måste omvärdera synen på kommunikation är Kress. Han menar att vi 

står inför förändringar som gör att vi måste tänka i nya banor och se vår omvärld ur nya 

perspektiv: ”I think that what we need are new tools for thinking with, new frames in which to 

place things, in which to see the old and the new, and see them both newly.”
59

 Enligt Kress 

går vi från att ha ett samhälle i vilket texten har dominerat till ett samhälle där bilden står i 

centrum. Denna utveckling, menar Kress, innebär stora förändringar för vårt sätt att 

kommunicera, vilket i sin tur påverkar synen på kunskap, men också sättet vi ser på världen: 

”The world told is a different world to the world shown.”
60

 De nya informations- och 

kommunikationsteknologierna innebär inte enbart förändringar på det teknologiska området 

utan även på det sociala. Ett exempel på det är hur makten över vem som genom medier kan 

yttra sig i det offentliga rummet har förflyttats från att innehas av en liten grupp (journalister 

m.fl.) till att idag finnas tillgänglig för den stora massan. Detta kallar Kress för en 

”redistribution of semiotic power”.
61

  

Kress menar att då bilden spelar en allt viktigare roll i kommunikationen mellan människor 

kommer detta även att påverka skriftspråket. När både text och bild kan användas i 

kommunikationssyfte är det troligt att de olika medierna används på det sätt som de är bäst 

lämpade för och därmed blir inte längre skriften det medium som ensamt är meningsbärande. 

Kress använder begreppet modes för de många olika sätt vi kan välja att kommunicera med 

(såsom ord, bild, ord och bild, rörlig bild, ljud, färg osv.). Medan ett medium är den kanal 

med vilken vi förmedlar information (film, radio, böcker osv.) kan mode sägas vara den 

uttrycksform som används. Ofta används en kombination av olika modes. Kress menar att vi 

bör fundera över vilken potential och vilka begränsningar som de modes och medium vi 

använder oss av har. Han pekar också på vikten av att se till valet av form och design. Det är 

alltså inte enbart innehållet i det som kommuniceras som är av intresse utan även hur det 

kommuniceras. Uppfattningen eller kunskapen om ett visst fenomen ter sig på olika sätt 

beroende på om det presenteras genom bild eller text eller genom både bild och text, det vill 

säga med vilket eller vilka mode/s/ som informationen förmedlas.
62

  

                                                      
59 Kress, Gunther, 2003, Literacy in the media age, London: Routledge, s. 8. 
60 Ibid. s. 1. 
61 Ibid. s. 17. 
62 Ibid. s. 20-21, 35-50. 
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6 Metod 

Undersökningen består av en kvalitativ litteraturstudie, där jag har valt ut två läroböcker i 

svenska för gymnasiet, BRUS#02 samt Svenska impulser 2. Jag vill undersöka hur dessa 

läroböcker behandlar olika bildmedier. Med bildmedier avser jag i denna studie bilder av 

olika slag, tv-serier, film samt data- och tv-spel. 

I undersökningen tittar jag på i vilka sammanhang böckerna hänvisar till bildmedier, närmare 

bestämt i vilken typ av text och var i böckerna detta sker. Jag undersöker också bildmediernas 

funktion i läroböckerna, det vill säga vad kopplingarna till bildmedier har som syfte. Den 

tredje frågeställningen berör hur bilderna i böckerna kommenteras i texten. Jag avser här att 

undersöka det som explicit nämns i sekundärtext och textuppgifter kring bilderna. Jag har 

således valt att inte undersöka bildtexter eller att titta på den implicita relationen mellan text 

och bild. Med utgångspunkt i Kress teorier om literacy kommer jag även att undersöka om 

dessa tankar slagit igenom i böckerna. Detta utvecklar jag sedan i diskussionen.  

Metoden jag använder mig av är en innehållsanalys och undersökningen har genomförts 

genom att jag läst igenom materialet noggrant och tagit ut de meningar eller stycken som på 

något sätt behandlar bildmedier. Jag har inte enbart läst sekundärtext och textuppgifter utan 

även observerat vilken typ av primärtexter som används i böckerna.
63

 Detta för att kunna se 

om exempelvis manus ur film eller tv-serier finns med bland primärtexterna. Böckerna är 

genomgångna två gånger i syfte att förvissa mig om att inga misstag har gjorts. Därefter har 

materialet delats in i kategorier. Även i de fall då exempelvis begreppen ”film” eller 

”datorspel” endast nämns som hastigast har tagits med. De utvalda avsnitten har skrivits ned i 

ett dokument. Därefter har jag gått igenom materialet och kodat de olika avsnitten för att 

därpå dela in det i kategorier. Jag har sedan funnit gemensamma nämnare hos de olika 

kategorierna och därför delat in materialet i över- och underrubriker. Klaus Krippendorff 

menar att man genom en innehållsanalys inte enbart intresserar sig för vad texten säger utan 

också för vad den inte säger, det vill säga ”what texts reveal about phenomena not spoken 

of”.
64

 Att se till det latenta innehållet lyfter även Alan Bryman fram som viktigt i en 

innehållsanalys, vilket jag med denna undersökning hoppas kunna göra.
 65

 

 

                                                      
63 För definition av begreppen se s. 3. 
64 Krippendorff, Klaus, 2004, Content analysis An introduction to its methodology, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 
s. 346. 
65 Bryman, Alan, 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, s. 197-198. 
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6.1 Material 

Valet av undersökningsmaterial bygger på de sökningar jag gjort i olika databaser, i första 

hand i Libris, efter nyproducerade läroböcker. Jag fann då att ytterst få har givits ut de senaste 

åren, troligen på grund av de nya gymnasiekursplanerna som varit i antågande. Valet föll sig 

därför naturligt på de två ovan nämnda läroböckerna, då båda kommit ut under de senaste fyra 

åren och troligen når en relativt stor grupp lärare, eftersom de givits ut av två stora bokförlag 

(Natur och Kultur samt Bonniers). De båda läroböckerna skiljer sig dessutom åt på flera sätt, 

vilket jag ser som intressant. Svenska impulser 2 från 2010, som består av 488 sidor, är en 

lärobok av mer traditionell karaktär, där litteraturhistorien gås igenom från antiken fram till 

modern tid. Boken innehåller också kapitel om svenska språkets historia, de nordiska språken 

samt om hur man utvecklar textkompetens. Svenska impulser 2 riktar sig till kursen Svenska 2 

för gymnasieskolan. Förutom denna finns i samma läroboksserie även Svenska impulser 1 

samt antologierna Upplev litteraturen 1 och 2. Förlaget presenterar läroboksserien på sin 

hemsida och där påpekas att: ”I Svenska impulser är litteratur, bild och film givna 

kunskapskällor”. 

BRUS#02 från 2007 (195 sidor), däremot, bryter kraftigt av mot traditionella läroböcker. I 

stället för en indelning i epoker är boken strukturerad efter olika teman såsom ”Lyssna till ditt 

hjärta”, ”Genus och hjärnspöken”, ”Våra många språk”, ”Ondska” m.m. BRUS-serien har 

uppmärksammats av såväl läromedelsforskare och litteraturvetare, av vilka den fått både ris 

och ros. Ett exempel är Göran Hägg, som inte är imponerad av BRUS: ”Vecko-

tidningsformat, flerspaltigt, skojiga kläder, ingen ordning alls, mycket om Afrika och 

relationer, nästan inget om ämnet. Äkta progg-sjuttis i varje tum.”
66

 Häggs åsikt delas 

emellertid inte av European Educational Publishers Group, som i EEPG Best Schoolbooks 

Award 2007 utmärkte BRUS till förstapristagare i kategorin läromedel för gymnasiet.
67

 Det 

har även skrivits en licentiatavhandling som behandlar BRUS – Christoffer Dahls Ett 

annorlunda BRUS – i vilken han har undersökt litteraturförmedlingen och litteratursynen i 

BRUS.
68

 I BRUS-serien ingår även BRUS#01, BRUS Antologin, Brus Genrer, BRUS 

Handboken, BRUS Litteraturhandboken samt BRUS Greppa texten.  

Jag har i min analys valt att enbart utgå från grundböckerna, det vill säga inte antologier, 

lärarhandledningar eller handböcker i samma läroboksserie. Detta för att begränsa materialet, 

men också då min erfarenhet är att grundböckerna är de som används mest i undervisningen. 

                                                      
66 Hägg, Göran, ”Det är skräpet som säljer”, Aftonbladet, 16 januari 2008. 
67 Dahl, Christoffer, 2010, s. 12. 
68 Se avsnittet ”Studier av läromedel”. 
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Dessutom utgör grundböckerna det bäst lämpade materialet för denna undersökning, då dessa 

innehåller både primärtexter, sekundärtexter och textuppgifter. Fokus ligger emellertid på 

sekundärtext och textuppgifter, då jag intresserar mig för hur de texter som 

läroboksförfattarna har skrivit behandlar bildmedier. De båda läroböckerna skiljer sig åt när 

det kommer till omfånget (488 respektive 195 sidor), vilket man skulle kunna se som 

problematiskt när man genomför en analys. I detta fall anser jag dock att omfånget inte utgör 

något problem, då studien är kvalitativ.  

En annan avgränsning är att jag enbart valt att lägga fokus på medierna film, bild, tv-serier, 

dator- och tv-spel och därmed inte tagit med auditiva medier som musik och radio. 

Anledningen till detta är att jag vill inrikta mig på bildbaserade medier. 
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7 Undersökning 

Nedan följer undersökningen presenterad i kategorier efter hur lärobokstexterna behandlar 

bildmedier. De övergripande kategorierna är följande: Fakta om bildmedier, Bildmedier i syfte 

att knyta an till texten eller temat, Hänvisning till bokens bilder samt Bildmedier i syfte att 

aktivera eleven. Den första kategorin, Fakta om bildmedier, saknar underkategori medan de 

övriga tre innehåller två underkategorier vardera. Resultatet från båda läroböckerna 

presenteras under varje rubrik och jag går först igenom Svenska impulser 2 för att sedan 

redogöra för BRUS#02. Under punkt 8.5 ges slutligen en sammanfattning av resultatet. 

7.1 Fakta om bildmedier 

I denna kategori finner man den information eller fakta som ges kring bildmedier i böckerna. 

Främst har denna kunnat hittas i böckernas brödtexter, men även i en och annan faktaruta. 

Kategorin utgör endast en liten del i båda läroböckerna. I kapitlet ”Läsaren och texten” i 

Svenska impulser 2 finns två korta avsnitt som specifikt behandlar bild- respektive filmanalys. 

I samband med att analys av skönlitteratur gås igenom finns längst ner på sidan även en 

faktaruta, som redogör för det vidgade textbegreppet och för hur man kan läsa eller tolka 

bilder.
69

 Rubriken till faktarutan lyder ”Kan man läsa bilder?” och under den står det: ”I själva 

verket kräver bilder, precis som all annan slags text, tid. Bilder måste helt enkelt läsas för att 

bli rättvist tolkade.”
70

  

Avsnittet där filmanalys gås igenom följer efter en redogörelse av dramats uppbyggnad och 

handling.
71

 Filmanalysavsnittet sträcker sig i boken över en dryg sida, medan dramat ges ett 

större utrymme på dryga tre sidor. I avsnittet beskrivs filmens olika delar, såsom anslag, 

presentation, fördjupning och upptrappning, konfliktupplösning samt avtoning. En koppling 

görs till dramats uppbyggnad: ”Precis som med dramatik är de flesta filmer dessutom 

uppbyggda kring en konflikt som driver handlingen framåt.”
72

  

Till skillnad från Svenska impulser 2 innehåller Brus#02 inte något avsnitt om varken bild- 

eller filmanalys. I stället hänvisas det till BRUS Handboken, där eleven kan sätta sig in i hur 

man analyserar bild, film och drama. Den information läsaren får kring bildmedier i BRUS#02 

är i stället sådan som kopplas till det aktuella temat, detta sker dock endast vid två tillfällen i 

                                                      
69 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, s. 32. 
70 Ibid. 
71 Ibid. s. 38-39. 
72 Ibid. 
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boken. Vid avsnittet kring sex finner man en kort text med rubriken ”Porrfakta”.
73

 Här 

redogörs för de första erotiska texterna och nakenbilderna, samt för de första porrfilmerna 

som producerades. Även i avsnittet där svenska språkets historia beskrivs, nämner författarna 

olika mediers inflytande på språket: ”Under senare delen av den nusvenska perioden har 

massmedierna – tidningar, radio, tv och internet – haft (och har) stort inflytande på språket. 

[…] Att säga mycket med få ord, bilder och symboler ligger i tiden och har utvecklats än mer 

genom att vi har fått nya sätt att kommunicera.”
74

 På följande sida ges också några exempel 

på hur medierna och de nya kommunikationssätten påverkar språket. 

7.2 Bildmedier i syfte att knyta an till texten eller temat 

Till denna kategori, som är den största för båda böckerna, hör de kopplingar till bildmedier 

som görs i böckerna efter ett textutdrag eller i slutet av ett kapitel. Dessa har jag valt att dela 

in i underkategorierna Passiva kopplingar och Aktiva kopplingar. De passiva kopplingarna 

innebär att eleven genom den koppling som görs inte aktiveras. Vanligen ges här inte heller 

någon redogörelse för kopplingen mellan texten/temat och bildmediet. Med underkategorin 

Aktiva kopplingar menas att kopplingen mellan text/tema och bildmediet framgår samt att 

eleven genom den koppling som görs uppmanas till aktivitet, såsom diskussion eller 

reflektion.  

7.2.1 Passiva kopplingar 

I Svenska impulser 2 ges vid två tillfällen filmtips och vid ett tillfälle tips på ett datorspel 

kopplade till det litterära verk som presenteras. Dels tipsar man om filmen Seven (1995) och 

om datorspelet Dantes inferno (2010) i samband med att Dantes Den gudomliga komedin 

(1300-talets början) presenterats
75

 och dels ges tips på tre Draculafilmer efter ett utdrag ur 

Dracula (1992) av Bram Stoker
76

. De tre Draculafilmerna presenteras enbart med rubriken 

”Tre klassiska Draculafilmer” samt med år och namn på den skådespelare som har rollen som 

Dracula. Ovanför tipsrutan finns en bild ur en av filmerna. Seven presenteras kort och 

kopplingen till Dante klargörs: ”Det finns gott om intressanta paralleller i filmen till Dante 

och medeltidens världsbild att vara uppmärksam på.”
77

 I samma textruta finner man 

hänvisningen till ett datorspel: ”Att litteraturen lever vidare i nya former vittnar Dantes 

inferno om – ett datorspel, baserat på Dantes resa genom infernos nio kretsar.”
78

 Trots att man 

                                                      
73 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, s. 25. 
74 Ibid. s. 124. 
75 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, s. 103. 
76 Ibid. s. 205. 
77 Ibid. s. 103. 
78 Ibid. 



 

18 
 

här pekar på kopplingen mellan filmen Seven och datorspelet Dantes inferno aktiveras inte 

eleven i form av en fråga eller uppgift och därför har jag valt att ändå placera dessa tips i 

underkategorin Passiva kopplingar. Ytterligare några filmer nämns i samband med klassiska 

litterära verk eller litterära epoker. Ett exempel är då Shakespeares pjäs Romeo och Julia 

(1595-96) presenteras och filmen Titanic (1997) och musikalen West side story (1957) nämns 

som baserade på dramat.
79

  

I BRUS#02 består kopplingen mellan bildmedier och de texter eller teman som presenteras i 

boken framför allt av filmtips som ges efter så gott som varje textutdrag. Som mest tipsas det 

om åtta olika filmer efter ett textutdrag.
80

 I samband med filmtipsen ges även lästips till ele-

ven. Den information som ges kring både litteratur och film utgörs endast av en titel och av 

namnet på författare eller regissör. Det framgår således inte på vilket sätt de filmer man tipsar 

om har med textutdraget att göra, även om man kan gissa att filmerna på något sätt berör 

samma tema som texten. 

7.2.2 Aktiva kopplingar 

I Svenska impulser 2 utgörs denna kategori främst av frågor som ställs till eleven efter 

läsningen av en text, med vilka man kopplar till bilder, film eller datorspel. Exempel på det är 

då eleven, efter att ha läst en text om litteraturens hjältar och ett utdrag ur Herakles (2006) av 

Theodor Kallifatides, får frågor kring vilka hjältar han eller hon känner till i litteratur, film 

och datorspel och vilka egenskaper de har. Här ger författarna exempel på hjältar som Rambo, 

James Bond och Lara Croft.
81

 En del av frågorna till eleverna är rena diskussionsfrågor (som 

den jag precis nämnde), medan andra är mer analyserande eller innebär att eleven ska 

presentera något för en kamrat eller för klassen. Ett exempel på en sådan uppgift finner man 

efter ett textutdrag ur Don Quijote (1605):  

Medievärlden är full av radarpar som kompletterar varandra på olika sätt. Tänk bara på 

Helan och Halvan, Mia och Klara, Tom och Jerry, Thelma och Louise, Rocky och hans 

vapendragare. Arbeta med en kamrat och välj en sådan parrelation. Försök att förklara 

varför den fungerar så bra. Finns det rent av en Don Quijote och en Sancho Panza till 

liten del i varje sådant radarpar? Redovisa för varandra i klassen.
82

 

I den föregående kategorin Passiva kopplingar nämndes datorspelet Dantes inferno. På 

ytterligare två ställen i Svenska impulser 2 berörs dator- eller tv-spel. Huvudpersonen i tv-

spelet Tomb Raider, Lara Croft, ges som exempel på en modern hjälte och på samma sida får 

                                                      
79 Ibid. s. 133. 
80 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, s. 100. 
81 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, s. 19. 
82 Ibid. s. 123. 
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eleven i uppgift att välja en karaktär ur litteratur, film, serietidning eller datorspel och fundera 

över karaktären utifrån frågor som ställs.
83

 Eleven ska sedan presentera sin karaktär muntligt 

för klassen eller en mindre grupp.  

I BRUS#02 ställs efter vissa textutdrag diskussionsfrågor till eleven som kopplas till film. Ett 

exempel på det finner man under rubriken ”Läs och se!” i det avsnitt som behandlar krig och 

propaganda. Där ställs följande frågor: ”Vilka böcker om andra världskriget tycker du är bra? 

Vilka filmer? Gör listor och tipsa varandra.”
84

 I avsnittet om kärlek finner man en liknande 

fråga ”Vilka böcker och filmer om kärlek är dina favoriter? Gör listor med böcker och filmer 

som du gillar och ge dem till andra.”
85

 En annan filmuppgift handlar om japansk film och 

följande frågor ställs: ”Vilka japanska filmer känner du till? Vilken genre hör filmerna till? 

Känner du till några japanska skådespelare? Vilka? Vad handlar filmerna om? Är det mest 

historiska skeden som skildras? Eller skildrar man helst dagens Japan?”
86

 Eleverna ska sedan 

sammanställa sina svar och presentera dem för klasskamraterna.  

I vissa uppgifter uppmanas eleven gå utanför läroboken för att söka upp bildmaterial. Detta 

förekommer framför allt i BRUS#02. En uppgift innebär att eleverna ska leta fram bilder som 

föreställer olika katastrofer. Eleverna ska sedan fundera kring hur de reagerar när de tittar på 

bilderna och varför de reagerar som hon gör. De uppmanas också reflektera kring vilka bilder 

det är okej att media visar. I kapitlet om genusfrågor ska eleverna välja ut tidningsbilder och 

svara på frågor kring hur män respektive kvinnor skildras.  

I två uppgifter ska eleverna fundera kring vilka för- och nackdelar olika typer av medier har 

beroende på vad som ska kommuniceras. Under rubriken ”Fantasi möter fakta” i avsnittet som 

berör krig finner man en sådan uppgift.
87

 Där ska eleven använda sig av bilder, böcker, filmer, 

dikter eller sånger, som handlar om andra världskriget eller något annat europeiskt krig. 

Därefter ska eleven leta fram fakta i uppslags- och fackböcker om samma händelse eller 

person som beskrivs i det ovan nämnda materialet och jämföra de olika framställningarna med 

varandra, för att se vilket som stämmer och vilket som inte gör det. Det som eleverna kommer 

fram till presenteras i klassen och eleverna uppmanas föra en diskussion kring för- och 

nackdelar med konstnärliga medier respektive faktatexter.  

En uppgift som liknar den jag beskrev i föregående stycke finns i samma bok på temat 

                                                      
83 Ibid. s. 19. 
84 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, s. 43. 
85 Ibid. s. 100. 
86 Ibid. s. 156. 
87 Ibid. s. 44.  
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ondska. Eleverna har fått läsa ett utdrag ur Ormens väg på hälleberget (1982) av Torgny 

Lindgren och under rubriken ”Uppdraget – ondskans olika uttryck” kan man läsa: ”Leta efter 

texter, musik, fotografier, målningar, skulpturer, teaterpjäser och filmer som uttrycker ondska. 

Vilken form tycker ni bäst förmedlar ondska? Varför?”
88

  

7.3 Hänvisning till bokens bilder 

Trots att läroböckerna innehåller många bilder nämns bilderna inte i sekundärtexten. I stället 

sker hänvisningar till bilderna genom frågor eller uppgifter riktade till eleven. Böckerna inne-

håller emellertid endast ett fåtal sådana frågor. De frågor eller uppgifter eleven får kring 

böckernas bilder kan delas in i två olika kategorier beroende på om frågan eller uppgiften är 

av mer allmän karaktär eller om den kopplas ihop med en text som boken presenterar.  

7.3.1 Frågor kring en bild 

Vid fem tillfällen förekommer i Svenska impulser 2 frågor kring en viss eller flera bilder utan 

att bilden eller bilderna kopplas till en text. Ett exempel är då eleven uppmanas titta på 

bilderna i boken och fundera kring var de skulle kunna passa in (i ett väntrum, på en t-shirt 

osv.).
89

 Eleverna uppmanas också samtala kring två olika målningar, Flickorna från Avignon 

(1907) av Pablo Picasso och Vårfiol (1942) av Waldemar Lorentzon.
90

 Här ställs frågor kring 

vad målningarna föreställer, men också mer analyserande frågor såsom: ”Varför har några av 

kvinnofigurerna masker?”
91

 (Flickorna från Avignon) och ”Vilken stämning tycker du att 

målningen uttrycker?”
92

 (Vårfiol).  

I BRUS#02 finner man vid två tillfällen i boken frågor kopplade till bokens bilder. På de två 

sista sidorna i kapitlet ”Genus och hjärnspöken” finns frågor som rör avsnittet och då också en 

uppgift att analysera kapitlets bilder: 

- Titta på bilderna i kapitlet. Vilka bilder gillar du? Varför? Vilka gillar du inte? 

Varför? 

- Hur uppfattar du personerna på bilderna? 

- Hur visas kvinnorna? Vilka kvinnoideal speglas? Ställer du som tjej upp på dem? 

- Hur visas männen? Kan du som kille identifiera dig med dem? Hur påverkar 

reklamens budskap dig tror du?
93

 

                                                      
88 Ibid. s. 105. 
89 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, s. 33. 
90 Ibid. s. 270, 277. 
91 Ibid. s. 270. 
92 Ibid. s. 277. 
93 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, s. 31. 
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I kapitlet som följer, ”Existens i fokus – författare från Europa”, ställs frågor till eleven som 

rör propaganda. En av dessa hänvisar till de italienska fascisternas propagandaaffischer på 

sidan 38-39 och frågan lyder kort och gott: ”Vad berättar affischerna?”
94

 

7.3.2 Frågor där text kopplas till en bild 

I Svenska impulser 2 har jag funnit fem frågor, med vilka en koppling görs mellan en text och 

en bild. Bland annat ska eleven välja en bild som tilltalar honom eller henne och fundera kring 

varför bilden har valts till texten.
95

 Ytterligare frågor som ställs kring bokens bilder är 

kopplade till en bestämd bild och text. I kapitlet om antiken finns ett utdrag ur Iliaden (ca 700 

f.Kr.), som beskriver hur gudinnan Athena ingriper när Akilles tänker gå till attack mot 

Agamemnon. I anslutning till detta utdrag finns en målning av konstnären Giovanni Battista 

Tiepolo från 1757, som skildrar samma händelse och frågan som ställs är just hur textutdraget 

och bilden stämmer överens.
96

  

En bild, kring vilken eleven uppmanas reflektera djupare är Woman reading possession order 

(1997) av Tom Hunter – en bild som enligt boken ska visa på dagens sociala orättvisor.
97

 

Fotografiet kopplas till Jonathan Swift och hans sätt att visa på 1700-talets fattigdom och på 

föregående sida kan man även läsa ett utdrag ur Swifts satir Ett anspråkslöst förslag (1729). 

Frågorna som ställs är dels vad eleven först lägger märke till i bilden och dels hur kvinnan i 

bilden är klädd och vad hennes kroppsspråk och ansikte uttrycker. Två frågor ger eleven mer 

utrymme för egen reflektion: ”Hur skulle du beskriva miljön? Vilken effekt har det infallande 

ljuset från fönstret?” samt ”Tom Hunters fotografi kan tolkas olika beroende på vad det står i 

brevet som kvinnan läser. Hur skulle din upplevelse av bilden påverkas om du visste att hon 

läste ett brev om vräkning? Hur skulle den påverkas om du visste att hon får information om 

ökat hyresbidrag?”
98

 

Trots att det i BRUS#02 används flitigt med bilder saknas det i boken frågor med vilka en 

koppling mellan text och bild görs.  

7.4 Bildmedier i syfte att aktivera eleven 

Under denna kategori finner man uppgifter som på något sätt rör bildmedier och som innebär 

att eleven ska skapa något, exempelvis bilder och/eller text. På så vis skiljer sig denna 

kategori jämfört med Bildmedier i syfte att knyta an till texten eller temat, där uppgifterna 

                                                      
94 Ibid. s. 43.  
95 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, s. 33. 
96 Ibid. s. 49. 
97 Ibid. s. 161. 
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innebär att eleven ska diskutera eller reflektera och alltså inte producera text eller bild. Den 

första underkategorin innebär att eleven ska skapa eller använda bild eller bild och text utifrån 

en text eller ett tema. I den andra ska eleven i stället skriva en text utifrån olika bildmedier. 

Uppgifter, som kan delas in under någon av dessa underkategorier finner man främst i 

BRUS#02 och då i synnerhet i den första. Svenska impulser 2 innehåller enbart ett fåtal 

uppgifter av detta slag.  

7.4.1 Skapande eller användande av bilder, bild och text eller kollage utifrån texter 

eller teman 

Dessa uppgifter ger ofta eleven en möjlighet att själv välja hur presentationen ska se ut; om 

den ska innehålla bilder (och i så fall vilken typ av bilder), text eller en kombination av dessa 

båda modes. En uppgift i Svenska impulser 2, som utgår från texter för att stimulera eleven till 

kreativt skapande, finner man i kapitlet om romantiken.
99

 Eleven ska då läsa Erik Johan 

Stagnelius dikt Näcken (efter 1821) och Johann Wolfgang von Goethes Älvkungen (1782). 

Eleven ska sedan välja den dikt som han eller hon tycker bäst om och tolka dikten på ett av 

följande vis: 

 Bearbeta dikten genom att rita en seriestripp. 

 Gör en illustration till dikten. 

 Leta bilder i olika tidningar och tidskrifter och gör ett collage med utgångspunkt i 

dikten. 

Visa upp era tolkningar för varandra i klassen.
100

 

En annan uppgift i denna kategori är då eleverna uppmanas ta reda på fakta om reformationen 

och i grupp göra en tidning med ”reformationsnyheter”. Tidningen ska innehålla både texter 

och bilder som är lämpade för tidningsformatet.
101

  

I BRUS#02 finns ett flertal uppgifter där eleven utifrån ett tema eller en text ska göra en 

presentation i text och bild. Exempel på detta är att eleven ska presentera en favoritförfattare i 

ord och bild
102

, göra en tidning om andra världskriget och välja ut passande bilder
103

 eller 

göra ett resereportage och fundera kring bildval och placering av bild och text.
104

 Efter ett 

utdrag ur Paolo Coelhos Alkemisten (1988) finns en uppgift med rubriken ”Spontant!”: ”Vad 

är ditt spontana intryck efter att ha läst texten? Gör en bild, skriv en dikt eller en 

efterlysning.”
105

 Liknande uppgifter finner man i kapitlet ”Jesus, Maria och de andra”. Där 

                                                      
99 Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, 2010, s. 211. 
100 Ibid. 
101 Ibid. s. 141.  
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uppmanas eleven göra ett bildcollage av Jesus och fundera kring vem han var och kring hur 

olika konstnärer framställt honom genom tiderna. En annan uppgift är att göra en 

bildberättelse med tillhörande bildtexter utifrån texterna i kapitlet.
106

 

7.4.2 Skapande av text utifrån film, bild eller tv-serie 

Svenska impulser 2 innehåller fyra uppgifter där eleven ska skriva en text utifrån ett 

bildmedium. Den ena innebär att eleven av vänner blivit anmäld till att medverka i dokusåpan 

Robinson (sändes första gången 1997) och ska skriva ett brev till tv-bolaget. Eleven ska i 

brevet presentera sig och beskriva varför han eller hon vill vara med i programmet – och vill 

eleven inte vara med får han eller hon i stället försöka ta sig ur situationen. Uppgiften, i vilken 

tv-programmet Robinson beskrivs som ”en modern tv-klassiker”, följer efter ett utdrag ur 

Robinson Crusoe (1719).
 107

 

Den andra uppgiften finner man efter dikten Ode till en grekisk urna (1819) av John Keats: 

”Välj en bild i Svenska impulser 2 och gör som Keats – skriv en hyllning till motivet på 

bilden.”
108

 Bland uppgifterna till kapitlet om romantiken finns en uppgift kring vampyrfilmer, 

där eleverna ska skriva en recension av en klassisk vampyrfilm. Eleverna ska sin recension 

fundera kring hur vampyrerna skildras, vilka egenskaper de har, hur de lever och så vidare. 

Eleven uppmanas också i recensionen reflektera över människors stora intresse för just 

vampyrer.
109

 

I det kapitel som presenterar renässansen, finns en uppgift till eleverna som innebär att de i 

klassen ska se två filmer (1492 från 1992 och Elizabeth: The golden age från 2007), som 

handlar om viktiga händelser under renässansen och sedan diskutera kring hur makt skildras i 

filmerna. Eleverna uppmanas också att jämföra Machiavellis fursteideal med maktutövarna i 

de båda filmerna.
110

 Tidigare i samma kapitel har ett utdrag ur Machiavellis Fursten (1532) 

presenterats.
111

 Avslutningsvis ska eleverna skriva en essä kring makt utifrån filmerna.  

Liksom i Svenska impulser 2 förekommer i BRUS#02 endast ett fåtal uppgifter där eleven 

utifrån bildmedier ska skriva en text. En uppgift kretsar kring filmer; bland annat uppmanas 

eleven göra en lista över katastroffilmer som han eller hon tycker om och därefter recensera 
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och betygsätta dem.
112

 De övriga två uppgifterna erbjuder eleven att själv välja ämne och 

några de valbara alternativen innebär arbete med bildmedier. Under rubriken ”Uppdrag 

katastrofer” i kapitlet som handlar om myter ska eleverna läsa in sig på ett ämne och sedan 

presentera det genom en multimediepresentation eller genom att skriva en artikel eller essä.
113

 

Eleverna kan välja mellan fyra olika ämnen, varav tre rör bildmedier: 

 Katastrofer i filmer, serier och rollspel 

 Myter om katastrofer i litteratur och konst 

 Moderna myter om katastrofer i ord och bild.
114

 

I samma kapitel finns under rubriken ”Uppdrag myter” finns en uppgift där eleverna utifrån 

olika ämnen ska skriva en utredande text eller en essä. Ett av de ämnen som anges rör 

bildmedier: ”moderna myter i till exempel rollspel, filmer eller böcker”.
115

 

7.5 Sammanfattande resultat 

Bildmedier berörs framför allt genom olika uppgifter eller frågor till eleven, som kopplas till 

den text eller det tema som läroboken behandlar. Vanligen följer uppgifterna eller frågorna 

efter ett textutdrag eller i slutet av ett kapitel. I sekundärtexten nämns bildmedier mycket 

sällan. Med anledning av detta består kategorierna i synnerhet av uppgifter eller frågor riktade 

till eleven. 

Böckerna innehåller mycket lite information eller fakta kring bildmedier. Svenska impulser 2 

redogör kort för film- och bildanalys, medan författarna till BRUS#02 i stället valt att 

behandla det i BRUS Handboken. I Svenska impulser 2 finns en faktaruta, i vilken man 

redogör kort för det vidgade textbegreppet och att man även kan läsa bilder. I övrigt ges i 

sekundärtexten mycket lite information om bildmedier. Inte heller kopplas det i 

sekundärtexten till läroböckernas bilder. Hänvisningar till bilder sker i stället genom 

textuppgifter riktade till eleven.  

Den klart största kategorin är Bildmedier i syfte att knyta an till texten eller temat. Denna 

kategori är uppdelad i underkategorierna Aktiva kopplingar och Passiva kopplingar och i den 

senare är BRUS#02 tydligt överrepresenterad. Detta eftersom boken innehåller en mängd 

filmtips, som inte på något sätt kommenteras av författarna eller uppmanar eleven till 

diskussion eller reflektion. Eleven förblir alltså passiv. Både BRUS#02 och Svenska impulser 

2 innehåller uppgifter i underkategorin Aktiva kopplingar, men BRUS#02 är även här 

                                                      
112 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, s. 120. 
113 Ibid. s. 120. 
114 Ibid. 
115 Ibid. s. 121. 
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överrepresenterad, då boken innehåller ett stort antal sådana uppgifter. I denna kategori kan 

man också se att BRUS#02 innehåller flertalet uppgifter där eleven uppmanas söka sig utanför 

läroboken i syfte att finna bildmaterial till presentationer eller liknande.  

När det kommer till användandet av läroböckernas bilder, innehåller båda böckerna relativt få 

uppgifter där eleven uppmanas diskutera eller reflektera kring bilderna. Detta trots att 

böckerna innehåller ett stort antal bilder. I båda underkategorierna (Frågor kring en bild och 

Frågor där text kopplas till en bild) är det framför allt Svenska impulser 2 som framträder. I 

BRUS#02 har ingen uppgift där text kopplas till en bild kunnat hittas. 

Böckerna innehåller också uppgifter där eleverna ska producera eller använda en bild, bild 

och text eller bildkollage utifrån en text eller ett tema i boken. Exempel på det kan vara att 

eleven ska rita en bild utifrån en dikt eller presentera en favoritförfattare i ord och bild. Främst 

finner man denna typ av uppgifter i BRUS#02, men även ett fåtal i Svenska impulser 2. 

Böckerna innehåller även ett mindre antal skrivuppgifter där eleven utifrån bilder, film eller 

tv-serier ska producera en text. Sådana uppgifter kan vara att skriva en dikt utifrån en bild, 

eller att recensera filmer.  

Dator- och tv-spel nämns vid ytterst få tillfällen (I Svenska impulser 2 nämns datorspelet 

Dantes inferno samt huvudpersonen i tv-spelet Tomb rider, Lara Croft). Filmen är det klart 

vanligast förekommande bildmediet i de båda läroböckerna, men trots det innehåller ingen av 

böckerna något utdrag ur tv-serie- eller filmdialog. Både Svenska impulser 2 och BRUS#02 

innehåller rikligt med bilder, men hänvisningar till dem sker i tämligen låg utsträckning och 

detta gäller framför allt BRUS#02. Gemensamt för båda böcker är att det i kapitlen som 

behandlar språkhistoria och dagens språksituation i Sverige finns färre hänvisningar till 

bildmedier än i övriga kapitel. Detta är en följd av att hänvisningar till framför allt film, men 

också till bilder, förekommer i högre utsträckning i samband med textutdrag eller fakta kring 

litterära epoker. 
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8 Diskussion 

Nedan följer först en diskussion kring uppsatsens resultat. Förutom egna reflektioner kopplas 

resultatet till Kress teori om media literacy samt till Dahls och Olin-Schellers studier, vilka 

jag redogjorde för under rubriken ”Bakgrund och tidigare forskning”. Avslutningsvis 

diskuteras uppsatsens metod och förslag på vidare forskning ges. 

8.1 Resultatdiskussion 

Trots att filmen är det bildmedium som får störst utrymme i både BRUS#02 och Svenska 

impulser 2 finner man i böckerna ytterst lite information om filmen som medium. I Svenska 

impulser 2 är filmavsnittet betydligt kortare än det avsnitt som behandlar dramat. Kanske 

beror detta på att läroboksförfattarna utgår från att eleverna redan besitter kunskaper om film, 

eller att lärarna tar hjälp av annat material när filmanalys ska presenteras (läroböcker i 

filmkunskap t.ex.). En kanske troligare orsak är att det handlar om svenskämnets tradition 

kring vilken kunskap som ska förmedlas inom ramen för ämnet. Samtidigt blir det 

motsägelsefullt, då boken innehåller så många hänvisningar till film. Filmens roll blir, i stället 

för att ta platsen som stoff, snarare att utgöra kopplingen till det centrala stoffet, det vill säga 

skönlitteratur och drama. Min tanke är att det bör vara av större vikt att eleverna kan analysera 

och värdera ett medium som de ofta möter, än ett som de med största sannolikhet inte är lika 

bekanta med. Stoffet (i detta fall dramat) blir här viktigare än de förmågor man i 

undervisningen arbetar för att eleverna ska utveckla (såsom att analysera). Då eleverna är 

bekanta med filmmediet tror jag också att man lättare kan nå ett djupare plan i analysen och 

på så sätt få ut mer av den.  

Ett talande exempel på hur filmens roll ofta stannar vid att få eleverna intresserade de litterära 

texterna är de många filmtipsen i BRUS#02. Genom att enbart beröra filmerna så ytligt som 

man gör genom filmtips kan man också få bilden av att film är ett medium som i högre grad 

kopplas till fritidens aktiviteter, medan litteratur hör till skolans. Samtidigt är film- och 

boktips ofta ett naturligt inslag i ett tidskriftsmagasin, som skulle kunna vara den genre som 

BRUS#02 anspelar på.  

Att undervisningen måste närma sig elevernas ”litterära repertoarer” är något Olin-Scheller 

kommer fram till i sin avhandling.
116

 Att hitta ingångar till elevernas erfarenheter, för att på så 

vis väcka ett intresse för ämnet, är något som både BRUS#02 och Svenska impulser 2 försöker 

göra och jag blev i arbetet med denna uppsats positivt överraskad över i vilken grad böckerna 

                                                      
116 Olin-Scheller, Christina, 2006, abstract. 
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tar in framför allt film. Däremot hänvisas det endast vid ett par tillfällen i böckerna till tv- 

eller datorspel. I uppgifterna där eleven ska producera bild och/eller text förekommer dessa 

medier inte alls. Då många elever idag har erfarenheter av dator och tv-spel är det märkligt att 

dessa inte tas tillvara mer i uppgifterna. Även om spelens pedagogiska potential fått en allt 

större plats i avhandlingar och studentuppsatser verkar de inte riktigt fått en plats i 

läromedlen.  

Böckerna saknar även uppgifter där eleven ska producera rörlig bild. (I vissa uppgifter i 

BRUS#02 ska eleven presentera ett ämne i ord och bild. Hit skulle givetvis rörlig bild kunna 

räknas, men det är inget som framgår av uppgiften). Detta trots att film i övrigt är det 

vanligast förekommande bildmediet. Med dagens teknologi finns det många möjligheter att 

spela in korta scener eller dialoger med exempelvis mobilkamera. Det är intressant att fundera 

kring vilken typ av skapande som innefattas i svenskämnet och vilken som inte gör det. Vi 

kan genom böckernas textuppgifter se att skapande av bilder eller kollage utifrån text eller 

vice versa är vanliga, medan uppgifter där elevens själv ska framställa rörlig bild eller foto 

faller utanför ramen. Detta kan givetvis bero på att läroboksförfattarna är medvetna om 

skolors brist på resurser, men eftersom både ”läsande” och ”skrivande” av olika medietexter 

ingår i begreppet media literacy är det är ändå en intressant aspekt att fundera över.
117

 

I båda böckerna, men i synnerhet i BRUS#02 finns uppgifter där utrymme ges att själv 

bestämma på vilket sätt och med vilka medier eleven vill presentera ett område. Här handlar 

det främst om att presentera ett ämne i ord och bild eller genom bildkollage. Rörlig bild berörs 

inte, vilket jag nämnde ovan. Att ett utrymme för olika presentationssätt ges tror jag 

emellertid är viktigt, då dagens samhälle ställer krav på att man kan hantera inte enbart tal och 

skrift utan även layout, bilder, rörlig bild m.m. Även Kress menar att vi väljer de modes som 

är bäst anpassade till det som ska kommuniceras. (Förutsatt att de modes som är bäst 

anpassade finns tillgängliga.) Viktigt är emellertid att lärarna har kunskaper kring bildmedier 

och på ett tydligt sätt kan kommunicera de krav som ställs på eleverna inför exempelvis ett 

arbetsområde där olika redovisningsformer erbjuds. 

De böcker jag undersökt innehåller båda uppgifter där eleven får utlopp för kreativt skapande 

i form av bilder, bildkollage och text och bild i samspel. Ett problem med denna typ av mer 

kreativa uppgifter är, som jag tror att många elever och lärare har upplevt, att de sällan 

bedöms i lika hög grad som skrivuppgifter. Vad gäller de uppgifter där eleven ska använda sig 

                                                      
117 Buckingham, David, 2003, s. 3-4., Fogelberg, Karin, 2005, s. 6. 
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av både text och bild blir texten ofta det centrala i bedömningen. Detta påpekar även Kress 

och van Leeuwen.
118

 Bristande kunskaper bland lärarna skulle kunna vara en orsak till att 

olika former av bildskapande ofta ses som ”lek” medan fokus läggs på producerandet av 

skrift. En annan faktor är förstås traditionen. I svenskämnet ses den skrivna texten som det 

centrala och bildmedier får ofta ta rollen som underhållare eller inspiratör, där den skrivna 

texten utgör målet.  

Bland de kreativa uppgifter, som jag nämnde i föregående stycke, finner man i BRUS#02 

flertalet uppgifter där eleven ska gå utanför läroboken för att finna bilder av olika slag.
119

 

Detta ser jag som positivt, då det tyder på en kunskapssyn som är viktig att inte bara 

läroböcker förmedlar, utan att skolan som institution förmedlar; nämligen att kunskap är så 

mycket mer än det som rör sig mellan klassrummets väggar. En snäv kunskapssyn genererar 

också en alltför snäv kunskap.  

Kress beskriver hur man (ofta omedvetet) i en kommunikationssituation väljer det mode som 

är bäst anpassat efter vad som ska kommuniceras. Därför kan man inte enbart diskutera kring 

vad en texts eller en bilds innehåll kommunicerar utan också fundera kring valet av mode. För 

läsaren av en text (text i vid mening) innebär detta att man måste fundera kring vad valet av 

mode innebär för det som författaren vill förmedla. BRUS#02 har två intressanta uppgifter 

som rör just detta.
120

 I den ena uppgiften ska eleven jämföra skildringar av krig i faktaböcker 

respektive mer personliga framställningar i böcker, bilder, dikter, sånger eller filmer. Eleven 

ska fundera kring vad i skildringarna som stämmer och vad som inte gör det. Slutligen ska 

eleverna diskutera för- och nackdelar med konstnärliga medier respektive faktatexter. Här 

närmar man sig ett sådant sätt att se på val av mode, som Kress beskriver.
121

 Vad man dock 

ytterligare hade kunnat belysa är att valet av mode handlar om vad man vill kommunicera till 

andra. Här begränsas i stället diskussionen till att handla om vilket uttryck talar sanning och 

vilket som inte gör det. Även rubriken till uppgiften talar sitt tydliga språk: ”Fantasi möter 

fakta”.
122

  

En liknande uppgift är den som i BRUS#02 heter ”Uppdraget – ondskans olika uttryck”
123

 . 

Där ska eleven leta upp olika medier som beskriver ondska och fundera kring vilken 

uttrycksform som bäst förmedlar detta. Det jag ser som positivt med uppgiften är att den 
                                                      
118 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theodor, 2006, s. 6. 
119 Se s. 20 under rubriken Aktiva kopplingar. 
120 För närmare beskrivning se s. 20-21 under rubriken Aktiva kopplingar.  
121 Kress, Gunther, 2003, s. 35, 44, 50. 
122 Bayard, Annika & Sjöbeck, Karin, 2007, s. 44. 
123 Ibid. s. 105. 
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faktiskt belyser detta kring olika mediers olika funktioner. Emellertid ger den en ganska 

förenklad och okritisk bild av hur man kan förhålla sig till olika konstnärliga uttryckssätt. 

Vilket mode som enligt eleven bäst förmedlar ondska är kanske inte särskilt relevant. Mer 

intressant hade varit att väcka tankar kring hur olika medier kan uttrycka samma sak, även om 

det sker på olika sätt. Här hade man kunnat få eleven att reflektera kring vilka konsekvenser 

ett visst mode får för kommunikationen. Tyvärr ställs frågorna på ett sätt som knappast ökar 

medvetenheten hos eleven kring vad olika medier kan uttrycka. 

Dahl menar i sin avhandling att BRUS saknar textuppgifter där eleven ska uppmärksamma 

konstnärliga verkningsmedel samt uppgifter av mer analytisk karaktär. Detta har även jag 

kunnat se i BRUS#02, där uppgifterna som berör bildmedier ofta begränsas till elevens 

spontana åsikter och alltför sällan innebär analys eller reflektion. Detta blir tydligt när det 

kommer till frågorna kring bokens bilder, i vilka stilistiska grepp inte uppmärksammas alls. 

Frågorna riktas i stället mot elevens personliga tankar och känslor kring bilden. Här kan man 

se att den djupare analys av medier, som lyfts fram genom begreppet media literacy 

tillgodoses inte i de uppgifter som knyts till bilderna i BRUS#02. Svenska impulser 2 

innehåller däremot något fler uppgifter av analytisk karaktär.  

Jag har även kunnat se vissa likheter kring hur film behandlas i läroböckerna och de 

förhållningssätt lärarna i Olin-Schellers avhandling hade gentemot film i svensk-

undervisningen. Huvuddelen av uppgifterna i BRUS#02 och Svenska impulser 2 innebär att 

man kopplar film till epoker eller texter i böckerna (film som illustration). Det förekommer 

även uppgifter där film nämns på grund av att den är en filmatisering av en litterär text (film 

som jämförelse). Däremot har jag inte kunnat finna uppgifter som innebär att eleven ska 

jämföra en litterär text med filmatiseringen av den. Detta beror troligen på att läroböckerna 

överlag inte innehåller analyserande frågor kring filmer, då sådana uppgifter förutsätter att 

eleverna har möjlighet att se filmen i skolan. 

8.2 Metoddiskussion 

För att begränsa denna studie valde jag att enbart använda mig av grundböckerna i de båda 

läroboksserierna. Kanske hade resultatet varit ett annat om jag även använt övrigt material i 

serierna. Framför allt torde detta gälla BRUS, eftersom flera olika författare bidragit med 

materialet till serien. Emellertid fann jag att grundböckerna utgjorde ett relevant material, då 

det vanligen är dessa böcker som eleverna främst möter och då de innehåller olika typer av 

text, såsom primärtext, sekundärtext samt uppgifter. Exempelvis antologier består till största 
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delen av texten av primärtexter, vilket för denna undersökning inte utgjort ett fruktbart 

material. Däremot hade det varit intressant att även inbegripa lärarhandledningarna, för att se 

hur bildmedier lyfts fram i dessa och för att sätta dem i relation till hur böckerna behandlar 

desamma. Jag valde i denna uppsats att enbart använda det material som eleverna möter, men 

i slutändan handlar det givetvis om hur lärarna väljer att använda materialet. 

En annan avgränsning har varit att jag valt att enbart undersöka två läroböcker som båda är 

utgivna de senaste åren. En intressant jämförelse hade varit att även titta på äldre läroböcker 

och på så vis kunna se om och i så fall på vilket sätt bildmediers funktion har förändrats.  

För vidare studier vore en undersökning i läroboksbildernas funktion och förhållande till 

texten intressant, liksom att titta på vilken typ av bilder som används i böckerna. Studier som 

tidigare gjorts kring bilden i läroboken har till största delen inriktats på läroböcker i historia 

och naturämnen.
124

 Då min uppfattning är att bilderna i läroböcker för svenska skiljer sig från 

läroboksbilder i dessa ämnen hade en sådan undersökning varit spännande att genomföra. Det 

hade också varit intressant att se om bildens funktion i läroböckerna för ämnet svenska 

förändrats över tid.  

Med tanke på att Kress och van Leeuwen menar att lärare inte lägger lika stor vikt vid bilder i 

sin bedömning av det eleverna producerar, vore det även intressant att undersöka hur lärare 

formulerar och bedömer uppgifter där eleven får använda olika typer av bildmedier eller en 

kombination av text och bild. I denna uppsats har jag även diskuterat vikten av att utrymme 

för olika kommunikationsmöjligheter och val av modes ges i skolan. Att studera kring i vilken 

grad ett sådant utrymme ges i skolan tror jag därför hade varit intressant. 

  

                                                      
124 Selander, Staffan, 1988. Sandqvist, Carin, 1995. Wikman, Tom, 2004. 
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