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Ett vidgat textbegrepp 

En studie över fyra lärares syn på ett vidgat textb egrepp som uttrycks i 
svenskämnets kursplan (2000) 

Författare: Magnus Erikson och Kerstin Lindström 

Sammanfattning 
Denna studie avser att undersöka och analysera fyra verksamma lärares uppfattningar 
om det vidgade textbegrepp som uttrycks i kursplanen i svenska 2000 och vilken 
betydelse deras uppfattning om det begreppet får för elevers undervisning i 
svenskämnet. Studien ska dessutom undersöka och analysera deras uppfattningar om 
hur ett vidgat textbegrepp kan förstås och relateras gentemot styrdokumenten i 
svenskämnet.   

För att fånga fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse 
deras uppfattning får för deras elevers svenskundervisning, har intervjuer genomförts i 
grundskolan med fyra lärare i år 6-9. Förhoppningen var att dessa intervjuer skulle ge en 
bild av verksamma lärares uppfattning om ett vidgat textbegrepp och hur det gestaltas i 
deras undervisning. 

Resultatdelen i uppsatsen upplyser om de fyra lärarnas olika uppfattningar om ett vidgat 
textbegrepp och vilken betydelse det får för elevers undervisning i svenskämnet.                                                                    

Abstract 
The purpose of this study is to examine and analyze the understanding, of four teachers, 
about the wide text concept as it is put in the Swedish curriculum of 2000, and what 
meaning their opinion has for their teaching in Swedish arts. Furthermore it will look 
into and analyze their comprehension about how a wide text concept can be understood 
and be related to the governing documents in Swedish arts. 

In order to catch the opinion about the wide text concept of four teachers and to see 
what significance their comprehension about it shows in their teaching, we have 
interviewed four teachers of Swedish arts in the years 6-9. The expectation was that 
these interviews should picture active teachers understanding about a wide text concept 
and how it is shown in their teaching. 

The result part in this essay informs about these four teachers different comprehension 
about a wide text concept and what significance it gets for the teaching of their students 
in Swedish arts. 

Nyckelord / Key words 

Vidgat textbegrepp / wide text concept 

Bildspråk / language of pictures 
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Språkutveckling / language development 

Förord 
Redan innan vi började vår utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm hade vi 
gemensamma intressen för bild och språk. Magnus har alltid haft ett genuint 
språkintresse och Kerstin har alltid varit intresserad av bild, skrivande och litteratur. Vår 
ambition i vårt examensarbete har varit att undersöka vad ett vidgat textbegrepp kan stå 
för/betyda och vad verksamma lärare har för uppfattning om vad det betyder och hur det 
gestaltas och synliggörs i deras undervisning. Vi har därefter relaterat deras 
uppfattningar gentemot svenskämnets styrdokument. Vår förhoppning är att vår uppsats 
ska tydliggöra vad ett vidgat textbegrepp kan omfatta. 
 
Den större delen av vårt examensarbete har vi arbetet fram som en gemensam uppgift 
men på grund av litteraturens omfattning valde vi att dela upp viss litteratur emellan oss. 
Vårt samarbete under arbetets gång har fungerat väl och genom vårt goda samarbete har 
denna uppsats utarbetats och skrivits tillsammans av oss båda. 
 
Vi vill tacka våra informanter för att vi fick intervjua dem och att de lät oss ta del av 
deras uppfattningar om begreppet ett vidgat textbegrepp och hur det gestaltas i deras 
undervisning. Dessutom vill vi ge ett stort tack till vår handledare Gunilla Molloy för 
hennes professionella handledning av vårt examensarbete. 
 
Gnesta, maj 2007, Magnus Erikson och Kerstin Lindström 
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Inledning 

Bakgrund 
Vår utgångspunkt för examensarbetet var att finna ett ämne som vi båda kände en 
nyfikenhet inför och som vi ville utforska och lära oss mer om. Under vår utbildning har vi 
uppmärksammat att användandet av bilder kan vara ett bra metodiskt verktyg vid 
språkundervisning. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning lagt märke till att 
bilder används vid språkundervisning i yngre åldrar, men att användandet avtar under 
grundskolans senare år. Under vår praktik i år 6-9 har vi själva prövat att på olika sätt utgå 
från bilder i vår svenskundervisning. Därvid har vi iakttagit att bilderna har varit ett gott 
stöd för många elever för att till exempel starta en skrivprocess och för att verbalisera sina 
tankar. 

Då vi i kursen Didaktiska perspektiv på svenskundervisning arbetade med kursplanen i 
svenska (Skolverket, 2000) läste vi om ett vidgat textbegrepp och fann att det var något 
som intresserade oss båda, eftersom det berör vårt intresse för bilder och 
svenskundervisning. I kursplanen i svenska står det, ”Ett vidgat textbegrep innefattar 
förutom skrivna och talade texter även bilder” (Skolverket, 2000). Det betonas också i 
kursplanen i svenska att elevernas behov att tillägna sig och bearbeta texter inte alltid 
behöver innebära läsning utan kan ske genom drama, rollspel, film, video och bildstudium.  

Våra egna erfarenheter från skolan, som vi fått under vår verksamhetsförlagda praktik och 
under vikariat på skolor, är att bilder, film och teater utgör en mycket liten del av 
svenskundervisningen. Bilder kopplade till svenskundervisning har vi inte sett användas i 
år 7-9, annat än när vi själva har undervisat. Vid de tillfällen som elever har fått se en film, 
har filmen varit kopplad till en skönlitterär bok som eleverna tidigare har läst. 

I vårt moderna mediasamhälle möts eleverna dagligen av mängder med bilder. Redan vid 
frukostbordet ser de morgontidningens bilder. Hela dagen igenom fortsätter det med 
reklambilder, konstbilder, läroboksbilder, bilder på mjölkförpackningen osv. All denna 
information ”susar” förbi dem. Men hur ofta stannar elever upp vid en bild och frågar sig, 
vad är det jag ser och vad betyder det?  Vi anser att genom att samtala med elever utifrån 
bilder så kan elevens språk berikas och utvecklas. Bilden som texttyp kan hjälpa eleverna 
att uttrycka vad de känner och tänker. 

 

Först ser vi. Så småningom lär vi oss att sätta ord på det vi ser. Synen leder in i både tanken och 

känslan. Det vi ser gör oss glada, nöjda, upprörda eller ledsna. I dagens bildsamhälle kan det ofta 

vara svårt att tolka och sätta ord på alla intryck. Bilderna sköljer över oss och vår livsstil samspelar 

med bilderna omkring oss. Bilden är en så naturlig del av vardagen att vi inte tänker på den. Ändå 

påverkar bilden oss lika mycket som ordet. (Lindberg, Åberg 2004, s. 8)   

 

Vi lever i en tid då utvecklingen i samhället går fort framåt och den samhällsutvecklingen 
borde även speglas i skolan. Därför tycker vi att det är intressant att se hur lärarna i svenska 
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ser på ett vidgat textbegrepp, vilket vi tolkar, innefattar alla dessa bilder som eleverna 
möter dagligen i samhället. 

Undersökningsområde  
Vårt undersökningsområde är fyra lärares uppfattning om ett vidgat textbegrepp såsom det 
uttrycks i kursplanen i svenska (2000). 

För att sätta in vår empiriska undersökning kring lärarens uppfattningar om ett vidgat 
textbegrepp i ett teoretiskt sammanhang har vi läst litteratur som behandlar barns 
språkutveckling, bildens betydelse vid språkinlärning, metodik och didaktik vid 
svenskundervisning, svenskämnets historia och kulturens betydelse i skolan.  

Vi finner det intressant att gå ut i några skolor och höra vad erfarna lärare/pedagoger har 
för uppfattning om det vidgade textbegrepp som beskrivs i kursplanen i svenska och hur 
det synliggörs i deras undervisning. Vidare är det då intressant att se hur deras 
uppfattningar går att relatera till de gällande styrdokumenten i svenskämnet. 

                                                                                                                                                                                         

Syfte och problemformulering 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse om ett vidgat textbegrepp och att 
analysera fyra verksamma lärares uppfattningar om det vidgade textbegrepp såsom det 
uttrycks i kursplanen i svenska (2000). Vi har valt att använda oss av två frågor: 

 

Frågeställning 

 

• Vilka uppfattningar har fyra lärare kring det vidgade textbegrepp såsom det uttrycks 
i kursplanen i svenska och vilken betydelse får deras uppfattning om det begreppet 
för deras elevers lärande? 

• Hur kan dessa uppfattningar förstås och relateras gentemot svenskämnets 
styrdokument? 

 

Då vår empiri är begränsad till fyra informanter är vi medvetna om att vår undersökning 
därigenom kan anses som något begränsad. 
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Centrala begrepp 

Vidgat textbegrepp 

 
Eftersom vårt arbete syftar till att undersöka och analysera fyra lärares uppfattningar om ett 
vidgat textbegrepp och vilken betydelse deras uppfattning om begreppet får för elevers 
lärande, anser vi att begreppet vidgat textbegrepp är centralt i vårt arbete. Det begreppet 
utgör grundstenen i vårt arbete. 
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Teoretiska perspektiv- tidigare 
forskning 

Tidigare forskning 
En del av den litteratur som ingår i denna studie har vi arbetat med inom olika kurser i vår 
lärarutbildning. Dessutom har vi sökt litteratur på Libris. Därutöver har vi funnit litteratur 
på Lärarhögskolans bibliotek samt på vårt kommunala bibliotek i Gnesta. De sökord vi har 
använt oss av har varit följande: Vidgat textbegrepp, svenskämnets historia, språk genom 
bild. 

Språk och kommunikation 

För att få en stadig grund i vår c-uppsats ska vi först försöka förtydliga vad ett vidgat 
textbegrepp innebär. För att skapa mening och göra oss förstådda i olika sammanhang, 
uttrycker vi människor oss med ord, bilder och ljud. Ibland berättar vi saker för varandra 
eller ritar en bild för att förtydliga något för en annan person. Vi skriver brev och 
meddelanden till varandra, vi fotograferar och filmar händelser som vi sedan kan visa för 
andra människor. Vidare går vi på teater och konserter och allt detta är kommunikativa 
handlingar, olika sätt att kommunicera, ett slags meningsskapande. Det vi uttrycker som 
sändare tas emot av en mottagare.                                                                                                                                                                                        

 
Språk handlar om meningsskapande kommunikation och dialog, om det så bara är en inre dialog. 

Med en sådan definition använder man bilder, ljud, rörelser, bokstäver, tecken av olika slag som 

språk. Att arbeta i lera kan alltså vara en del av en kommunikativ handling, och är det ofta när barn 

gör det. Det vidgade textbegreppet inbegriper dels olika språkformer som bygger på ord, ljud, 

rörelser och bilder, dels ”höga” och ”låga” språkformer, barns egna ramsor likaväl som Astrid 

Lindgren, Timbuktu, Lukas Moodysson eller August Strindberg. (Aulin-Gråhamn, Thavenius, 2003, 

s. 146) 

 

Lena Aulin-Gråhamn, Jan Thavenius (Aulin-Gråhamn, Thavenius, 2003, s. 146) anser att 
skolan ensidigt har satt skriftspråket främst. I och med detta finns det en risk för att man 
driver det estetiska som något som står i motsats till det verbala och skriftliga. Istället för 
att se att den kulturella yttrandefriheten består av att kombinera de många olika 
uttrycksformerna för att kommunicera och formulera sina kunskaper och ståndpunkter. 

Om vi till exempel använder bilder som kommunikationsmedier, så kan en avsändare av 
bilden kommunicera med oss som mottagare. Vi kan betrakta bilden och finna ett budskap 
eller en mening och ”på det sättet kan bilden även ses som en slags text som framställts 
genom bildspråk” (Borgersen, Ellingsen, 1994, s. 11). När vi som bildläsare i denna 
kommunikationsprocess möter bilden finns det likheter mellan ” bild och verbaltext” samt 
mellan ”bildläsare och textläsare” (Borgersen, Ellingsen, 1994, s. 11). 
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Två olika språkbruk 

Susanne K Langer (Holmberg, 1994, s.48) förklarar skillnaden mellan språkliga medier och 
bildspråkliga medier genom en symbolteori. Hon delar upp språket som diskursivt och 
icke-diskursivt. Langer skriver gällande det diskursiva språket att, ”När man talar och 
skriver om något måste man ta en sak i taget även om tankarna och symbolerna griper in i 
varandra” (Holmberg, 1994, s.48). Det innebär att när vi talar om våra föreställningar, 
placerar vi dem efter varandra. Det diskursiva språket bygger upp våra föreställningar i en 
lång kedja av betydelser som innefattar tankar och olika symboler som vi som läsare 
successivt förstår (Landström, 2005, s. 4). Bildspråket tillhör det icke-diskursiva språket 
och ”den visuella formen uttrycker samtidighet” (Holmberg, 1994, s. 48). Mediet visar och 
presenterar sitt innehåll direkt, bilden avbildar och åskådliggör och när det gäller film så 
måste vi som tolkare förstå innehållet direkt för att förstå sammanhanget.  

 

Att se på världen behöver således inte innebära att vi bara passivt registrerar den. Att se kräver 

förmågan att kombinera och sammanställa, att reducera det oväsentliga och ladda tingen med 

egna betydelser. Alla människor äger ett bildspråk som de är delaktiga i när de bearbetar inre och 

yttre upplevelser i sitt medvetande. Detta bildspråk är lika grundläggande för människans 

utveckling som det talade språket. (Hansson, Karlsson, Nordström, 1999, s. 9) 

 

Det krävs alltså av oss människor att vi har kunskap om hur vi ska läsa av dessa bilder som 
vi möter i det dagliga livet. Vi måste därför vara utrustade med verktyg för att möta denna 
verklighet. Dessa verktyg kan vi förmedla till våra elever i skolan. När vi exempelvis ser en 
bild, som kan vara mycket innehållsrik, möts vi av en mängd information och vi kan 
behöva verktyg för att tyda den. ”En bilds styrka ligger i att kunna sammanföra en stor 
mängd tecken och betydelser på en liten yta” (Carlsson, Kopperfeldt, 2003, s.20). Bilden 
kan vi med semiotisk teori, läran om tecknen, dela upp i olika betydelser. Begreppen 
denotation och konnotation blir våra verktyg när vi ska analysera bilden på djupet, de 
hjälper oss att skapa en djupare mening. Denotation är bildens grundbetydelse, det vi kan 
se och peka ut i bilden. Konnotation är bibetydelsen, våra egna associationer till bilden. 

 

Bilder och språkutveckling  

Hur lär vi människor oss? Lär vi oss genom att se bilder eller, lär vi oss genom text och 
språk, eller är det genom bild och text i kombination?  

 

Förhållandet mellan bild och språk är det äldsta och viktigaste i all undervisning. Redan på 1600-

talet förstod den tjeckiske pedagogen Comenius detta, han gav då ut den kända illustrerade 

läroboken Orbis pictus eller ”Världen i bilder” som den också kallas. (Imsen, 2000, s.154) 

 

Hur ska då ny information vid ett lärandetillfälle presenteras för eleverna i klassrummet? 
Forskaren Einar Skaalvik (i Imsen, 2000, s. 161) har visat att elevernas förutsättningar 
spelar en viktig roll när det gäller effekterna vid inlärning. Han har genomfört experiment 
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där information visades både visuellt och verbalt. Då visade det sig att de verbalt svaga 
eleverna hade svårt att klara sig i det verbala testet, medan de däremot i bildtestet klarade 
sig mycket bättre. De elever i testet som var verbalt duktiga klarade sig lika bra i båda 
testerna. Detta resultat visar att om vi i skolan lägger ” mindre vikt vid verbala 
presentationer” och istället försöker få fram ”elevernas visuella kunskaper” minskar vi 
kunskapsskillnaderna mellan starka och svaga elever (Imsen, 2000, s. 161).   

Gunn Imsen (Imsen, 2000, s. 163) säger att bilder inte stänger ut språklig utveckling, utan 
istället kan bilder och visuella föreställningar vara viktiga för barnets språkutveckling. 
Orden som barnet lär sig måste ha mening. Bilderna kan bidra till meningsskapandet och 
därmed vara en viktig hjälp i språkutvecklingen hos barnet. 

Lev Vygotskij anser att människans fantasi är grunden för kreativa aktiviteter inom det 
kulturella området. Fantasin gör det möjligt för människor att ge uttryck för det 
konstnärliga, tekniska och vetenskapliga skapandet. Fantasin byggs av människans tidigare 
erfarenheter. Barnet upplever olika saker, det hör ljud, det ser vad som sker omkring det, 
det upplever olika händelser. Alla dessa erfarenheter samlade tillsammans, gör att barnet 
utvecklar en produktiv fantasi och desto mer barnet upplever desto betydelsefullare blir 
barnets fantasi (Vygotskij, 1995). 

Enligt språkforskaren Ragnhild Söderbergh har teckning, målning och lek en stor betydelse 
för barnets språkutveckling. ”Den tidiga läsningen leder till spontan skrivning, en fri, 
skapande skrivning som ingår i en oupplöslig förening med teckning, målning och lek och 
som därför är äkta kultur i betydelsen kultur skapad av barnet själv” (Söderbergh, 1997, s. 
139). 

Enligt Howard Gardner i (Borneskolan, Bifrost, 2002, s. 26) ska barn arbeta med konkreta 
färdigheter inom olika intelligensområden, eftersom det passar in i deras utveckling och 
barnet har då oftast lusten som behövs för att genomföra det. Människor ska inte lära sig 
färdigheter och ämnen för deras egen skull, utan kunskapen skall läras för att kunna tackla 
de övergripande, existentiella frågorna som till exempel, ” Vem är jag, och vilken är min 
historia? Vilka är de andra människorna i världen?” (Borneskolan, Bifrost, 2002, s. 26) 
Varje lärare ska kunna förklara för sig själv och för andra hur undervisningen är relevant 
inför elevens förståelse av dessa övergripande frågor. Undervisningen som utförs i skolan 
ska leda till en utvecklad förståelse hos eleven, annars är lärandet meningslöst. 

Bildspråk 

Eva Cerú (Cerú, 1989) anser att när elever arbetar utifrån och med bilder är möjligheterna 
obegränsade. Hon menar att alla slags bilder kan ge språklig stimulans, men att elevernas 
egna bilder kanske är det främsta bildläromedlet. Bilder stärker och stödjer inlärning av nya 
begrepp, ger stora möjligheter till kommunikation, ger möjlighet till gemensamma 
upplevelser och utbyte av tankar och åsikter. Bilder kan stimulera till olika slags språkliga 
uttryck. Enligt Anthony Furness (i Cerú, 1989) är arbetet med bilder en viktig del av 
barnets språkutveckling, han uttrycker det på detta sätt. 

 

Bildskapande bidrar oerhört mycket till att utveckla ett barns språk. Det sker tydligast genom 

samtalen mellan läraren och barnet och mellan barnen sinsemellan. Men lika viktig är den tid som 
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bildskapandet ger åt barnets inre tal – tänkandet. Medan barnet knådar och formar leran eller 

långsamt blandar ihop olika nyanser av grönt pågår det inre talet. Ord och fraser prövas och 

sorteras. Detta tänkande kan senare dyka upp när barnet talar och skriver. Det kan bli en ram 

utgående från vilken ett barn kan ta till sig en ny erfarenhet eller återuppliva en tidigare erfarenhet. 

(Cerú, 1989, s. 6) 

 

Cerú säger vidare att eleverna har egna funderingar och intressen som de uttrycker i sina 
bilder. Lärarens frågor inför elevens bild kan därigenom stimulera eleven till att berätta och 
vilja veta mer, eleven kan fördjupa sig i ett ämne. Ett sådant arbete kan starta i en bild, där 
eleven ” bearbetat iakttagelser av sin verklighet” och där eleven försöker ” strukturera sin 
nya omvärld” och därigenom göra den begriplig för sig (Cerú, 1989, s. 7).  

Bendroth Karlsson, menar att när barn är kreativa och skapar en bild, ger det dem tillfälle 
att även lära sig något om sig själva (Bendroth Karlsson, 1998). I en lärande miljö ska det 
ske ett dialogiskt samspel mellan pedagogen och barnet för att en bildaktivitet ska bli 
utvecklande för barnet. Hon anser att lärarnas pedagogiska förhållningssätt och deras 
personliga säkerhet i att behärska sitt ämne, har stor betydelse när de ska vägleda barnen 
samtidigt som de ska låta barnen vara fria i den skapande processen. ”Läraren som visar en 
undersökande attityd i såväl samtal som i sitt fysiska handlande kommunicerar en 
relativitet till barnen, dvs. i den här verksamheten finns inte en enda väg att gå och inte rätt 
eller fel”( Bendroth Karlsson, 1998, s. 218). Hon säger att lärare som är osäkra i sin 
lärarroll inte vågar improvisera i sin undervisning eftersom de då kommer ut på okända 
områden. Därigenom blir inte projekten som de osäkra lärarna genomför kreativa och 
utvecklande, eftersom de redan är planerade och svaren finns färdiga innan projektet är 
genomfört.” Ju mer egna, sinnliga erfarenheter av bildskapande en lärare har, desto mer 
vågar och kan hon eller han improvisera i sin vägledning av estetiska aktiviteter. Modet att 
skapa kräver kunskap och erfarenhet hos både lärare och elever” (Bendroth Karlsson, 1998, 
s. 218). 

Bildens användande i undervisningen 

Gunilla Molloy skriver i Reflekterande läsning och skrivning (1996) att det är tacksamt att i 
svenskundervisningen arbeta med bilder, eftersom det arbetssättet kan vara till hjälp för 
skrivsvaga elever och dessutom påminner arbetet med bilder så mycket om ”vad som sker 
vid textbearbetning” (Molloy, 1996, s. 118). Molloy skriver också att om vi försöker att 
betrakta bilder som text, så är det lättare för oss att tänka tanken att bilden i likhet med 
texten berättar något för oss. ”Men vad bilden berättar, den meningen skapar vi själva i 
samspel med den” (Molloy, 1996, s.118). Utifrån en bild kan en elev skriva ner sina egna 
tankar som uppstår i samspel med bilden och eleven kan skriva utifrån sin egen 
kunskapsnivå. Det finns alltså inga rätt och fel vid elevernas tolkningar, utan alla tankar är 
lika kloka. Dessa elevtolkningar kan läraren sedan använda vid andra 
undervisningstillfällen i språkutvecklande syfte, eftersom språket utvecklas i ett socialt 
samspel. Vidare anser Molloy att bilder kan användas vid olika tillfällen för olika syften. 
Bilden erbjuder inte bara hjälp vid producering av texter utan bilder inbjuder också till 
samtal och lyssnande. ”I bilden ligger så att säga redan en ‘text’ och väntar på att bli utlyft” 
(Molloy, 1996, s. 130). Bilder kan alltså användas till flera ändamål. 
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Molloy (Molloy, 2007, s.58-59) skriver att de flesta receptionsforskare betonar vikten av 
elevers inre bildskapande vid läsning av texter. Vissa elever kan ”se” texten framför sig vid 
läsning, men andra elever har svårigheter med detta. Molloy menar att för att hjälpa elever 
med sitt inre bildskapande vid läsning av texter ”men också för att ’ se ’ vad de såg när de 
inte förstod”, ska man låta elever teckna egna bilder i samband med läsning (Molloy, 2007, 
s. 59). Genom att utgå från detta arbetssätt kan eleverna teckna fram sin förståelse av olika 
texter. 

Borgersen, Ellingsen (Borgersen, Ellingsen, 1994, s. 26-33) anser att eleverna är vana vid 
att möta bilder och filmer, men att de oftast betraktar dessa på ett ytligt sätt. De stannar 
aldrig upp och fördjupar sig i det de ser. Det är därför nyttigt för eleverna att sänka 
hastigheten och lära sig betrakta bilder, få dem att lägga märke till detaljer i bilden och 
dessutom få dem att se att dessa detaljer även har en funktion i helheten i bilden. Bilder kan 
i arbetet med eleverna användas i flera syften och på olika sätt, till exempel vid bildanalys, 
som igångsättare vid samtal eller skrivuppgifter, vid träning av ordklasser, vid diskussioner 
och vid jämförelser mellan bilder. Alla dessa olika sätt att utgå från bilder är 
språkutvecklande för eleven. 

Inom Reggio Emilia, en pedagogik som utvecklats i norra Italien, säger man att ett barn har 
hundra språk (Bendroth Karlsson, 1998). I det praktiska arbetet guidar och stimulerar 
pedagogen barnets alla sinnen genom att ge barnet problem att lösa samt ge dem verktyg att 
uttrycka sina upplevelser och tankar med. Det kan uttryckas på flera sätt genom två- och 
tredimensionella bilder, ord och drama. Loris Malaguzzi, eldsjälen bakom denna 
pedagogik, kallar den för seendets pedagogik. Han säger, ” Seendets pedagogik handlar 
inte bara om att se. Det innebär att tränga in i tingen, tillägna sig, reflektera och kunna ta 
ställning. Att inse” (Nordenfalk, 1996, s.48). 

 

Minnesforskning 

Människans hjärna beskrivs av Johan Grinder, professor i lingvistik, och Richard Bandler, 
psykolog och matematiker, som en inlärningsmaskin, (Boström, Wallenberg, 2001, s.23). 
Deras forskning visar på att lärare har en tendens att lära ut ämnen till sina elever på ett 
sådant sätt som de själva lär in. Deras forskning NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) 
utgår ifrån att vi har tre system för att emottaga information från omvärlden.  

 

1. Visuella inlärare- lär sig bäst genom synsinnet. De lär sig bäst genom att läsa eller se bilder och 

diagram… 2. Auditiva inlärare- (hörselinlärare) lär sig bäst genom ljud, samtal och diskussioner… 

3. Kinestetiska inlärare (kännare) lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och 

upplever. (Boström, Wallenberg, 2001, s.24) 

 

Detta innebär att lärare inte bara kan undervisa sina elever på ett sätt, utan läraren ska ha 
olika undervisningsstilar att utgå ifrån så att undervisningen blir lämplig för alla (Boström, 
Wallenberg, 2001). 

Allan Paivo, en kanadensisk psykolog, menar (i Imsen, 2000, s.155) att människan har två 
olika slags minnen – ”ett för föreställningar och ett för lagring av abstrakt kunskap”. Han 
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menar att språk är beroende av föreställningar, som exempelvis ett inre bildskapande. Han 
har i experiment visat att konkreta substantiv som man kan skapa sig en inre bild av 
(visuellt) är lättare att minnas, än abstrakta substantiv som är svårare att visualisera. 

 

Detta tas till intäkt för hypotesen att kodningen först sker visuellt sedan verbalt. En pedagogisk 

slutsats blir att vi hjälper eleverna i deras inlärningsprocess genom att stimulera dem till att 

använda sin fantasi och bilda föreställningar och inte minst genom att läraren använder ett ”visuellt 

språk” i sin undervisning. (Imsen, 2000, s. 155) 

 

Matti Bergström, hjärnforskare vid Helsingfors universitet, säger att vi vuxna hämmar våra 
barns kreativitet genom att vår egen kreativitet har hämmats. Han säger att ”barn bär 
möjlighetsglasögon, ingenting är omöjligt, allt går att förvandla till något nytt och oväntat” 
(Nordenfalk, 1996, s.23).  Han bygger sina tankar på den tredelade hjärnan. I den ena 
änden är den oordnade ”hjärnstammen” som är fullt utvecklad redan i två månaders 
fosterstadium. I den andra änden den högt utvecklade ”hjärnbarken” som inte är fullt 
utvecklad förrän vid 18 års ålder. Hjärnbarken tar emot sinnesintryck från den yttre 
världen. Det är i mötet mellan signaler från hjärnstammen och hjärnbarken som ”kreativa 
tankar uppstår i vårt mentala Jag” (Nordenfalk, 1996, s.22). Jaget gör ett val och det valet 
är en ”värdering.” Förmågan att göra dessa värderingar utvecklas ur en förmåga att se 
helheter. Bergström menar att den förmågan stärks när vi ägnar oss åt konst, filosofi, dans, 
drama och musik. Inom oss människor har vi ett ”möjlighetsmoln” ett reservlager där 
fantasin, sagor och myter bor. Barnet testar sina gränser i lekar, otyg och fantiserande och 
detta ska vi vuxna inte hämma utan vi ska stärka denna lek hos barnet så att det fortsätter 
att utvecklas till en kreativ individ (Nordenfalk, 1996, s.23). 

 

Svenskämnets förändring 

Svenskämnets förändring ur ett historiskt- och i ett framtidsperspektiv avhandlas av bl.a. 
Jan Thavenius i Svenskämnets historia ( Thavenius, 1999). Utvecklingen har gått från krita 
och griffeltavla, via blyertspenna och skrivbok till tangentbord och bildskärm. Vem vet vad 
teknologins framsteg för med sig i framtiden? Kanske kommer interaktiva virtuella världar 
att etablera sig som läromedel i den framtida svenskundervisningen? Ämnets utveckling 
beskriver Thavenius så här, från ett språkämne under artonhundratalet, via svenskämnet 
som ett centralt bildningsämne under början av nittonhundratalet till det vi har idag. 

 

Ordet är alltså ett- svenska - men det elever och lärare gör när ämnet står på schemat kan vara vitt 

skilda saker: olika vid skilda tider, olika i skilda skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland också 

olika i samma skola eller för skilda grupper av lärare. Det är viktigt att bli påmind om detta. 

Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. När någon talar om ämnets kärna eller egentliga 

uppgifter, kan det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör ha ett visst innehåll och vissa 

uppgifter. Att exempelvis låta eleverna läsa svenska klassiker eller plugga grammatik anser 

somliga vara viktiga uppgifter, men de finns inte inneboende i ämnet. (Thavenius,1999, s.16-17) 
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Dagens svenskämne                                                                                         

Lars-Göran Malmgren (i Thavenius 1999, s.19) menar att det finns tre typer av svenskämne 
i skolan av idag. Den första typen benämner han ”svenska som ett färdighetsämne” då 
undervisningen till största delen bygger på färdighetsträning i stavning, interpunktion, 
syntax och grammatik m.m. Mindre vikt lägges vid litteraturläsning och det har inte formen 
av ett humanistiskt bildningsämne. Den andra ämnesuppfattningen kallar Malmgren för 
”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” då framhålls det litterära kulturarvet 
som det väsentliga, ett kulturarv som skall ge en gemensam kulturell referensram och en 
personlighetsutveckling genom läsning av den litteratur som ingår i kanon. Det tredje 
paradigmet benämner Malmgren ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” detta 
skiljer sig från de föregående genom att man i undervisningen utgår från de förutsättningar 
som eleverna har, genom att söka kunskap i sammanhängande och självständiga arbeten 
skall eleverna utvecklas såväl språkligt funktionellt som socialt. ”Många lärare gör 
förmodligen lite av varje…”, menar Malmgren, ”men som lärare kan man sträva i den ena 
eller andra riktningen beroende på ens övertygelse och ställningstagande”. Svenskämnet 
kan alltså sägas variera med olika lärare, elevgrupper, val av läromedel och skolkulturer 
trots att styrdokumenten är de samma. Traditionerna från läroverk och folkskola kan gå 
igen, med ett svenskämne som också skiljer sig ur klassynpunkt, beroende på den 
socioekonomiska sammansättningen av människor i skolornas upptagningsområde. För att 
inte tala om friskolor med en profil uppbyggd på just klasstillhörighet. Det är heller inte 
självklart att förändringar och revideringar av läroplanen får samma genomslag i alla skolor 
därför att pedagogiska traditioners makt är stor. Det finns alltid individuella synpunkter på 
förändringar, om de gjorts av pedagogiska eller politiska skäl till exempel. Om man 
studerar kursplanen i svenska närmare kan man t.ex. upptäcka att en revidering gjordes 
mellan år 1999 och 2000 (http://www.skolverket.se). Under rubriken om ”ämnets karaktär 
och uppbyggnad” har en ändring gjorts. I den senare versionen har tillkommit att, 
tillägnande och bearbetning av texter även kan ske genom avlyssning, drama, rollspel, film, 
video och bildstudium för att ”Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och 
tolka texter.  Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 
bilder.” Är det månne ytterligare en förändring av svenskämnet som man kan utläsa här? 
 

Den tekniska utvecklingen  

Den tekniska utvecklingen med nya media, med nya språk som ger ny kunskap och nya 
typer av kunskapsbildning och lärandesituationer, har gjort att skriftspråk och litteratur har 
hamnat i en ny kulturell konkurrenssituation. Dessa nya media kan av äldre, konservativa 
generationer upplevas som ett hot mot kultur och litteratur, enligt Thavenius (Thavenius, 
1999) men han drar också paralleller till den diskussion som pågick under den tid som kom 
efter det att katekesen och psalmboken var den förhärskande litteraturen i skolan. Han 
skriver att man långt in på nittonhundratalet talade om hur skadlig en ”ohämmad läsning 
med dess störtflod av hetsande och nedbrytande intryck kunde vara”. Eller som Lars-Göran 
Malmgren uttrycker det i Svenskundervisning i grundskolan (Malmgren, 1996) ”Det börjar 
skymma över den gamla kulturen” han menar att den nya tiden med nya kulturella villkor 
kan göra att den ”goda bokens period” snart kan vara förbi. Framtidens TV och databarn 
kommer att leva i ett överväldigande flöde av bilder. ”Sinnena kommer inte att få vara ifred 
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utan röras av teknoestetiska signaleffekter så fort barnen har lämnat vaggan.” (Malmgren, 
1996, s.149). Men Thavenius lugnar med att bokutgivningen har fördubblats under det 
senaste kvartsseklet trots den medieteknologiska utvecklingen med TV och datorer. Men 
unga människor av i dag står inför en mängd av valmöjligheter som inte har funnits tidigare 
dels beroende på ny teknik och bättre levnadsvillkor men också pga. en frigörelse från 
gamla traditioner. Thavenius citerar Thomas Ziehe ( Thavenius, 1999, s. 154) som kallar 
det för friställning, ”Det finns t.o.m. en friställning vad gäller bilder i våra huvuden - 
medierna, reklamen, medvetandeindustrin frigör inom oss explosioner av bilder, drömmar 
och fantasier som inte kunnat förutsägas ens av de mest radikala utopisterna under förra 
århundradet”.  En kuriositet som Thavenius visar på är också citatet ur George Brandes Om 
läsning (1904) som lyder, ”i våra dagar är det ytterst få, som öfverhuvud kunna läsa, idas 
läsa eller som få något utbyte av sin läsning. Att läsa är nästan en utdöende konst sedan 
numera alla kunna det” (Thavenius, 1999, s. 149).  Men skriften och boken kommer att 
leva vidare även i mediakulturen, försäkrar Thavenius. Han fortsätter med att citera den 
norske medieforskaren Helge Rönning som konstaterar att problemet till en del består i att 
när kulturen och kommunikationsformerna har förändrats, så har kulturämnena hållit fast 
vid de gamla medierna. Borde inte medieutvecklingen få större konsekvenser i skolan, 
undrar han. ”Utbildningen måste omfatta kulturarv, språk och alla utvecklade kultur- och 
kommunikationsformer” (Thavenius, 1999, s. 157), så att inte skolan blir en ”folklorens 
och hemslöjdens sista hemvist i det industrialiserade samhället” (Thavenius, 1999, s. 47).  

Svenskämnets framtida utveckling 

”Det erfarenhetspedagogiska svenskämnet må vara i minoritet, men det är där 
utvecklingsmöjligheterna finns” skriver Karin Dahl (i Thavenius 1999, s. 88). ”Saken, 
kommunikationen, den estetiska gestaltningen blir hörnstenar i arbetsprocesserna” 
fortsätter hon och citerar den finländske hjärnforskaren Matti Bergström som beskriver hur 
hjärnan lär sig att lära sig i lek, fantasi och skapande. ”Ensidig språkträning som just vår 
kultur är så girig på, krymper barnets möjligheter att utveckla sin intelligens” säger han, 
enligt Dahl, i en intervju i Det 1001: a barnet (1989). Hon fortsätter med att citera Kent 
Larsson ur Svenska i skolan (1990) ”Det äldre synsättet avgränsar språkkunnandet som en 
färdighet av teknisk-mekanisk natur” säger han och fortsätter ”Numera säger vi helt enkelt 
att vi människor lever i språket. Språket är vår livsvärld. Det är vårt sätt att veta, uppleva 
och uppmärksamma. Världen är då inte något som vi kan definiera oberoende av språket 
utan något vi bygger en uppfattning om när vi i språkutvecklingen utvecklar en livsform. 
Språkkunnande är förmåga att i språket uppleva eller uppmärksamma världen”. Detta 
språkkunnande och denna språkutveckling illustreras enligt Dahl i elevers målande 
beskrivningar i sina dikter om snö, som de skrivit efter en tids meterologiska studier när de 
verkligen levt sig in projektet.  

Andersson (Andersson, Persson, Thavenius, 1999) anser att skolan bör överväga den åsikt, 
som menar att moderna medier är till nackdel för kulturen och de traditionella 
bildningsbegreppen. Det moderna samhället är präglat av sina medier. Vi lever i en 
mediekultur och en väg att bryta den polarisering som bildar en klyfta mellan den 
”högkultur”, som litteraturen får symbolisera, och den ”lågkultur”, som TV och dataspel 
företräder, vore att låta en ” hög medieanalytisk medvetenhet genomsyra arbetet i skolan” 
(Andersson, Persson, Thavenius, 1999, s. 76). Han anser att den pedagogiska verksamheten 
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i skolan bör ha ett positivt förhållningssätt gentemot mediekulturen, som han menar redan 
finns i skolämnena och framför allt i elevernas sociokontext i övrigt. 
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Metod 

Metodbeskrivning 
Vi har valt att söka svar på vår problemformulering genom att utföra en empirisk studie, 
där vi genomför enskilda kvalitativa intervjuer med lärare. I vår synopsis hade vi tankar om 
att även genomföra en aktionsforskning (Johansson, Svedner, 2006, s. 74) i klassrummet, 
men efter att vi inhämtat fakta om denna forskningsmetod insåg vi hur tidskrävande en 
sådan undersökning skulle bli. Beslutet togs då att det inte skulle rymmas inom vår tidsplan 
gällande examensarbetet.  

Anledningen till att vi valt att arbeta med kvalitativa intervjuer är att kommunikation 
mellan människor intresserar oss. Vid en kvalitativ intervju är båda deltagarna, intervjuare 
och intervjupersonen, medskapare i det pågående samtalet. Intervjuaren bör leda och hjälpa 
den intervjuade personen så att det i samtalet kan byggas upp ett meningsfullt och 
sammanhängande resonemang om det ämne som behandlas (Johansson, Svedner, 2006 
s.78). Vi har tidigare i vår utbildning, i andra kurser, använt oss av kvalitativa intervjuer vid 
fältarbeten och funnit att det är en metod som fungerat bra för oss. 

Vid genomförandet av intervjuerna är det viktigt att vara väl förberedd. För att få mer 
kunskap om denna metod har vi tagit del av följande litteratur; Examensarbetet i 
lärarutbildningen (Johansson, Svedner, 2006), Forskningsmetodikens grunder (Patel, 
Davidsson, 2003) och Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (Hartman, 
2004). I vår valda metod är det endast frågeområderna som är bestämda. Vid 
genomförandet av intervjuerna med lärarna kan följdfrågor variera från intervju till 
intervju. Det beror på vilka frågor den intervjuade personen väljer att vidareutveckla i 
samtalet. Den intervjuade personen måste få tid att reflektera för att kunna ge så 
uttömmande svar som möjligt (Johansson, Svedner, 2006, s. 43).  

Det är viktigt att vi själva är väl förberedda inför dessa samtal. Vi har därför avsatt tid i vår 
arbetsplanering för genomförande av en förintervju, eftersom vi därigenom får tillfälle att 
undersöka om svaren på våra intervjufrågor belyser vår problemformulering. Detta samtal 
kommer att spelas in på mp3 –spelare. Genom detta kan vi höra hur vi själva formulerar oss 
i samtalet, om vi ställer öppna hur- frågor, genomför speglingar och sammanfattningar och 
frågar om vi uppfattat den intervjuade personen rätt. 

Då intervjuerna är genomförda kommer vi också att genomföra en jämförelse mellan 
svaren vi fått i dessa intervjuer, vi kommer att se på likheter och skillnader. 

Vårt arbete ska vila på en teoretisk och vetenskaplig grund och därför redovisar vi också en 
studie av tidigare forskning inom det aktuella området. 

Urval 
Vi har tillfrågat lärare, som undervisar i svenska på våra respektive VFU-skolor, eftersom 
detta är ett praktiskt tillvägagångssätt då vi inte har så mycket tid på oss att söka andra 
vägar för att finna informanter. De intervjuade består av lärare verksamma i grundskolan i 
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år 6-9. Vi har valt att intervjua behöriga pedagoger, eftersom vi ville ha informanter med 
liknande bakgrund. Anledningen till att vi har valt att intervjua lärare från år 6-9 är, att det 
är i de skolåren vi själva avser att vara verksamma som lärare.  

Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade tidigt i arbetet våra handledare på respektive skola för att informera dem om 
vårt kommande arbete med denna C-uppsats. Därefter har vi haft mail- och telefonkontakt 
med berörda handledare, för att bestämma datum för intervjuerna. Dessutom har vi skrivit 
ett brev (bilaga 1) till de informanter som deltar i intervjuerna. I brevet informerar vi om 
vilka vi är, eftersom respektive skola tidigare bara träffat en av oss. 

Materialbearbetning 
I samband med genomförandet av intervjuerna spelades samtalen in på mp-3 spelare, 
därefter transkriberades samtalen till skriven text. Som säkerhet till filerna gjordes parallellt 
grundliga anteckningar av den ena av oss under intervjuerna, medan den andre fungerade 
som intervjuledare. Då samtalen var transkriberade läste vi igenom dessa och samtalade om 
vad som framkommit vid intervjuerna. Genom att arbeta på detta sätt blev det tydliggjort 
för oss vad som egentligen sagts under intervjuerna. 
 
Efter genomlyssning av samtalen och läsning av vårt transkriberade material bestämde vi 
oss för att sammanfatta våra två inledande frågor i vår resultatdel eftersom vi i dessa frågor 
ville belysa lärarnas yrkesverksamma tid och deras utbildning. Vi bestämde oss också för 
att citera lärarna i resultatdelen eftersom lärarnas svar är så talande. För att få stöd och 
styrka i vår analys av våra intervjuer kopplades tidigare forskning till de svar vi fått från 
våra informanter. Analysen vi genomfört ligger sedan till grund för vår avslutande 
diskussion i uppsatsen. 
 

Tillförlitlighetsfrågor  
Det centrala i vår uppsats är våra intervjuer. Det är utifrån dessa intervjuer och vår studie 
av tidigare forskning som vårt arbete är byggt. Intervjuerna med våra informanter går inte 
att återupprepa, eftersom intervjusvaren skulle bli annorlunda om vi skulle genomföra 
intervjun ytterligare än gång. Däremot skulle frågeställningarna som vi använt oss av i våra 
intervjuer gå att använda vid samtal med nya informanter.  
 
Vi har i våra intervjuer försökt formulera så öppna frågor som möjligt eftersom vi ville få 
så uttömmande svar som möjligt. En aspekt som vi inte kan vara säkra på, är hur väl 
informantens intervjusvar stämmer överens med vad informanten egentligen tänker.  Vi 
anser dock att intervju som metod, i förhållande till vår frågeställning var ett utmärkt 
arbetssätt för att få fram de fyra lärarnas uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken 
betydelse deras uppfattning om det begreppet får för elevers lärande. 



 

 16

Etiska aspekter 
Genom att vi har valt att utföra vår empiriska undersökning i form av intervjuer med 
enskilda lärare har det varit viktigt för oss att tänka på de forskningsetiska aspekterna. För 
att skydda våra informanters identitet har vi valt att hålla dem helt anonyma. Informanterna 
informerades vid utskicket av vårt brev om anonymitet vid deltagandet. Vid 
intervjutillfällena informerades informanterna ytterligare om att de som personer är 
anonyma.  
 
I vår bearbetning av den empiriska studien och i författandet av vår uppsats är det vi, som 
bearbetare och författare av vårt intervjumaterial, som har makten att bestämma vad som 
ska tas upp respektive väljas bort i vår uppsats. Vi har synliggjort denna aspekt av arbetet 
för oss själva och vi har försökt att göra vår sammanfattande genomgång av intervjuerna så 
fullständig som möjligt utan att riskera informanternas anonymitet. 
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Resultat 

Beskrivning av data/empire 
Vid dessa fyra intervjuer var vi båda medverkande och intervjuerna genomfördes vid tre 
tillfällen. Inför intervjun berättade vi, liksom vi tidigare uttryckt i vårt brev, att vi i 
intervjun skulle utgå från kursplanen i svenska (2000). Därefter genomfördes intervjun. Vi 
kommer i detta arbete att benämna de olika lärarna A, B, C, D. 
 

Resultat av intervjuerna 

Beskrivning av lärarnas utbildning och yrkesverksam ma tid i skolan 

Lärare A är utbildad 4-9 lärare i ämnena bild och svenska och har varit verksam i yrket i 6 
år. Lärare B har grundskollärarutbildning och har arbetat i yrket i tre och ett halvt år. Lärare 
C är utbildad 4-9 lärare i svenska och tyska och har varit verksam i yrket i 8 år. Lärare D är 
utbildad 4-9 lärare i svenska, svenska 2 och engelska och har arbetat i yrket i 14 år. 
 

Vad innebär begreppet ett vidgat textbegrepp (som o mnämns i kursplanen i 
svenska 2000) för dig? 

 

Lärare A:  Oj […] ett vidgat textbegrepp […] att man ska prova på ett flertal olika textvarianter. Eleverna 

ska få se olika bitar […] som bild, film, teater. 

 
Lärare B:  […] Det borde betyda att man kan läsa olika sorters texter […] jag vet inte riktigt, vad jag ska 

svara […] det här va svårt […]   

 
Lärare C:  Ha, ha […] jag vet inte […] vidgat textbegrepp. Det har jag aldrig funderat över, jag har inte 

lagt märke till att det finns i kursplanen. Det som jag ändå vet är att jag jobbar med olika typer 

av texter, olika typer av skönlitteratur. Det kan vara kortare texter, noveller, berättelser, 

tidningar. De kan få lyssna till berättelser och novelläsning, de kan få skriva serier.  

 
Lärare D: Vad det innebär för mig […] att elever ska kunna läsa och förstå olika typer av text. De ska 

kunna skriva olika typer av text […] man ska ju också ta in bild, film, teater och arbeta med 

analyser av film och teater. 

Kommentar  

Vid en jämförelse mellan de olika utsagorna finner vi att vi fått varierande svar. I utsagorna 
A och D är lärarna uppfattning att ett vidgat textbegrepp innebär att eleverna ska få prova 
på olika texttyper och att bild film, teater och bild ingår i det begreppet. I utsagorna B och 
C är lärarna osäkra på vad begreppet egentligen står för. Lärare C försöker ändå att förklara 
hur hon menar. 
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 Hur gestaltas det vidgade textbegreppet i din unde rvisning? 

 

Inför denna fråga var vi tvungna att för lärare B och C förklara begreppets innebörd 
eftersom de var osäkra på vad begreppet omfattar. 

 

Lärare A:  Vi läser mycket, olika texttyper, genre, skriver om det ibland, mycket diskussion. Jag har en 

svag klass som inte förstår det dom läser. Många av dem är utredning gjorda på. Många 

klarade inte nationella i femman, så därför jobbar vi otroligt mycket med läsning, att 

överhuvudtaget förstå vad vi läser. Vi har otroligt mycket diskussion i klassen, oavsett vad vi 

läser eller ser på teater eller så […] så diskuterar vi för att de ska få textförståelse. […] De har 

bilder som stöd när man ska skriva saker också […] vi jobbar också med bildanalys. Mina 

ämnen ligger nära varandra och i och med att jag har bild och svenska så kan jag koppla ihop 

mina ämnen […] och det är mycket positivt att blanda bild och svenska, mycket positivt. 

 
 
Lärare B: Ja, jag kan säga så att det innebär att vi i svenskan arbetar med film och teater, inte så 

mycket med bilder, kanske någon bild. Drama och rollspel är upp till var och en att använda, 

men jag tycker att det finns med i undervisningen. Vi tittar på film och teater i de olika 

klasserna. Vi åker iväg och tittar på film och teater och vi arbetar med själva upplevelsen av 

filmen och teatern på lektionerna efteråt, på olika sätt. Frågor och diskussioner är väl 

vanligast, att man diskuterar vad man sett, att man kan reflektera och att man kan förstå vad 

man varit med om. 

 

Lärare C:       Vi kan gå på teater med dem och film brukar vi titta på. Vi kan se film om vi läser en klassiker. 

Bilder använder jag inte, de jobbar de med i bild […] de kan få jobba med serier ibland. I 6: an 

har de fått rita bilder och gjort ett häfte. De har jobbat med ordspråk och sedan sätter de text 

till bilderna, men det är bara i 6: an jag jobbar med det. 

 

Lärare D: Hur det gestaltas i min undervisning […] vi läser och skriver tidningstexter, såsom notiser, 

kåserier, intervjuer. Vi arbetar med olika genre romaner, dikter, utdrag ur böcker, deckare, 

läser klassiker och ser film. Det blir inte så mycket teater därför att skolan har så dålig 

ekonomi, det fattas alltid pengar. För några år sedan var det bättre, då gick eleverna på teater 

varje termin. Nu kanske det blir en gång om året. Vi skriver miljöbeskrivningar utifrån bilder, 

eller tvärtom, vi ritar bilder utifrån texter. Vi har också skrivit sagor som vi sedan har illustrerat. 

Jag har också arbetat med att måla dikter, till exempel Gustaf Frödings dikter, då eleverna 

både skriver text och målar. Ja […] sedan har jag arbetat utifrån Picassos Guernica då får 

eleverna måla och skriva ner tankar och dikter om kriget. Där har jag kopplat till SO-ämnet i 

skolan. 

Kommentar 

När vi jämför de olika utsagorna uppmärksammar vi att de två lärarna B och C, som inte 
hade begreppets omfattning klar för sig, också är de som använder bild minst i sin 
undervisning. Lärare A och D använder sig av bild mer flitigt vid svenskundervisningen. 
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Om du använder dig av bild, film, teater eller dram a i undervisningen, i vilket 
syfte eller i att vika syften gör du det då? 

 

Lärare A:  Det ingår i svenska kursplanen att ha med bild, teater, film, drama […] och speciellt film, för 

film ligger inte i bildämnet som många tror. Det är viktigt att få dem medvetna om dels hur 

man gör film, också historiskt medvetna och vilka olika genrer det finns inom film. Ja[…] jag 

kopplar bildämnet till min svenskundervisning. I exempelvis år 7 läser vi sagor. För att 

förstärka det muntliga har vi gjort ett bildspel i PowerPoint där de har gjort bilder till sina sagor. 

Eleverna har hittat bilder på nätet och dels fotat själva. När de har fotat själva har de klätt ut 

sig till sagofigurerna och en kamrat har fotat dem. Det var ett givande arbete. Syftet där var att 

förstärka det muntliga och få en fördjupad kunskap. 
 
Lärare B: Hmmm […] bild skulle jag kunna använda för att väcka inspiration och det ger ett tillfälle för att 

reflektera och diskutera. Det kan vara så att man ska skriva en text och att man kan använda 

bild till det. Det kan vara bara att ha när man ska komma igång, hmmm, det är nog det jag kan 

säga om bild. Film och teater, eller vad sa jag, jag, just det ställ frågan en gång till […] Hmm, 

drama har jag använt lite grann det har varit dramatiseringar av en dikt. Syftet var då dels att 

de skulle uppleva en dikt som de skulle läsa själva, att lära sig utantill, att […] våga framträda 

inför en stor publik och då var syftet mycket där att våga. Våga kliva fram inför många och då 

gjorde de det i grupp. Det var en stark upplevelse i den bundna form som det är att 

dramatisera en dikt. Så har jag jobbat med dramatisering. Film, ja jag vet inte riktigt vad jag 

ska svara på det. Jo, det kan vara olika, vissa filmer ser år 6 tillsammans och pratar om den. 

Den kan det vara så att man visar en film för sina elever som tillexempel i vårt sagoprojekt. Då 

såg vi Shrek lite som belöning och lite som att i Shrek finns det jättemånga saker som går att 

koppla till sagotemat, vad som finns i den. 
 
Lärare C:  Hmmm, film och teater är det jag använt mest, lite drama kanske. Det är bara svenskämnet? 

Ja, då är det bara film och teater och jag vill att de ska få en upplevelse. Ibland knyter vi an till 

filmen. […] Åh […] åh, vilka svåra frågor […] vi kan, vi har aldrig skrivuppgifter efteråt utan i 

sådana fall är det diskussion. 

 

Lärare D: Det kan ju vara olika, jag vill ju få in kultur i undervisningen […] det är språkutvecklande att 

arbeta med olika typer av undervisning och text. Om det är texter med miljöbeskrivningar kan 

syftet vara att eleverna ska se bilderna i texten […]  inre bilderna. De kan sedan illustrera sina 

texter. Syftet med att använda bild kan också vara att få eleverna att uttrycka sina känslor, 

genom bilder och texter. En del elever kan ha svårt att komma igång med sina arbeten då kan 

man använda bilder som inspiration. Film […] syftet med att se film kan vara att lära sig se, att 

kunna tolka en film och se människor gestaltas på olika sätt. Syftet kan också vara rent 

tekniskt, att lära sig se olika perspektiv och så. Film kan ju också ses som bara film, för 

upplevelsens skull. Vi kan se en fantasyfilm och diskutera eller skriva. Jag har ibland arbetat 

med film på ett roligt sätt. Filmen stoppas mitt i en händelse och eleverna får skriva egna 

fortsättningar på den, så har vi arbetat med tillexempel Greven av Monte Christo. Vi arbetar 

inte så mycket med drama, eller nästan inget alls. Jag behärskar inte det. När vi har sett en 

teater brukar vi ibland arbeta med tankeväckande frågor, teater är något som eleverna 
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uppskattar. Syftet med undervisningen är att få eleverna att utvecklas och reflektera och 

utveckla sitt språk. 

 

Kommentar  

Vid vår jämförande analys av denna fråga finner vi att, lärare A och D har, såvitt vi kan se, 
ett relativt genomtänkt syfte med användandet av ett vidgat textbegrepp i sin undervisning. 
Lärare B reflekterar i sitt svar över hur hon skulle kunna arbeta med ett vidgat textbegrepp. 
Hon anknyter även svaret till hur hon idag arbetar. Lärare C är otydligare med vad hon har 
för syfte med användandet av bild, teater, film eller drama i sin svenskundervisning. 
 

Hur påverkades din undervisning i svenskämnet i och  med den reviderade 
kursplanen 2000? 

Lärare A och B påverkades inte alls eftersom de då ej var yrkesverksamma.  

Lärare C: svarade att hon inte påverkades ”för fem öre”.  

Lärare D: Ja, hm, påverkades, de var då man skrev in bild och teater, men jag påverkades inte. Jag 

arbetade redan på det sättet jag gör nu, jag använde bild och film i undervisningen före 2000. 

Men jag är medveten om att det skrevs in i den reviderade planen. 

 

Kommentar  

Det är uppbenbart att lärare C inte har uppmärksammat förändringen i kursplanen i svenska 
år 2000. Medan lärare D redan innan revideringen använde sig av ett vidgat textbegrepp i 
sin svenskundervisning före år 2000.  

 

I vilken utsträckning fick du undervisning om bild,  film, teater, TV och drama 
i din utbildning? Berätta något du kommer ihåg. 

 

Läraren A:  Inte mycket i svenskämnet på Lärarhögskolan, men otroligt mycket på Konstfack. I och med 

att jag gick på Konstfack och läste större delen där så har jag mycket av den biten. Jag har 80 

poäng bild, bild och media. På Lärarhögskolan fick jag drama, vi hade något pass där vi läste 

dikter och dramatiserade dem […] men det var inte mycket. 

 

Lärare B: Jag fick en ganska bra kurs i hur man arbetar med film. Jag hade en lärare på Lärarhögskolan 

som själv brann för det och använde det mycket, så hon gjorde ett bra arbete åt oss med film, 

hur man pratar om film, hur man jobbar med film på olik sätt. Sen har jag själv valt att gå en 

20 poängs kurs på Dramaten som heter Shakespeare, men jag har inte använt mig av den så 

mycket ännu, men jag kommer att göra det. Jag kommer ihåg filmkursen mest från 

Lärarhögskolan, det var både analys av film och olika genrer, plus att vi jobbade en del med 

att skriva utifrån bilder 
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Lärare C: Ska jag komma ihåg det, hmm […] ett vagt minne är att jag gjorde en film. Men jag har inget 

minne av något annat. Vi hittade på en film själva. Jag har aldrig i min undervisning spelat in 

film själv. 

 

Lärare D: Jag kommer ihåg att det inte var så mycket bild, nej, nej. Jag fick inte mycket undervisning i 

film och teater. Gunilla Molloy var väl den enda som gav oss något sådant och vi arbetade 

med dikter. Kan det vara så att de som jobbar på Lärarhögskolan inte själva är utbildade i det 

som ska ingå? Nu kanske det är bättre. Men själv har jag gått en tvådagars fortbildning på 

Filminstitutet. Det var på eget initiativ och jag skulle vilja vidareutveckla mig, men det törs man 

inte säga, det finns inga pengar till det, skolan sparar.  Jag känner att jag skulle vilja ha mer 

idéer.  
 

Kommentar  

Vi finner när vi jämför utsagorna i denna fråga att, det är uppenbart att lärare A som har en 
bildlärarutbildning därigenom har större och bättre förutsättningar att använda sig av ett 
vidgat textbegrepp i sin svenskundervisning. Lärare B, C, och D tycker själva att de har fått 
begränsad utbildning inom bild, film, teater, TV och drama. 

 

Anser du att du är utbildad för att undervisa om et t vidgat textbegrepp? 

 

Lärare A:  Ja, i och med att jag har bildutbildningen […] annars hade jag svarat nej, på frågan. 

 

Lärare B: Ja, det finns med. Jag kan nog kanske säga att jag tycker jag är utbildad för det. 

Lärare C:  Nja, jag kan tycka att det här att tolka bilder, vad innebär det egentligen? Det tycker jag är 

speciellt och det är jag inte utbildad för. 

Lärare D: Egentligen inte, utan det har jag fått ta till mig själv genom litteratur och så. Det enda var väl 

Molloy och då fick vi arbeta med texter. Jag fick ingen utbildning i film, teater eller drama. 
 

Kommentar 

Vid en jämförande analys av denna fråga ser vi att lärare A anser att hon är tillräckligt 
utbildad för att undervisa om ett vidgat textbegrepp, tack vare bildlärarutbildningen som 
hon genomgått på Konstfack. Lärare B, C och D är mer tveksamma till att deras utbildning 
täcker behovet för undervisning av ett vidgat textbegrepp, som kursplanen i svenska 
föreskriver. 
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Vad är din syn, överhuvudtaget, på ett vidgat textb egrepp? 

 

Lärare A: Ett bra redskap, alla kan uttrycka sig på ett eller annat sätt, det blir visuellt tydligt, man 

medverkar i ett arbete, en process. Samtal och dialog utvecklar språket på olika sätt. Det 

måste till för att man ska utvecklas, man måste ha någon att utbyta något med. Man kan ju 

göra rena ordkunskapsövningar, men det tror jag inte ger lika mycket som detta […] Jag 

känner mig lite osäker på vad ett vidgat textbegrepp innebär helt och hållet, eftersom jag inte 

kan kursplanen i svenska utantill. Men jag tror själv att jag har rätt bra koll på det. Jag tycker 

att jag arbetar på ett konkret sätt med drama, bild och media med eleverna i svenska eftersom 

jag har de kunskaperna. Däremot har inte skolan pengar till att investera i material och 

kameror och det är tråkigt eftersom det då är svårt att genomför filmprojekt med helklasser. 
 
Lärare B: Det är att man nog kan använda […] att man behöver arbeta med att det ska inte vara 

isolerade öar, utan det ska ingå i en process. Det ska inte stå för sig själv, utan det ska ingå i 

det man arbetar med. Det ska vara inkluderat. […] Jag vet inte om bilder kan hjälpa barn med 

språkutvecklingen […] jag är långt ifrån klar över allting än […] men jag lär mig hela tiden. 

Bilder kan användas till klassrumsdiskussioner och det tror jag är språkutvecklande, att lyssna 

på varandra 

 
 
Lärare C: Alla moment, i och för sig är ju så här [..] saker som att man skriver, läser, lyssnar på texter är 

självklara. Att det ingår bilder, vet jag inte om jag tycker att det ska ingå i ämnet, det ligger lite 

utanför ämnet. Bilder kan säkert förtydliga för många, speciellt svaga elever, vad det handlar 

om. I en bilderbok har du både text och bild för att göra det tydligare och för svaga elever kan 

det alldeles säkert vara en hjälp, till viss del. Men jag tror att det finns risker att man fastnar i 

sånt där och elever behöver läsa texter utan bilder för att komma vidare. 

 
Lärare D: Det är bra, många elever är svaga läsare och de kan ta till sig många saker genom att se film, 

teater och bilder. Undervisningen blir mer levande med bilder. Om en elev inte är en 

storläsare själv så blir det en hjälp att också få intryck på andra sätt än genom texter. Det 

leder till en språkutveckling 

 

Kommentar 

När vi jämför lärarnas utsagor i denna fråga ser vi att, lärare A och D alltså de lärare som 
hade begreppets innebörd mest klart för sig, också är de som är mest positiva till det 
vidgade textbegreppet i undervisningssammanhang. Både lärare B och C uttrycker 
tveksamhet om att användandet av bilder i svenskundervisning kan hjälpa elever i deras 
språkutveckling. 
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Analys av resultat 

Tillvägagångssätt vid analysen 

Vår analys syftar till att försöka se likheter och skillnader mellan de fyra lärarnas och 
tidigare forsknings uppfattningar om begreppet ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse 
lärarnas uppfattning om det begreppet får för elevernas undervisning i svenskämnet. 
Analysen beskriver också hur de fyra lärarnas uppfattningar kan förstås och relateras 
gentemot svenskämnets styrdokument. 
 
Vår analys ligger sedan till grund för diskussionskapitlet. 

Jämförelse av resultat mot tidigare forskning 

Språk, kommunikation och två olika språkbruk 

Redan när vi ställde vår fråga ”Vad innebär begreppet ett vidgat textbegrepp (som 
omnämns i kursplanen i svenska 2000) för dig?” till lärarna insåg vi hur skilda 
uppfattningar och kunskaper de hade om begreppet ett vidgat textbegrepp. Enligt Aulin-
Gråhamn och Thavenius (Aulin-Gråhamn, Thavenius, 2003) handlar språk om en 
meningsskapande kommunikation och dialog och i en sådan dialog används bland annat 
bilder och ljud som språk. Enligt Borgersen och Ellingsen (Borgersen, Ellingsen, 1994) kan 
vi finna budskap och mening i bilder och därigenom kan bilden även ses som en slags text 
och detta är en kommunikationsprocess. Langer ( i Holmberg 1994) delar upp vårt 
språkbruk i diskursivt och icke-diskursivt och genom att använda ett bildspråk så kan man 
på ett mer direkt sätt åskådliggöra tankar och abstraktioner än med enbart ett diskursivt 
språk. Hansson, Karlsson, Nordström (Hansson, Karlsson, Nordström, 1999) skriver att 
bildspråk är lika grundläggande för människans utveckling som det talade språket, därför 
behöver människan behärska båda språkbruken. Det är också viktigt att kunna ”läsa bilder” 
denotera och därefter kunna bilda sig en egen uppfattning, konnotation av bilden (Carlsson, 
Kopperfeldt 2003). Med hjälp av verktygen denotation och konnotation kan vi människor 
skapa en djupare mening. De intervjuade lärarna verkade vid den inledande frågan 
överraskade om begreppet ett vidgat textbegrepp. Endast lärare A och D verkade ha 
begreppets innebörd klart för sig. Vi ställer oss frågan hur ska lärare B och C, som inte 
hade någon aning om begreppet ett vidgat textbegrepp och dess betydelse, kunna medverka 
till att eleverna får ta del av denna språkutvecklande meningsskapande kommunikation och 
dialog där bilder och ljud ingår om de inte själva är medvetna om hur det sker och hur de 
ska gå tillväga i sin undervisning? Innebär detta att elevers vars lärare inte har kunskaper 
om hur och vad de ska undervisa om, inte ger sina elever en likvärdig grund för deras 
språkutveckling som lärare som insett vad ett vidgat textbegrepp innebär?  Vi funderar över 
hur detta kan visa sig i elevers språkutveckling. 

Bilder och språkutveckling  

Tidigare forskning, Skaalvik (i Imsen 2000) har visat att elevers förutsättningar spelar en 
viktig roll vid effekterna av inlärning Verbalt svaga elever har lättare när de får stöd av, 
eller får utgå från bilder. Imsen (Imsen, 2000) menar att bilder kan bidra till 
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meningsskapande och därigenom hjälpa barn i sin språkutveckling. Vygotskij (Vygotskij, 
1995) anser att fantasin byggs av människans tidigare erfarenheter och barnet behöver 
uppleva olika saker och få intryck av dessa upplevelser. Därigenom utvecklas barnet och 
får en rikare fantasi och ett rikare språk. Teckning, målning och lek är viktiga delar i 
barnets språkutveckling (Söderberg, 1997).  Elever i skolan ska inte lära sig ämnen och 
färdigheter för deras egen skull, Gardner i (Borneskolan, Bifrost, 2002) utan kunskaperna 
ska hjälpa individen att förstå de övergripande, existentiella frågorna som de söker svar på. 
Lärandet i skolan skall leda och hjälpa eleven att utveckla en ökad förståelse. 

Inför frågan ”Hur gestaltas det vidgade textbegreppet i din undervisning?” var vi tvungna 
att för lärare B och C förklara vad ett vidgat textbegrepp innebär eftersom de inte visste vad 
det står för och omfattar. Även efter denna förklaring upplevde vi en tvekan i dessa lärares 
svar. Lärare B arbetade med film och teater, ”men inte mycket bilder, kanske någon bild”. 
Lärare C tittade på film och gick någon gång på teater med eleverna, men uttalade direkt att 
bilder använde hon inte, ”de jobbar de med i bild”. Dessa lärares svar går helt emot den 
tidigare forskningen. Vilka konsekvenser får det för elevernas lärande? Lärare A och D 
använde båda bilder i sin undervisning. Lärare A arbetade med bilder som stöd vid skrift, 
bildanalys, diskussioner och teater. Hon ville att eleverna skulle få textförståelse och hon 
ansåg att det var mycket positivt att blanda bild och svenska. Lärare D arbetade med text 
och bild i samspel och var positiv till att koppla in även SO-ämnet i sin 
svenskundervisning. Lärare A och D: s tankar och metoder finner stöd i de teorier som 
tidigare forskning visat på, deras undervisning kan leda till den fördjupade förståelsen som 
Gardner i (Borneskolan Bifrost, 2002) säger är det viktigaste i elevernas lärande.  

Bildspråk och bildens användande i undervisning 

De forskare vi läst litteratur av inom bildspråket och dess betydelse (Cerú, 1989), Furness 
(i Cerú, 1989), (Bendroth Karlsson, 1998) är alla överens om att bilder kan ge språklig 
stimulans och att det är en viktig del vid barnets språkutveckling. Bildskapandet leder till 
utveckling av barnets tänkande. Det utvecklar barnets inre tal. Vid detta skapande ska det 
vara ett dialogiskt samspel mellan eleven och pedagogen så att det kan ske en utveckling 
hos barnet. Molloy (Molloy, 1996) anser att bilder kan användas i undervisning vid olika 
tillfällen för olika syften. Hon menar att bilder inte bara är en hjälp vid producering av 
texter utan även inbjuder till lyssnande och samtal. Borggersen, Ellingsen (Borgersen, 
Ellingsen, 1994) anser liksom Molloy, att bilder kan användas i flera syften till exempel vid 
diskussioner och skrivuppgifter, de anser också att alla olika sätt att utgå från bilder är 
språkutvecklande. Malaguzzi (i Nordenfalk, 1996) menar att pedagogens uppdrag är att ge 
barnet verktyg att uttrycka sin upplevelse med, så att barnet kan reflektera och ta ställning. 
Då vi intervjuade de fyra lärarna och ställde frågan ”Om du använder dig av bild, film, 
teater eller drama i undervisningen, i vilket syfte eller i att vika syften gör du det då?” 
upplevde vi igen tvekan hos lärare B och C. De var inte säkra på i vilka syften de använde 
sig av ett vidgat textbegrepp i sin undervisning. Lärare B försökte utveckla hur hon skulle 
kunna använda bild i undervisningen, men det var inget som hon genomförde i sin 
undervisning. Det enda syfte hon kände sig någorlunda säker på var varför hon använde sig 
av drama. Syftet var då att eleven skulle våga framträda och redovisa en dikt för en publik, 
samt att eleven skulle få en upplevelse av dikten. Lärare C hade inget syfte klart för sig 
gällande ett vidgat textbegrepp. Det enda hon kunde säga efter att ha funderat länge var att 
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eleverna ska få en upplevelse när de ser en film. Lärare A använde det vidgade 
textbegreppet i undervisningen med syftet att förstärka det muntliga och ge eleverna en 
fördjupad kunskap. Syftet med att undervisa utifrån ett vidgat textbegrepp för lärare D var 
att få in kultur i undervisningen, det är språkutvecklande, eleverna lär sig skapa inre bilder 
och uttrycka känslor. Lärarens D: s övergripande syfte var att få eleverna att reflektera och 
utveckla sitt språk. Av dessa fyra lärare var det endast två av dem som hade tydliga syften 
med varför de använde sig av bild, film, teater och drama i undervisningen. 

Minnesforskning 

Tidigare forskning, Grinder och Bandler (i Boström, Wallenberg, 2001) har visat på att 
lärare har en tendens till att lära ut ämnen till eleverna på ett sådant sätt som de själva lär 
in. Detta leder till svårigheter för elever eftersom forskning visat att vi människor lär oss på 
olika sätt. Det är viktigt att lärare hjälper elever i deras inlärningsprocess genom att 
använda ett visuellt språk i sin undervisning, anser Paivo (i Imsen, 2000). Bergström (i 
Nordenfalk, 1996) menar att hjärnbarken tar emot sinnesintryck från den yttre världen och 
vårt mentala jag utvecklas. Därigenom kan vi människor göra värderingar och val. 
Bergström menar att denna förmåga att värdera stärks när vi får ägna oss åt konst, filosofi, 
dans, drama och musik, d.v.s. allt detta som ingår i ett vidgat textbegrepp. 
Frågeställningarna ”I vilken utsträckning fick du undervisning om bild, film teater, TV och 
drama i din utbildning? Anser du att du är utbildad för att undervisa om ett vidgat 
textbegrepp?” visar på att de fyra lärarnas egen utbildning i att undervisa om ett vidgat 
textbegrepp ser mycket olika ut. Lärare A är den som har mycket kunskap om bilder och 
film eftersom hon har 80 poäng bild i sin utbildning. Hon känner sig därigenom utbildad 
för att undervisa om ett vidgat textbegrepp. Lärare B har däremot inte fått så mycket 
utbildning inom ett vidgat textbegrepp, det enda hon kan komma ihåg är en kurs i hur man 
arbetar med film. Hon tycker själv att hon kanske är utbildad för att undervisa om ett vidgat 
textbegrepp. Lärare C har inget minne av någon undervisning av detta slag i sin utbildning, 
efter mycket funderande kommer hon fram till att hon kanske spelade in en film. Hon 
tycker inte att hon är utbildad för att undervisa om ett vidgat textbegrepp. Lärare D fick inte 
så mycket undervisning om ett vidgat textbegrepp i sin utbildning, men hon kommer ihåg 
att Gunilla Molloy kopplade bilder till sin undervisning. Lärare D ställer sig själv frågan, 
”Kan det vara så att de som jobbar på Lärarhögskolan inte själva är utbildade i det som ska 
ingå? ” Hon tycker själv att hon egentligen inte är utbildad för att undervisa om ett vidgat 
textbegrepp, utan den kunskap hon har i att undervisa om detta har hon själv tillskansat sig 
genom litteratur. Detta ger tyngd åt tidigare forskning, dessa fyra lärare undervisar i de 
flesta fall utifrån ett sådant sätt som de själva blivit undervisade utifrån.  

Svenskämnet i förändring 

Thavenius (Thavenius,1999) konstaterar att svenskämnet är ett ämne i förändring, Vem vet 
hur den framtida svenskundervisningen kommer att se ut? Malmgen (i Thavenius 1999) 
talar om de tre paradigmen, svenska som ett färdighetsämne, svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Han 
menar att lärare idag undervisar om lite av varje och att undervisningen i svenskämnet kan 
variera mycket från olika skolor, olika lärare, skolkulturer och olika elevgrupper. 
Thavenius (1996) Malmgren (i Thavenius 1996) Rönning (i Thavenius 1996) Dahl (i 
Thavenius 1996) Andersson (i Andersson, Persson, Thavenius, 1999) är alla överens om att 
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svenskämnet kommer att och bör utvecklas och förändras i takt med att samhället 
förändras. Andersson (Andersson, Persson, Thavenius, 1999) menar att det moderna 
samhället är präglat av sina medier och att skolan därför bör ha ett positivt förhållningssätt 
till mediakulturen som redan är en del av elevernas sociokontext.  Vid den revidering som 
genomfördes av kursplanen i svenska mellan år 1999 och 2000 (http://www.skolverket.se) 
skrevs begreppet ett vidgat textbegrepp in i kursplanen. Där förtydligas också vad ett vidgat 
textbegrepp omfattar i praktiken. När vi ställde vår fråga ”Hur påverkades din undervisning 
i svenskämnet i och med den reviderade kursplanen 2000?” var det endast två av lärarna 
som kunde besvara vår fråga eftersom lärare A och B genomförde sin utbildning när 
revideringen genomfördes och revideringen var inget som talades om under deras 
utbildning. Lärare C svarade att hon inte påverkades ”för fem öre” vilket vi finner underligt 
eftersom hon vid den tidpunkten undervisade i svenskämnet och hon borde ha tagit del av 
förändringen i styrdokumentet. Revideringen borde ha diskuterats i skolan eftersom den 
förändrade och förtydligade undervisningen i svenskämnet. Lärare D var medveten om när 
och att kursplanen reviderades, men hon ansåg inte att hon påverkades eftersom hon redan 
undervisade på det sättet hon gör idag, dvs. hon använde redan bild, film och teater i sin 
undervisning i svenskämnet. 

Resultat av analys gentemot svenskämnets styrdokume nt 

I kursplanen i svenska 2000 (http://www.skolverket.se) beskrivs det under rubriken, ämnets 
karaktär och uppbyggnad vad ett vidgat textbegrepp omfattar i undervisningen.  

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka 

vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det 

ger kunskaper om det svenska språket, om olika kultur arv och om vår omvärld. 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. 

(http://www.skolverket.se) 

Av dessa fyra lärare var inte alla medvetna om kursplanens innehåll. Lärare A och D var de 
två lärare som var medvetna om styrdokumentets utformning. Lärare B och C var däremot 
inte medvetna om vad som stod i styrdokumentet och därmed utgick de inte ifrån det. Vi 
ställer oss frågan är kursplanen i svenska svår att förstå? Enligt Malmgren (i Thavenius, 
1999) så är det inte självklart att förändringar och revideringar får samma genomslag i alla 
skolor eftersom pedagogiska traditioners makt är stor, vilket resultatet av vår forskning är 
en spegling av. 
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Diskussion 

Sammanfattning av analys 
För att besvara vår frågeställning: Vilka uppfattningar har fyra lärare kring det vidgade 
textbegrepp såsom det uttrycks i kursplanen i svenska (2000) och vilken betydelse får deras 
uppfattning om det begreppet för deras elevers lärande? Hur kan dessa uppfattningar 
förstås och relateras gentemot svenskämnets styrdokument? har vi undersökt fyra 
pedagogers uppfattningar om vad ett vidgat textbegrepp är och vilken betydelse deras 
uppfattningar om begreppet får för elevers lärande. Vi har också undersökt hur dessa 
uppfattningar kan förstås och relateras gentemot svenskämnets styrdokument.  

Vi har funnit att de fyra lärarnas uppfattningar om ett vidgat textbegrepp varierar 
väsentligt, vilket vi anser framgår tydligt i vårt arbete i resultat och analysdelen. Deras 
uppfattningar om ett vidgat textbegrepp, vilket inte alla lärare hade någon (lärare C), 
påverkar deras undervisning och därmed kan självklart deras elevers undervisning 
påverkas. Vissa delar som uttrycks i svenska kursplanen (2000) ingår inte i alla fyra 
lärarnas undervisning, utan faller bort på grund av att läraren inte är medveten om att vissa 
delar ska ingå. Lärare B och C var till exempel inte medvetna om att bild ska ingå i 
svenskämnet. De besitter inte heller kunskap i att undervisa i vissa delar av svenskämnet. 
Vi har i vår undersökning inte styrkt att skillnaderna i undervisningen påverkar deras 
elevers inlärning, men tidigare forskning (Aulin- Gråhamn, Thavenius, 2003), Langer (i 
Holmberg, 1994), Skaalvik (i Imsen, 2000), (Vygotskij, 1995), (Söderberg, 1997), Gardner 
(i Borneskolan, Bifrost, 2002), (Cerú, 1989), (Bendroth Karlsson, 1998), (Molloy, 1996), 
(Borgersen, Ellingsen, 1994), Malaguzzi (i Nordenfalk, 1996), Paivo (i Imsen, 2000), 
Bergström (i Nordenfalk, 1996) tyder på att så kan vara fallet när läraren inte använder ett 
vidgat textbegrepp i sin undervisning, dvs. drama, bild, film, TV, teater. Tidigare forskning 
visar på att genom att utgå från bilder hjälper man barnet i dess språkutveckling och bilder 
bidrar till meningsskapande och fördjupad kunskap. Denna forskning och kunskap 
konstaterar vi i vår undersökning att en del av våra informanter inte innehar någon vetskap 
om. I och med att de inte är medvetna om detta, bortfaller helt denna del i det 
språkutvecklande arbetet med bilder i undervisningen för lärare B och C. En parentes är att 
lärare C använde sig av någon bild i år 6, men på högstadiet ska de arbeta med bilder i 
bildämnet!  

I vår undersökning ser vi att svenskämnet skiljer sig mellan olika lärare, beroende på deras 
egen kunskap.  Vi anser att deras egen inlärningsstil kan påverka deras undervisning och 
metodiska gestaltning, det påverkar därmed deras elevers inlärningssituation. Detta har vi 
också funnit stöd för i tidigare forskning Grinder, Bandler (i Boström, Wallenberg, 2001). 
Vi tror och tycker oss kunna utläsa från våra intervjuer att de lärare vi intervjuat undervisar 
sina elever utifrån en sådan undervisning som de själva mött under sin egen utbildning. De 
är påverkade av den metodik och didaktik de själva undervisats utifrån. Lärare A som även 
är utbildad bildlärare anser att hon är utbildad för att undervisa i ett vidgat textbegrepp i 
och med att hon har sin bildlärarutbildning där alla dessa delar ingår. Lärare D anser själv 
att hon egentligen inte är utbildad för att undervisa om ett vidgat textbegrepp, men i och 
med att hon själv är mycket intresserad av bild, konst och film så ingår det i hennes 
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undervisning. Lärare B använder sig till viss del av film i sin undervisning. Vi frågar oss 
kan det bero på att hon under sin egen lärarutbildning fick som hon själv säger ”en ganska 
bra kurs i hur man arbetar med film”.  Lärare C använder sig ibland av film och teater och 
då är syftet att eleverna ska få en upplevelse. Det enda hon själv kommer ihåg från sin egen 
utbildning var att hon kanske spelade in en film. Vi ställer oss frågan hur det påverkar 
hennes egen undervisning? Vi tycker att en logisk förklaring till vad som ingår i lärarnas 
undervisning av eleverna beror på vad som ingick i deras egen utbildning. Om de under sin 
egen utbildning till lärare i svenska hade utbildats i ett vidgat textbegrepp, såsom 
användandet av film, bild, video, TV, drama och rollspel, tror vi att det hade medfört att de 
själva undervisat utifrån det och dessutom varit medvetna (lärare B och C) om att ett vidgat 
textbegrepp ska ingå i undervisningen i svenska. Vi kan här dra en parallell till vår egen 
utbildning i svenska och vi finner då att det i vår egen utbildning i ämnet saknas stora delar 
i utbildningen om ett vidgat textbegrepp. Kerstin har i och med att hon gått 40 poäng bild 
en bra grund i att undervisa om ett vidgat textbegrepp, medan Magnus anser att vissa delar 
saknas i hans utbildning för att kunna undervisa om ett vidgat textbegrepp. Vi ställer oss 
frågan, ska man behöva gå en bildlärarutbildning för att undervisa i svenskämnet? Bör inte 
alla dessa delar ingå i utbildningen av svensklärare?  

Vi tror att om inte svensklärare utbildas till att undervisa i att använda datorer och media så 
kommer skolans undervisning inom en överskådlig framtid påverkas negativt av det, 
eftersom datorer och media finns i elevernas sociokontext utanför skolan. Dessa tankar har 
vi funnit stöd för i tidigare forskning, Rönning (i Thavenius, 1999). Om skolans 
styrdokument skrivs utifrån det samhälle vi lever i och inte lärarutbildningen ”följer med ” 
i den utvecklingen tror vi att skolan riskerar att ”släpa efter”. Ett exempel på detta har vi 
uppmärksammat i våra intervjuer. Vi vet att många elever ofta ser på film eller TV, men i 
skolan används film ofta som en belöning som eleverna får se för att de har orkat läsa en 
bok. Om nu de flest eleverna är vana att se film och TV i sina hem, varför tar man då inte i 
svenskämnet i skolan och ser en film eller ett TV program och diskuterar, analyserar, 
dramatiserar och skriver och betraktar filmen som text?  

När vi i vår analys relaterar våra fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp mot 
kursplanen i svenska (2000) kan vi bara konstatera att endast lärare A och D är medvetna 
om vad som uttryckligen står skrivet i kursplanen. Lärare B och C verkar inte veta vad det 
står skrivet i styrdokumentet som deras undervisning ska utgå ifrån. Vi ställer oss frågan, 
beror det på att de har svårt att tolka kursplanen? Eller är kursplanen för otydlig i sin 
utformning och beskrivning? Vi funderar också över hur och om dessa brister hos lärarna 
kommer påverka deras elever i elevernas framtida utbildning.  

 

Metodval 

Intervju som metod 

När vi påbörjade arbetet med denna uppsats var tanken att vi förutom kvalitativa intervjuer 
skulle genomföra en aktionsforskning i klassrummet, men vi insåg redan i ett tidigt skede 
att denna metod skulle vara för tidskrävande och bestämde oss därför att koncentrera oss på 
att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra lärare eftersom det var lämpligt i förhållande 
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till uppsatsens syfte. Vi ansåg kvalitativa intervjuer vara en passande metod för denna 
uppsats empiriska del. 

Vi tycker att vi under samtliga intervjuer lyckats få samtal som präglats av en god och 
öppen stämning där informanterna gavs utrymme för att prata i lugn och ro, samt att tänka 
efter och samla sina tankar. Vår intervjuguide var en gemensam utgångspunkt vid våra 
intervjuer med informanterna. Vi gick även in och förtydligade vad vi menade om det var 
något som någon inte förstod. Innan vi genomförde dessa intervjuer genomförde vi en 
förintervju med en behörig lärare, för att se om svaren vi fick på våra intervjufrågor belyste 
vår problemformulering. När vi genomfört vår förintervju transkriberade vi denna och 
kunde då se att svaren var relevanta till vårt syfte och vår problemformulering. Därefter 
gick vi ut och genomförde våra intervjuer.  

Vår intention med intervjuerna var att se vilka uppfattningar fyra lärare har kring det 
vidgade textbegrepp såsom det uttrycks i kursplanen i svenska (2000) och vilken betydelse 
får deras uppfattning om det begreppet för deras elevers lärande och hur dessa 
uppfattningar kan förstås och relateras gentemot svenskämnets styrdokument. Det 
uppdraget anser vi att vi lyckats med i denna uppsats. De informanter vi intervjuade kan 
dock ha en annan uppfattning om ett vidgat textbegrepp idag, i och med att de deltog i vår 
intervju samt att de kanske har funderat vidare kring begreppet och tagit del av andra 
lärares åsikter om ett vidgat textbegrepp och därigenom reflekterat och vidgat sina tankar. 

Denna metod, kvalitativa intervjuer, som vi valt att arbeta efter har fungerat bra för oss. 
Men om vi istället hade valt att utgå från en enkätundersökning och endast läst av lärarnas 
svar utan att ge förtydligande i vissa frågor och utan att ge följd frågor, hade vi kanske 
kommit fram till ett annorlunda svar. Om vi skulle ha haft mer tid på oss och kunnat 
genomföra vår tänkta aktionsforskning, skulle vi kanske ha fått en ytterligare tyngd i vår 
forskning eftersom vi då hade kunnat påvisa hur informanternas undervisning ser ut i 
klassrummet. 

Vi tycker att reliabiliteten i vårt arbete är trovärdig och vi anser att vårt intervjumaterial är 
tillräckligt för att gör en trovärdig tolkning av vårt material. 

 

Betydelse 
Arbetet med denna uppsats har medfört att vi berikats med kunskap som vi själva kommer 
att använda i vår kommande profession. Genom att litteraturstudierna kopplats till tidigare 
forskning har vi berikats med kunskap som bidragit till att vi själva fått en fördjupad 
kunskap kring vad ett vidgat textbegrepp kan innebära för elevers språkutveckling. I vårt 
arbete har vi också sammankopplat tidigare forskning till yrkesverksamma lärares 
uppfattningar inom samma ämne och jämfört dessa och kritiskt granskat de samband och 
motsatser som vi funnit. 
 
Vi hoppas att vår uppsats om ett vidgat textbegrepp har väckt våra informanters intresse för 
begreppet och dess innebörd. Vår förhoppning är att de själva börjar reflektera runt sin 
undervisning och berikar den med alla delar som ingår i ett vidgat textbegrepp. Det vore 
önskvärt att skolorna hade råd att skicka sina lärare på fortbildning i svenskämnet. Vi tror 
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att det skulle uppskattas av både lärare och elever, eftersom det skulle komma eleverna 
tillgodo och vi anser att många elever då skulle få en ”rikare” undervisning, där 
språkutvecklingen stod högt i kurs. 
 
När vi bestämt oss för att skriva om ett vidgat textbegrepp, upptäckte vi att tillgången på 
tidigare forskning utförd just kring det begreppet som uttrycks i kursplanen i svenska 
(2000) var begränsad. Vår förhoppning är därför att vårt arbete skall väcka intresse för 
vidare forskning i detta ämne. 
 

Avslutande reflektioner 

Under vår forskningsprocess har en fråga vuxit fram hos oss: Varför har ett vidgat 
textbegrepp tagits med i den reviderade kursplanen i svenskämnet från år 2000? Denna 
läroplansteoretiska fråga kan besvaras med att all den forskning som vi tagit del av i arbetet 
med denna c-uppsats entydigt visar på att barns språkutveckling gynnas av användandet av 
ett vidgat textbegrepp i undervisningen.  

Vi ställer oss därför denna avslutande fråga: Bör det inte läggas mer vikt vid ett vidgat 
textbegrepp i utbildning och fortbildning av svensklärare? 
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Bilagor  

Bilaga 1- Inbjudan till deltagande i intervju 

Till lärare som undervisar i svenskämnet i år 6-9 

Vi, Magnus Erikson och Kerstin Lindström, är två studenter som studerar vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Vi har i dagarna påbörjat vårt examensarbete. Det är ett 
arbete som omfattar 10 högskolepoäng och där studierna grundar sig på en vetenskaplig 
metod. 

Som grund för vårt examensarbete ska vi intervjua några lärare i svenska. Vi ska i våra 
intervjuer utgå från kursplanen i svenska (2000). Intervjutiden uppskattar vi till cirka 20 
minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på mp-3 för att sedan transkriberas. Det 
inspelade materialet kommer att behandlas med den grad av sekretess som föreskrivs av 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det kommer endast att avlyssnas av oss. Vi 
vill starkt understryka vikten av att deltagarnas anonymitet är skyddad i vår studie. 

 

Resultatet av våra undersökningar ska redovisas i form av en uppsats och vi garanterar er 
att inga namn på personer eller skolor som medverkar, kommer att anges i vår uppsats. 

 

Vi vore tacksamma för er hjälp i denna undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar  

Magnus Erikson & Kerstin Lindström 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till intervju med pedagog till c-upps ats 

 

1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Hur länge har du varit verksam som utbildad lärare i skolan? 
 
3. Vad innebär begreppet ett vidgat textbegrepp (som omnämns i kursplanen i svenska 
2000) för dig? 
 
4. Hur gestaltas det vidgade textbegreppet i din undervisning? Ge konkreta exempel. 
 
5. Om du använder dig av bild, film, teater eller drama i undervisningen, i vilket syfte eller 
i vilka syften gör du det då? 
 
6. Hur påverkades din undervisning i svenskämnet i och med den reviderade kursplanen 
2000. 
 
7. I vilken utsträckning fick du undervisning om bild, film, teater, TV och drama i din 
utbildning? Berätta något du kommer ihåg. 
 
8. Anser du att du är utbildad för att undervisa om ett vidgat textbegrepp? 
 
9. Vad är din syn, överhuvudtaget, på ett vidgat textbegrepp? 
 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
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