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ABSTRAKT/SAMMANFATTNING 
 
Denna studie handlar om det vidgade textbegreppet, som innebär att tillägna sig och bearbeta 
texter inte alltid behöver betyda läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, 
film, video och bildstudium. I studien undersöks i vilken utsträckning det vidgade 
textbegreppet är implementerat bland lärarna och i undervisningen i grundskolan, som det 
framskrivs i styrdokumenten. Är lärarna medvetna om det vidgade textbegreppet som det 
beskrivs i styrdokumenten? Sker undervisningen utifrån styrdokumenten? Vilken betydelse 
spelar det vidgade textbegreppet för elevernas lärande? Arbetet inleds med en teoretisk del där 
författarna kommer att avgränsa själva begreppet och förklara vad en vidgning av 
textbegreppet innebär. Mycket av den forskning som bedrivits pekar på att det vidgade 
textbegreppet ännu inte implementerats i undervisningen i den grad som är önskvärt. I 
samband med detta tas även andra viktiga uttryck upp som har en relation till det vidgade 
textbegreppet, såsom hypertext, multimedia och intermedialitet etc. Urvalet för intervjuerna 
har gjorts genom enkäter hos ett fyrtiotal pedagoger i fyra olika grundskolor i en norrländsk 
kommun. Genom intervjuerna undersöktes hur begreppet tolkas, retoriskt och praktiskt. I 
studien kommer det fram att lärarna säger att de använder sig av olika medier i 
undervisningen. Det kom i studien även fram att styrdokumenten inte är en levande del i 
undersökningsgruppens undervisning då inte någon av lärarna var bekanta med det vidgade 
textbegreppet trots att det framhålls i styrdokumenten.  
 
 
�yckelord: literacy text, vidgat textbegrepp, hypertext, hyperlänk, multimodalitet  
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I�LED�I�G  
 
Genom vår utbildning har vi blivit bekanta med både kursplaner och läroplaner eftersom 
dessa varit ett mer eller mindre förekommande inslag i utbildningen beroende på vilken kurs 
vi har läst. Vår uppfattning är att styrdokumenten borde ha en centralare och en aktivare roll i 
utbildningen än vad de idag har, eftersom det inte är helt lätt att förstå vad det är som 
styrdokumenten egentligen säger och hur vi kan utgå ifrån dem i vår kommande undervisning.  

 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har vi fått uppfattningen att pedagogerna inte 
alltid varit så väl förtrogna med gällande styrdokument och ofta skämtas det bland lärarna om 
att förändringar i skolvärlden går långsamt. Under vfu:n har vi upplevt att undervisningen i 
verksamheten ofta varit utformad på ett traditionellt sätt. Med ett traditionellt sätt menar vi här 
att största delen av kunskapsförmedlingen sker via skriven text och muntlig information/kom-
munikation och inte så ofta genom ett vidgat textbegrepp, även om det förekommer. När vi 
har samtalat med pedagoger ute i verksamheten om användandet av text i vidare bemärkelse, 
har vi fått uppfattningen att ingen av de som vi har fört samtal med har haft en uppfattning om 
vad detta innebär och står för, trots att det står skrivet i styrdokumenten att man skall arbeta 
med detta. Det vidgade textbegreppet verkar för många lärare vara ett okänt begrepp. Detta 
gjorde oss nyfikna på hur och om pedagogerna upplever att de använder sig av texter i vidare 
bemärkelse i undervisningen. 
 
Vi är intresserade av olika lärstilar och tycker det är intressant att se hur olika elever lär sig på 
olika sätt och i olika takt. Här upplever vi att det vidgade textbegreppet har mycket att tillföra 
undervisningen. Med utgångspunkt i att det som lärare är viktigt att vara medveten om vad 
eleverna bär med sig från sin fritid in i klassrummet, för att på så sätt möta varje elev med 
utgångspunkt där eleven befinner sig (elevens vardag). Detta finner vi även stöd för i 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 där 
man kan läsa att, 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
 

Vårt intresse för det vidgade textbegreppet väcktes då vi upptäckte/uppmärksammade begrep-
pet i styrdokumenten samtidigt som vi observerat att pedagogerna inte hade någon uppfatt-
ning om vad det innebar rent konkret. Vi anser att det är angeläget att belysa detta förhållande 
samt att undersöka hur det ser ut samtidigt som vi själva kommer att få en fördjupad insikt i 
det vidgade textbegreppets innebörd i undervisningen. I vårt framtida yrke är ett vidgat 
textbegrepp en del av vårt uppdrag därför är denna studie av stor vikt inte bara för oss utan 
även för andra som arbetar med undervisning i skolan.  
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Styrdokumenten - Det vidgade textbegreppet i styrdokumenten  
Vår nyfikenhet gjorde att vi utöver de svenska styrdokumenten valde att undersöka vad de 
norska, finska och danska motsvarigheterna säger om begreppet. Vi har dock inte gjort någon 
historisk tillbakablick på dessa, utan bara vad som sägs idag. 

I Sverige 

Historisk tillbakablick  
I Läroplan för grundskolan Lgr 69, menar man att det skall vara ett långsiktigt mål, att väcka 
elevernas intresse för deltagande i det skiftande kulturlivet som förmedlas via böcker, 
tidningar och tidskrifter, teater, radio, television och film. Det är en viktig uppgift för skolan 
att gynna en öppen attityd till olika kulturaktiviteter, samt att inom t ex film, teater och 
litteratur följa med i uttrycksformernas utveckling 
 

Film och television förmedlar en stor del av den information och de upplevelser, som formar 
vår bild av omvärlden. Syftet med undervisningen är därför att vidga elevernas förmåga att 
uppleva och förstå och kritiskt bedöma vad de tar del av. De bör också få tillfälle att utnyttja 
sina kunskaper om dessa medier genom egna uttrycksövningar.  
              (Lgr69, 1969:134)   
                                  

I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) lyfts under rubriken ”Dataanvändning” följande: 
Alla elever bör orienteras om användningen av datorer i samhället och om den snabba 
utvecklingen på området. Speciellt gäller det att eleverna inser att datorn är ett tekniskt 
hjälpmedel som styrs av människor (Lgr 80:107). 

Lite längre fram behandlas ”Studier av massmedier” där det står att: 

På alla stadier skall eleverna  

• använda tidningar, radio- och TV-program och film för att skaffa sig kunskaper om 
händelser, människor och livsvillkor i olika sociala sammanhang, 

• i samverkan med andra ämnen producera och diskutera, till exempel ljudbildband, 
serier, ljudband, tidningar eller filmer för att dokumentera, informera, väcka debatt 
och roa,  

• skaffa sig kunskaper om massmediernas roll i samhället i samband med kritisk 
granskning av hur händelser, förhållanden eller problem framställs i dessa. 

 
Det är således inte någon ny företeelse att ta in andra medier i undervisningen utan detta har 
förekommit även i tidigare styrdokument. 
 
 

�utiden 
I kursplaner och betygskriterier 2000 för svenska i grundskolan tas det vidgade textbegreppet 
upp på flera ställen: 
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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. 

 
Det vidgade textbegreppet återkommer i både kursplanens beskrivning av ämnets syfte och i 
strävansmålen som är det undervisningen skall sträva mot. Formuleringarna litteratur och 
bildmedier, olika slag av texter både skrivna som bildbaserade handlar det inte bara om 
läsning utan även avlyssning, film, teater, video etc. Alla dessa medier pekar mot det vidgade 
textbegreppet.  
 
I Läroplanen för den obligatoriska skolan Lpo 94 är det vidgade textbegreppet beskrivet på 
följande sätt: 
 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. (Lpo94 sid. 8) 
 
 

I �orge 
I Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen talar man om fem grundläggande färdigheter: 

• att kunna uttrycka sig muntligt 
• att kunna läsa 
• att kunna räkna 
• att kunna uttrycka sig skriftligt  
• att ha digital kompetens 

Ny teknologi har skapt nye former for kommunikasjon. Skift, tale, lyd og bilete blir 
integrerete gjennom informasjonsteknologien. Det oppnar for nye former for 
kommunikasjon og tilrettelegging av kunnskap. Opplæringa i morsmålet må ruste elevene til 
å möte informasjonsteknologien som kreative och kritiske brukarar. Norsk er eit 
kommunikasjonsfag (Læreplanverket 1996:113). 

De norska styrdokumenten lyfter den digitala kompetensen/färdigheten som likvärdig med 
andra kompetenser/färdigheter. Man ser på den digitala kompetensen som en 
sammanbindande länk mellan att räkna, skriva och läsa och den kompetens som krävs för att 
förstå och använda sig av digitala verktyg på både ett kreativt men samtidigt med ett kritiskt 
förhållningssätt.  
 
 

I Finland 
Undervisningen i den finska skolan utgår från Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2004. Ur det finska styrdokumentet har mål/färdigheter 
relaterade till ett vidgat textbegrepp valts ut: 

 
• lära sig att delta aktivt i kommunikationssituationer 
• lära sig att lyssna och att ge och ta emot synpunkter och respons 
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• kunna orientera sig i textmiljöer där ord, bild och ljud samverkar med läsaren 
• lära sig att beakta den mottagande parten i kommunikationssituationer. 

 
Läroämnet baserar sig på ett vidgat textbegrepp som innebär att texterna kan vara fiktiva 
eller faktabaserade, handskrivna, tryckta, grafiska eller elektroniska. I detta vidgade 
textbegrepp ingår alltså förutom skrivna och talade texter även medietexter, ljud, bilder och 
kroppsspråk och kombinationer av dessa. Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, 
skolspråket, är en förutsättning för studier och för att man aktivt skall kunna delta och 
påverka i samhällslivet. (LpGrund 2004:44). 

 
I Finland kan undervisningen vara ämnesindelad eller integrerad. Syftet med den integrerade 
undervisningen är att lära ut förmågan att betrakta företeelser ur olika synvinklar, genom att 
bygga upp helheter och ha en röd tråd i undervisningen. Ett av temaområdena är 
Kommunikation och mediekunskap vars syfte är att utveckla uttrycksförmågan och 
interaktionsfärdigheterna, främja förståelsen för mediernas ställning och betydelse samt att 
utveckla förmågan att använda sig av olika media. De färdigheter som betonas är delaktighet, 
samverkan, dialog och gemenskap.  
 
I den finska läroplanen använder man sig av begreppet, det vidgade textbegreppet precis som i 
den svenska.  
 
 

I Danmark 
Motsvarigheten till den svenska och finska kursplanen heter i Danmark Fælles Mål. Ur den 
danska motsvarigheten har författarna, utifrån studiens syfte valt ut följande centrala 
kunskaps- och färdighetsmål: 
 

• Eleverna skall uppnå kunskaper om samspelet mellan uttryck och innehåll, mellan 
språk och texter och kommunikation 

• Tillägna sig kunskaper om det danska språket, texter och andra uttrycksformer i 
forskellige kommunikationssituationer, i tryckta, elektroniska och andra medier 

•  Uppleva och förstå att språket, texter och andra uttrycksformer har betydelse för den 
personliga, sociala och kulturella identiteten  

 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan tilegne sig 
kundsaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige 
kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier. 

    (Fælles Mål 2003:10). 
 
Undervisningen skall leda fram mot att eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter som 
rustar dem till att: förhålla sig till texter och andra uttrycksformer, däribland samspelet mellan 
litteraturen och andra kulturuttryck, och till litteraturens och olika mediers ställning i 
samhället. Några av de färdigheter som lyfts är att eleverna skall kunna uttrycka sig i bilder, 
ljud och text i såväl enkla som mer komplexa produktioner i en anpassad form, samt i 
dramatisk form.  
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SYFTE  
Vårt syfte med studien är att undersöka om/i vilken utsträckning det vidgade textbegreppet är 
implementerat bland lärarna och i undervisningen i grundskolan, som det framskrivs i 
styrdokumenten.  

Frågeställningar 

Är lärarna medvetna om det vidgade textbegreppet som det beskrivs i styrdokumenten? 
Sker undervisningen utifrån styrdokumenten? 
Vilken betydelse spelar det vidgade textbegreppet för elevernas lärande?  
 
 

BAKGRU�D  

Teorier och tidigare forskning  
Gunther Kress understryker i sin bok Literarcy in the �ew Media Age, att bildskärmen nu mer 
och mer kommit att bli det dominerande mediet som informationskälla. Vi befinner oss nu på 
en resa som går från ”telling the world” till ”showing the world” och att det är en viss skillnad 
mellan som Kress skriver: ”The world told is a different world to the world shown”. (Kress, 
2003:1) 
 
Kress (2003) poängterar att digital text läses på ett helt annat sätt än boklig sådan. I boken är 
bilder och symboler underordnad texten medan det på skärmen är annorlunda. På skärmen är 
texten underställd den grafiska designen där bilder, symboler och hyperlänkar väldigt ofta 
spelar en central roll.  
 
En hypertext är en text med förgreningar som är angivna med hyperlänkar (ofta understruken) 
som ger läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten. Vid varje hyperlänk kan 
läsaren välja fortsätta läsa den aktuella texten eller genom att klicka på länken och på så sätt 
komma till en annan text. En hypertext är således ett komplext nätverk uppbyggt av noder 
med texter och länkar som sammanbinder dem sinsemellan. Själva idén lanserades redan 1945 
av den amerikanske ingenjören och forskningsadministratören Vannevar Bush genom ett 
dokumentationssystem baserat på microfilm. Under 60-talet myntades själva begreppet av 
Ted Nelson och i samband med att nya tekniker för presentation samt människa-dator-
interaktion under 80-talet, blev det ett kraftigt uppsving.  Det finns många fördelar med 
hypertexter men även nackdelar, och ett av de problem som nämns är vilsenhet, samt 
svårigheter för användaren att veta exakt var i detta komplexa nätverk som den aktuella texten 
är och vart alla olika länkar leder, samt att det inte finns ett tydligt slut. (www.ne.se) 
 
En hypertext är en text som med hjälp av så kallade hyperlänkar leder dig till andra texter. 
Detta gör att texten inte behöver läsas linjärt som traditionell text, utan du kan som läsare 
vandra mellan olika texter, sidor och dokument, även inom ett dokument kan man använda sig 
av dessa länkar. Hyperlänkarna är ofta blåmarkerade i texten och en ruta kommer upp när 
man för muspekaren över hyperlänken.  
 
I dag finns många möjligheter till kommunikation där skrivna texter bara är ett av många 
olika sätt att förmedla ett innehåll på. När det gäller skriven text på papper, läser vi från 
vänster till höger och uppifrån och ned. Det finns skriftspråk där man disponerar sitt skrivande 
och läsande på annat sätt men dessa går vi inte in på här. När vi skriver in en text på 

http://www.ne.se
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bildskärmen följer den samma logik som när vi skriver text för hand till viss del. 
Ordbehandlingsprogrammen ger oss möjlighet att skriva på olika ställen i texten men även att 
flytta stycken etc. Ofta uppfattas texten skriven på bildskärm mer som en bild. Texten handlar 
mer om design och form och på så sätt blir texten i första hand att ”visa världen” och i andra 
hand att ”läsa världen”. Informationssökning, IKT-redskap och olika medier ställer krav på att 
eleverna skall utveckla sin läs- och skrivförmåga men även andra förmågor som att kunna 
använda datorn, ha förmågan att läsa bilder etc. (Kress, 2003: Säljö, 2005:221-223).  
 
Brian Street (2001) understryker att literacy inte är någon enskild färdighet utan ”the social 

practies and comception of reading and writing”. Literacy är inte bara en fråga om bokstäver, 
utan ofta samordnas texter med bilder som tillsammans bildar en helhet och som samtidigt 
kräver både en förmåga att tolka bilder samt en god läsförmåga. Det är inte helt enkelt att hitta 
en god översättning av literacy till svenska.  
 
Brian Street menar att literacy inte bara är en teknisk färdighet, ett sätt att avkoda ord. Det är 
också en praktik som påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och även religiösa 
sammanhang (Street, 2001:7) detta lyfter även Roger Säljö (2005) som även han framhåller 
att literacy inte är ett sätt att avkoda ord, utan är en praktik som kan sättas i både religiösa, 
sociala och kulturella sammanhang: 
 

”Uttryck som att läsa och skriva är luddiga begrepp och kan stå för många olika färdigheter. 
Skriftspråkliga aktiviteter – det som på engelska kallas literacy – är synnerligen komplexa 
och varierande. Det handlar inte bara om den rent tekniska förmågan att koda av ord, utan 
det handlar mer om att kunna dra slutsatser, att göra associationer, att kunna generalisera 
och koppla det man läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i andra 
sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålla sig kritisk och så vidare" (Säljö 2005:208). 

 
Roger Säljö (2005) framhåller i boken Lärande och kulturella redskap, att kraven på 
människans kunnande har ökat. Innebörden av att vara läs- och skrivkunnig har inte längre 
samma innebörd som den hade förr beroende på att vår textvärld ändrats. I dag omges vi av en 
omfattande digital textvärld som inte bara är baserad på bokstäver. Det finns mängder av 
hypertexter, bilder och symboler som visualiseras på ett annat sätt än i traditionell bokform. 
Den digitala tekniken gör det möjligt för oss att interagera med omvärlden och detta ställer 
krav på att vi utvecklar dessa färdigheter samtidigt som detta förutsätter andra lärprocesser än 
dem som tidigare hade övertaget i skolan och som i stor omfattning inriktade sig mot att träna 
upp särskilda och väl preciserade förmågor där man lärde sig utantill och repeterade tills man 
kunde återge originalet. I dagens samhälle ställs krav att man är reflekterande och kritiskt 
analyserande, vilket är förmågor som handlar om att veta vad som är betydelsefullt och 
givande i olika sammanhang.   
 
I Reading Images, av Gunther Kress och Theo van Leoween (2006) framhåller författarna att 
bilden ofta ses som underställd skriften i skolan, det vill säga att det ses som ”bättre” att 
skriva än att ”bara” rita. Kress och van Leoween påpekar även att det ofta ställs högre krav på 
den skrivna texten än på bilden. Många literacy-forskare, bland annat Kress och van Leeuwen 
menar att bilden tilldelas en underordnad betydelse i skolan där alltid skriftspråkligheten 
framhålls. Eleverna uppmanas ofta att rita bilder till sina texter, men det ställs ofta högre krav 
på de skrivna texterna än på bilderna.  
 
Caroline Liberg et.al. (2007) påpekar i Att läsa och skriva – forskning och beprövad 

erfarenhet att det är i mötet med andra människor som man skapar mening och att allt 
meningskapande måste förstås som en social process som äger rum i ett socialt rum. 
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Meningsskapandet färgas av det vi tidigare har varit med om, våra erfarenheter från andra 
situationer. Det är lätt att tro att det endast styrs av innehållet men faktum är att man både 
medvetet och omedvetet påverkas av flera faktorer. Texten kan vara skriven på ett visst sätt, i 
en stil som ger ett bildmässigt helhetsintryck, kanske på en viss sorts papper som ger just mig 
vissa associationer. Det kanske även är skrivet med skriftspråkliga formuleringar som säger 
något utöver det som är skrivet. Det är på samma sätt när jag samtalar med någon, det är inte 
då heller enbart det sagda som skapar mening. Meningsskapandet påverkas av många 
faktorer, gester, mimik, kroppsrörelser, lukter, kläder, känslostämningar etc. Det är en mängd 
sinnesintryck som interagerar med varandra och som påverkar vår upplevelse och man brukar 
säga att vi är multimodala i vårt meningsskapande. En av grundtankarna inom den 
multimodala diskursanalysen är att mening skapas och uppstår i interaktion mellan olika typer 
av modaliteter, dvs. former för kommunikation. Modellens främsta utvecklare är Kress och 
van Leoween som främst inriktat sig på modaliteterna skrift, visuella aspekter och även 
färgsättning. (Kress & van Leoween, 2001, 2002, 2006). Olika uttrycksformer står även dessa 
i interaktion med varandra. En sång jag sjunger kan jag göra rörelser till och det jag sjunger 
och rör mig till är samtidigt en text som någon har skrivit och som jag kan läsa, samtala om, 
uttrycka i bild osv. Vidare lyfter Caroline Liberg att varje gestaltning, varje yttrande, bygger 
och stödjer på så sätt en annan gestaltning, ett annat yttrande.  På så sätt blir det en röd tråd 
där det ena knyter an till det andra och som gör att gestaltningar, yttranden, och 
meningsskapande står i ett dialogiskt förhållande till varandra. En central utgångspunkt i både 
förskolans och grundskolans läroplaner är att vi lär oss med alla sinnen – Vi är multimodala 
och dialogiska i lärande och därför är det av avgörande vikt att i undervisningen skapa en rik 
och varierad lärmiljö som ger möjligheter till kunskap på många olika sätt, genom olika 
uttrycksformer.  Det finns även ytterligare en anledning till att ha en rik lärmiljö och det är 
den att vi utvecklar olika former av tänkande och kunskap beroende på hur vi får uttrycka oss. 
Detta är en väldigt viktigt aspekt i ett samhälle där det är viktigt att kunna diskutera på olika 
sätt och utifrån olika utgångspunkter, just utvecklande av dessa förmågor stödjer en rik 
lärmiljö (Liberg et.al. 2007:9). 
 
Christina Olin-Schellers doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother är en studie om 
gymnasielevers textvärldar. Författaren framhåller att ett brett textbegrepp också innebär en 
vidgad betydelse av att ”läsa”. Rent språkhistoriskt härstammar ordet från latinets ”legera” 
som i sin tur betyder att foga samman olika delar till en ny helhet. Denna aktivitet, att 
legera/sammanfoga, behöver nödvändigtvis inte begränsas till ord utan innefattar även siffror, 
ljud och bilder.  Det är just det vidgade textbegreppet som vi sysselsätter oss med när vi ser på 
film eller teater etc. Detta innebär att ”läsning” går ut på att tolka och tillägna sig meningen i 
olika slags texter och således är läsaren en aktiv medskapare av texten som inte bara innefattar 
skriven text (Ohlin-Scheller 2006:18). Christina Olin-Scheller tar i sin forskning upp det 
vidgade textbegreppets möjligheter eller hinder. Christina Olin-Schellers studie behandlar 
fiktionstexter utifrån ett vidgat textbegrepp. Studien visar en rad svårigheter för lärarna 
beroende på olika uppfattningar och erfarenheter av text och som i hög grad skiljer sig från 
elevernas verklighet av text. Christina Olin-Schellers resultat pekar på att om undervisningen 
ska kännas meningsfull för eleverna måste den anknyta till elevernas litterära repertoarer. 
Dessa begränsas inte enbart av det skrivna ordet utan även utvecklar elevens förmåga och 
aktivt ta del av och kritiskt förhålla sig till olika typer av berättelser av såväl typografisk text, 
som ljud och bilder. Christina Olin-Schellers uppfattning är att hierarkierna mellan det som 
idag betraktas som högt och lågt konserveras genom att undervisningens målsättning är att 
eleverna skall tillägna sig en kulturell literacy. Undervisningen bör sträva efter att eleverna 
ska utveckla en kritisk literacy-kompetens så att vägen till elevernas egna textvärldar öppnas. 
Christina Olin-Scheller skriver att om eleverna i skolan får läsa och arbeta med fiktionstexter 
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och detta även innefattar att de får problematisera uppfattningar om högt och lågt så kommer 
det att i denna textvärld inrymmas både Dante och Big Brother (Ohlin-Scheller 2006:237). 
 
Elisabeth Lindmark skriver i artikeln ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna” att medier 
och film är en mycket viktig del av livet för dagens unga och att skolan inte längre som 
tidigare är ensam kunskapsförmedlare. Elisabeth Lindmark menar att lärare idag endast 
förmedlar en bråkdel av den information som eleverna möter. Lindmark påpekar att 
massmedierna har tagit över mycket och att de attityder som medierna förmedlar måste tas 
upp i skolorna och diskuteras utifrån läroplanens värdegrund. Det faktum att vår omvärld 
förändras gör att det är av stor vikt att läroplaner revideras och att skolans uppdrag förändras. 
Ett stort avsnitt i läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94, Skola för bildning, handlade 
om medieutvecklingen, påpekar hon. I den reviderade kursplanen i svenska för 
gymnasieskolan trycktes begreppet på ännu tydligare och Lindmark konstaterar att: Det är en 
del av lärarnas uppdrag att ge eleverna de verktyg de behöver för att de självständigt ska 
kunna värdera inte bara det de läser utan även det som de ser och hör utan att bli 
manipulerade. Det vi ser föder också frågor om det vi inte ser. På precis samma sätt som att vi 
när vi läser en text tolkar in vår egen erfarenhet i tomrummen. Elisabeth Lindmark påpekar 
även att de skrivna orden länge har varit det mest väsentliga för svensklärare som arbetar i 
skolan. Detta förhållningssätt räcker inte längre utan innebär att vi måste vidga vårt 
textbegrepp. (Lindberg 2003:7-10). 
 
Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius påpekar i sin rapport ”Kultur och estetik i skolan” 
(9/2003) som är en slutredovisning av utvecklingsprojektet Kultur och skola/KOS på uppdrag 
av Utbildningsdepartementet, bland annat att skolan ensidigt har satt skriftspråket i första 
rummet och att det finns i detta finns en risk, nämligen den att man då driver det estetiska som 
något som står i motsats till det verbala och skriftliga. Den kulturella yttrandefriheten handlar 
om att få möta, använda och kombinera många olika uttrycksformer för att på så sätt lära sig 
att formulera och uttrycka samt kommunicera sina kunskaper och ståndpunkter. Författarna 
lyfter även vikten av att uttrycka sig på flera sätt, med ord, bilder, ljud, musik, dans och 
rörelse ibland för att själ förstå och ibland för att förklara för andra.”Världen kommer till oss 
via medierna” och med en större mängd och hastighet än tidigare. Författarna av studien 
påpekar att filmen är över hundra år gammal, och att det inte är filmen som är det nya utan 
hastigheten och mängden av information och nyheter som paraboler, satelliter och sajter 
erbjuder oss, men även våra barn. Det faktum att barn och ungdomar lär sig om världen och 
även om sig själva genom vuxenproducerade och vuxeninriktade medier, har inte dessa 
påverkat vare sig skola eller lärarutbildning i någon större utsträckning ännu påpekar Aulin-
Gråhamn och Thavenius även om det nu så smått börjat hända något. Barn och unga är inte 
bara konsumenter de är även producenter av vår tids medier och dessa är inte antingen onda 
eller goda utan de används med olika syften och här måste skolan ha ett förhållningssätt till 
medier så att man använder medier i meningskapande sammanhang. Skolan måste ge eleverna 
verktyg att behärska de nya teknikerna för kommunikation och meningsskapande för att på så 
sätt kunna se, bedöma, värdera samt använda medierna med ett kritiskt förhållningssätt. 
(Aulin-Gråhamn, Thavenius, 2003:146-149).  
 
 

Olika lärstilar kräver olika medel 
Det vidgade textbegreppet är inte bara ett begrepp för att jobba med varierande text och 
litteraturkällor, det är även ett sätt att kunna möta olika inlärningsstilar genom att tillmötesgå 
de olika behov som finns hos eleverna. Genom att vara lyhörd för de behov som finns kan 
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pedagogen på ett enkelt sätt plocka fram viktiga medel så att inlärningsstilar kan mötas på ett 
effektivt och, inte minst för eleven intressant sätt.  
 
I Pedagogisk filosofi, lyfter Christer Stensmo tankar från reformpedagogen Jean Jacques 
Rousseau som redan på 1700-talet förespråkade den pedagogiska filosofi som ställde det 
lärande barnets behov, snarare än läroämnena i centrum för läroplanen. Utbildningen ska 
alltså ske utifrån den lärandes intressen och mognadsnivå och inte baserat på vilken årskurs 
barnet för närvarande går i. Vidare hävdade även Rousseau att ”våra första lärare i filosofi är 
våra händer och våra fötter och vi orienterar oss genom sinnena syn, hörsel och känsel. Av 
denna anledning måste dessa sinnen få utvecklas genom att mäta, räkna, väga och pröva. 
(Stensmo, 1994:107-120).  
 
Makarna Rita och Kenneth Dunn har genom sin 30-åriga forskning kommit fram till att det 
finns 21 olika element som påverkar och är viktiga vid individers inlärning och bearbetning 
av nytt, svårt och akademiskt material. Dessa element har en objektiv mätbar effekt och 
indelas i sin tur i fem olika områden, miljö, känslor, sociala faktorer, fysiska faktorer och 
psykiska faktorer. Effekten av dessa har individuellt varierande grad av inverkan på en 
individs inlärning. Forskningen om dessa faktorer har en statistisk förutsägbar signifikans 
med minst 95 %, vilket betyder att en elev som får en faktor som är betydelsefull tillgodosedd 
i undervisningen, kommer prestationen att öka med 95 % sannolikhet. Vidare påpekar Rita 
Dunn att undervisningen är ineffektiv för många elever. I synnerhet de s.k. svagpresterande. 
Om dessa elever skulle få möjlighet att lära på sitt unika sätt skulle de också fördjupa sina 
kunskaper. (www.larstilscenter.se/larstilarram.htm). 
 
 

METOD 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Patel och Davidsson (2003) samt Backman (1998) existerar ett brett spektrum mellan 
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Kvalitativa metoder bygger på verbala 
analyser, det vill säga det skrivna eller talade ordet, medan kvantitativa metoder bygger på 
statistiska analyser, med andra ord systematiskt insamlat mätbara data. Patel och Davidsson 
(2003) samt Backman (1998) menar att man inte kan kategorisera de olika 
undersökningsmetoderna genom att exempelvis säga att en enkät alltid är kvantitativ eftersom 
det finns många olika sätt att utforma och genomföra en enkätundersökning på, detsamma 
gäller för övriga metoder.  
 
 

Val av metod 
Kylén (1994) påpekar att det i själva verket bara finns fyra olika metoder för att samla in 
underlag: Enkät, intervju, observation och läsning medan Patel och Davidsson (2003) 
preciserar läsning och anger dokument och dagböcker. Metoder för forskning och 
undersökning delas av tradition ofta upp i kvantitativa eller kvalitativa metoder, men det finns 
inte någonting som säger att den ena metoden utesluter den andra. Det är snarare tvärt om. De 
olika metoderna redogör för olika perspektiv av verkligheten vilket gör att de kompletterar 
varandra.  
 

http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm
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Steinar Kvale poängterar i Den kvalitativa forskningsintervjun, att det är av stor vikt att välja 
den metod som bäst lämpar sig för det område man har för avsikt att studera. Vi har använt 
oss av en kvantitativ metod i form av en gruppenkät med till största delen fasta 
svarsalternativ, detta med stöd av bl.a. Kvale som påpekar att enkäter är ett bättre val om man 
skall upptäcka inställningar och attityder hos en större grupp medan det blir svårt att upptäcka 
detsamma med kvalitativa intervjuer. Enkäter utformade med fasta svarsalternativ ett bättre 
val av metod. För att kunna upptäcka och identifiera egenskaper i den intervjuades livsvärld 
och uppfattningar om hur denne säger sig använda ett vidgat begrepp på texter så utformade 
vi en frågelista till vår kvalitativa intervju.  

Urval 
Vår studie utfördes på fyra grundskolor från förskoleklass till år 6 i en Norrländsk kommun. 
På dessa skolor fick vi möjligheten att genomföra enkätundersökning på sammanlagt 42 
lärare. Ena hälften av undersökningen genomfördes i så kallade fristående skolor och den 
andra hälften i kommunala skolor. Vi har inte gjort någon jämförelse mellan de olika skolfor-
merna utan detta val gjorde vi för att få en spridning av de skolformer som finns i länet. 
 
 

Bortfall 
Uteblivna svar, bortfall, är ett problem när det gäller enkäter och enligt Kylén (1994) finns det 
olika åsikter om hur hög svarsprocent man måste ha. Meningarna om detta varierar, allt 
mellan 65 % och 90 % Kylén menar att det vanligaste kravet är 80-85 % även om han påpekar 
att svarsprocenten egentligen borde vara 100 %. Vidare lyfter han att det viktiga är att veta 
vad som det typiska för de som inte svarat/svarat. Vid en tillräcklig svarsprocent på 80 % 
utgår man ifrån att dessa är representativa även för dem som inte svarat på enkäten (Kylén 
1994:11). Vi lämnade ut 42 stycken enkäter och fick in svar från 42 lärare vilket ger en svars-
frekvens på 100 %. Vår strävan var att få in över 40 stycken enkäter för att kunna använda 
vårt material statistiskt. Detta stöds av bland annat Rolf Ejvegård som i ”Vetenskaplig metod” 
påpekar att det knappast är meningsfullt att bearbeta färre enkäter än 40 på ett statistiskt sätt. 
(2003:56).  
 
 

Enkätens utformning 
För att vi få ett urval och samtidigt veta vilka pedagoger vi skulle intervjua (kvalitativ metod) 
valde vi att genomföra en gruppenkät. Gruppenkäter är enligt Trost (2001) relativt vanligt 
förekommande i skolor men även i andra sammanhang där många personer är samlade 
samtidigt. Enligt Trost (2001) är det vanligen den som sköter distributionen och insamlandet 
av enkäterna som svarar på eventuella frågor. Vi valde vi att lämna ut enkäterna personligen 
för att hämta upp dem några dagar senare. Detta medförde att vi inte fanns på plats och kunde 
svara på frågor som uppstod. Däremot hade vi utsett en ansvarig person på skolorna som 
kunde svara. Vi bifogade även ett brev med vår kontaktinformation för frågor rörande 
enkäten. Det faktum att vi inte själva var närvarande är något som vi ser som en brist i vår 
enkätundersökning. För att kunna bearbeta enkäten statistiskt skickade vi ut etthundra enkäter 
till pedagoger från förskoleklass till år 6. Det faktum att enkäter tyvärr inte alltid besvaras av 
alla som får enkäten, valde vi att personligen lämna enkäterna för att på så sätt 
förhoppningsvis få dem att svara i större utsträckning. Trots detta fick vi inte in mer än 42 
stycken enkäter men dessa är tillräckligt många för att vi skall kunna använda oss av det 
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insamlade materialet som ett statistiskt underlag i vår studie, även om det är gränsfall då 
Ejvegård (1996) med flera framhåller att enkäter som understiger fyrtio personer inte är någon 
mening att bearbeta statistiskt. Detta gör att vårt underlag på 42 stycken svarsenkäter hamnar 
precis ovanför gränsen.  
 
Vid utformandet av enkäten valde vi frågor som var relevanta till området som vi hade för 
avsikt att studera. I enkäten fanns även frågor vars svar var urval för en framtida intervju. Vår 
enkät har en hög grad av standardisering och strukturering. Vi har med frågorna i enkäten haft 
för avsikt att täcka in flera delområden och till dessa gett relevanta svarsalternativ, detta med 
stöd av Patel & Davidsson (2003). Vi valde även att inte skriva ut det vidgade textbegreppet 
utan använde oss av olika alternativ som utgör det vidgade textbegreppet eftersom vi ville 
fånga de pedagoger som använder det vidgade textbegreppet även om de inte är bekanta med 
eller känner till själva benämningen av detsamma.  
 
Vid utformningen av enkäten (bilaga 1) valde vi att låta merparten av frågorna vara 
strukturerade med fasta svarsalternativ, vilket även rekommenderas av Trost (2001). Kylén 
(1994) menar att frågor med fasta svarsalternativ gör det enkelt för svararen att besvara 
enkäten eftersom man då bara behöver markera med ett eller flera kryss, samtidigt som det 
gör enkäten lätt att bearbeta. En nackdel med fasta svarsalternativ enligt Kylén är att dessa 
styr tanken hos den som besvarar enkäten och att det av den anledningen kan vara svårt att 
med säkerhet veta om svaren är svararens. Frågor kan genom sin formulering eller sitt 
innehåll osynligt peka på vad man bör svara dvs. den som svarar ger det svar som denne tror 
att man vill ha i studien. Anledningen till att vi valde bort öppna frågor i enkäten beror på att 
tidsaspekten för vår studie inte räckte till då dessa tar längre tid att bearbeta. En fördel med 
öppna frågor är att dessa ger svararen stor frihet att uttrycka sig med egna ord samtidigt som 
kravet på att förmågan att förmedla sina tankar ökar (Kylén 1994:18).   
 
 

Intervjuns utformning 
I enkäten kunde pedagogerna fylla i sina kontaktuppgifter om de kunde tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Bland de drygt fyrtio enkäter som vi fick in var det 25 % av pedagogerna som 
kunde tänka sig att medverka i vår intervju. När tiden för intervjuerna kom var det dock inte 
så många som hade möjlighet att bli intervjuade. Vårt urval blev således de lärare som hade 
tid att intervjuas. Vår intervju har en låg grad av standardisering med fördjupningsfrågor till 
enkäten som är öppna frågor eftersom vi ville att intervjun skulle upplevas som ett samtal och 
inte ett förhör. Öppna frågor ger även den intervjuade utrymme att svara med egna ord. Vi 
valde att ställa frågorna i en viss följd, vilket ger våra intervjuer en hög grad av strukturering, 
i enlighet med Patel & Davidsson (2003). Intervjufrågorna (bilaga 2) som vi konstruerat innan 
låg till grund för intervjuerna. Vid vissa frågor kan följdfrågor ställts om det har behövts. 
Utifrån enkätens utformning och utan att nämna vad vi hade för avsikt att studera, inleddes 
samtliga intervjuer med lite småprat samt en uppvärmningsfråga, för att på så sätt få ett 
avspänt klimat under intervjun. I boken Fråga rätt, skriver Kylén (1994) att intervjuer med 
frågelista lätt kan upplevas mer som fråga-svar än som ett samtal. Detta ville vi undkomma 
med att skapa ett avspänt klimat. 
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Genomförande 
Enkäterna lämnades ut i lärarrummet och hade ett brev bifogat där vi presenterade oss själva 
men även vårt syfte med enkäten samt lärarnas deltagande. Vi upplyste även mottagarna av 
enkäten att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras avkodat 
och att det inte kommer att finnas någon möjlighet att identifiera från vem svaren kommer, 
eller från vilken skola (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Vi tog kontakt med de lärare som vi skulle intervjua. Tid och datum för intervjuerna 
bestämdes genom att det mailades ut vilka dagar som var aktuella och bad lärarna att maila 
tillbaka de dagar och tider som passade dem. Utifrån deras svar bokade vi in tider så att vi 
kunde intervjua alla under samma vecka. Vid vårt första intervjutillfälle intervjuades Lisa och 
Nils, vid det andra intervjutillfället intervjuades Erika, och vid det tredje och sista tillfället 
intervjuades Malin och Karin (namnen är fingerade). 
 
 

Vetenskaplig tillförlitlighet 
 

Generaliserbarhet 
Denna studie gör inte anspråk på att vara generell för lärare i grundskolan eller någon annan 
skolform. Trots att vi i denna studie bedömer reliabiliteten och validiteten som god så är inte 
vår studie tillräckligt omfattande för att vi skall kunna dra några generella slutsatser. I studien 
får vi inblick i hur just dessa lärare och pedagoger uppger att de använder sig av olika medier 
i sin undervisning samt deras tankar om det vidgade textbegreppet. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
Validiteten handlar om studien verkligen undersöker det den avser att undersöka medan 
reliabiliteten handlar om tillförlitligheten. Vi har utformat enkäten på ett språk som är enkelt 
för att undvika missförstånd men även för att reliabiliteten inte skall sjunka. Trost (2001) 
poängterar att krångliga ord kan leda till att enkätfrågorna missuppfattas. Vi har även valt att 
utforma enkätfrågornas svarsalternativ till största delen med rutor vilket Trost (2001) 
förespråkar. Vi lämnade enkäterna i lärarrummet efter att vi presenterat oss och vårt besök. 
Anledningen till att vi lämnade enkäterna i lärarrummet var att detta bedömdes som en 
naturlig och trygg miljö för pedagogerna.  
 
Samtliga intervjuer spelades in och sparades på ljudfil för att den som genomförde intervjun 
skulle kunna koncentrera sig på samtalet med den intervjuade. Intervjuerna utfördes enskilt 
med lärarna på en plats som den intervjuade utsett och där vi fick sitta ostörda, allt för att de 
intervjuade skulle känna sig trygga i intervjusituationen, vilket även förespråkas av bl.a. Trost 
(1997:42) och Kvale (1997:118). Patel & Davidsson (1991, 2003) påpekar att man för att 
kolla reliabiliteten vid intervjuer kan ha ytterligare en person som registrerar intervjusvaren 
parallellt med intervjuaren. Vi valde att spara våra intervjuer på ljudfil eftersom detta ger 
möjlighet att ta intervjun i repris så många gånger vi behövde för att förvissa oss om att vi 
uppfattat allt korrekt. Våra inspelningar användes även för att kontrollera 
interbedömarreliabiliteten.  
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Intervjuerna genomfördes med två personer, en som intervjuade och en som satt med och 
ställde eventuella stödfrågor etc. utom vid ett av intervjutillfällena som genomfördes med en 
intervjuare och en svarande. Vi började intervjuerna med några uppvärmningsfrågor för att få 
en avslappnad intervjumiljö där den intervjuade kände sig bekväm. Genom att intervjuerna 
spelades in så anser vi att tillförlitligheten ökade, eftersom vi hade möjlighet att gå tillbaka 
och lyssna på ord och tonfall så många gånger vi behövde. Ljudupptagningarna gjordes med 
dubbla inspelningar för att på så sätt förhindra bortfall på grund av att tekniken inte fungerar 
eller andra omständigheter. Detta gav intervjuerna en hög grad av reliabilitet. Samtliga 
intervjuer transkriberades direkt efter intervjutillfället för att ha vi skulle ha intervjun aktuell i 
vårt minne.  
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RESULTAT OCH A�ALYS 

Enkätresultat 
På enkätens första fråga vill vi veta om den som svarade är man eller kvinna för att kunna se 
om könsfördelningen på enkätundersökning var jämn. I diagrammen nedan representeras 
svaren från 42 informanter. Resultatet syns i nedanstående cirkeldiagram:  
 
 
 Figur 1 – Den aktuella könsfördelningen inom urvalsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår att fler kvinnor (79 %) än män (21 %) besvarat enkäten. Detta 
misstänker vi speglar det faktum att det är fler kvinnor än män som arbetar som lärare i grund-
skolan.  
 
 
Enkätens andra fråga avsåg att belysa hur länge varje informant arbetat som lärare: 
  
 
Figur 2 - 20 År i yrket inom urvalsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21%

79%

manlig lärare

kvinnlig lärare
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Av enkäten framgår att en ganska stor del av lärarna varit yrkesverksamma i 20 år eller mer, 
en relativt liten del av lärarna i enkätundersökningen är nya i läraryrket (0-5 år). Med 
betydligt fler informanter hade vi i vår studie kunnat analysera vårt syfte i förhållande till 
ålder/kön/år i yrket, detta var ej möjligt då enkäten endast omfattas av 42 informanter. 
 
 
Enkätens tredje fråga, Vilken lärarutbildning har du? Ämneslärare eller klasslärare? 
Resultaten från denna redovisas inte eftersom vi inte anser att svaren är tillförlitliga då flera 
hade markerat båda alternativen. Misstanke finns om att frågan missuppfattades och att man 
svarade att man var utbildad ämneslärare som arbetade som klasslärare. Därtill borde vi även 
ha haft med alternativen förskollärare och fritidspedagog i svarsalternativen på frågan.  
 
 
Enkätens fjärde fråga är en följdfråga på den tredje och går således bort av samma anledning. 
 
 
På den femte frågan i enkäten: Vilka medier använder du dig av i undervisningen?  
 
 
Figur 3 - Vilka medier som används 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Enkätens fem-i-topp över de mest använda medierna är internet 38/42, musik 35/42, film 
34/42, drama 33/42 och tidningar 32/42. Här borde vi ha lämnat utrymme för informanterna 
att specificera vilka medier man använde sig av under ”annat”. 
 
 
På den sjätte frågan i enkäten efterfrågades i vilken omfattning/frekvens som informanterna 
sade sig använda något av de olika medierna i sin undervisning. 
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Figur 4 – Omfattningen av olika medier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysen av diagrammet visar att fyra av lärarna inte har svarat på frågan vilket vi tolkar är en 
osäkerhet på vad vi efterfrågade och vi borde ha formulerat frågan annorlunda, förslagsvis, I 
vilken omfattning använder du ”något” av de ovan uppräknade medierna i din undervisning? 
Detta hade kunnat leda till ett annat resultat än det resultat som vi nu fick.  
 
 

X² 
Det hade givetvis varit möjligt att bearbeta resultaten genom X²-analys men vi har i denna 
studie gjort bedömningen att en X²-analys inte skulle tillföra vår studie något annat resultat än 
det resultat som vi fått fram i studien varför detta uteslutits.   
 

Intervjuresultat och analys 
Vi valde att använda  oss av meningskoncentrering vid utskriften av våra intervjuer. Vilket 
innebär att  de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Mycket av 
det som kom fram i intervjuerna var ej direkt relevant för vår studie, varför detta redigerats 
bort. Det vill säga, långa uttalanden kortades ned och komprimerades, och endast det som var 
väsentligt för studien togs med (Kvale, 1997). Resultatet från intervjuerna presenteras i 
berabetad form och analyseras i kommentarerna.   
 
Bearbetningen av intervjuerna påbörjades i och med transkiberingen av intervjuerna. Även 
om vi komprimerat intervjusvaren har vi angett pauser med […]. Detta har vi gjort med 
tanken att intervjusvaren ändå skall bli levande trots att vi använt oss av 
meningskoncentrering. 
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Presentation av intervjuade lärare 
Samtliga lärares namn är fingerade i förekommande fall, då både enkäter och intervjumaterial 
behandlas konfidentiellt för att inte röja deras identiteter eller på vilken skola de verkar. 
Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor och med fyra kvinnliga och en manlig lärare.  
 
 
Malin är utbildad förskollärare och har varit verksam 36 år och har nu en förskoleklass. Hon 
älskar sitt yrke och tycker om det mer och mer för varje år som går.  
 
Erika har grundskollärarutbildning och har arbetat i yrket i 28 år. Erika har arbetat utomlands 
som lärare.  
 
Karin är utbildad lärare och har varit verksam i drygt 30 år. Hon är klasslärare för år 4. Karin 
älskar att prata om sitt yrke och det är inte svårt att se hennes engagemang.  
 
Lisa är utbildad 1-7 lärare i SV/SO sedan tio år och har varit yrkesverksam i åtta år. Jobbar nu 
som klasslärare i år 5. Lisa älskar mötet med människor och att yrket är omväxlande där ingen 
dag är den andra lik.  
 
�ils är utbildad 1-7 lärare i SV/SO och har i sju år arbetat som lärare samt som skolledare i 
två år. Just nu är han klasslärare i år 4.   
 
 
Om du skulle beskriva begreppet text, hur skulle ditt svar bli? 

 
 

Malin:  Åååå, vilken svår frågaa!  TEXT! Eeh […] om jag utgår från min 
yrkesprofession så lär jag ju barnen att ALLT det man säger, kan man skriva 
[…] i form av text. Text är egentligen någonting som man kan. […] eh […] 
den, den bevarar det som man säger. Man kan bevara[…] eh […] det sagda så 
att säga. Och text jag tycker det är väldigt någonting som jag uppmuntrar 
barnen till att eller egentligen får jag dem själva att tänka till […] Varför är det 
bra att kunna läsa och skriva. – Då kan de ju själva läsa, bara det att läsa 
böcker det är ju det handlar också om text. Sen det här att små barn, de är så 
lyckliga när de lär sig att, för det första att FÖRSTÅ varför det är så bra att 
kunna och sen det här när de lär sig det att sätta ihop ett ord. Alltså det finns ju 
hur många/mycke möjligheter som helst när det gäller just text, du kan skriva, 
du kan läsa... du kan bevara spela in text […] på band som vi gör nu när barnen 
pratar – det är ju också text. Såhär tänker jag […] 

 
Erika: Berättar någonting […] det kan vara en faktatext, en saga eller 

skönlitteratur[…]. 
 
Karin: Text? […] Oväntad fråga […] alltså begreppet text? […] Det som finns i 

böcker […] tidningar, datorn […] Där man kan hitta text[…]. 
 
Lisa: Det var en klurig fråga […] bokstäver hopsatta till ord som förhoppningsvis 

ska ha ett innehåll som betyder någonting både för den som skriver och som 
läser.  
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�ils: En rad bokstäver som tillsammans är sammanfogade så att man kan få ut fakta 
av det […] eller skönlitteratur, nöje eller något sätt så […]. 

 
Kommentar 
 

 
                        Avsikten med att ställa denna fråga först i intervjun, var att utröna informanternas syn på 

begreppet text. För att inte styra lärarnas svar, undvek vi att förtydliga frågan eller på annat 
sätt ”hjälpa” informanterna även om de tydligt gav uttryck för att de ansåg att frågan var svår. 
 
Vid en jämförelse av de svar som erhölls vid intervjuns första fråga, kan vi notera att vi får i 
stort sett liknande svar från alla intervjuade. Majoriteten av de intervjuade lärarna nämnde 
inte någon annan text än skriven text förutom de två lärare som nämnde datorn och inspelade 
texter på band.  
 
Lärarnas generellt snäva begrepp på text kan ha sin förklaring i deras för stunden, bristande 
förtrogenheten med styrdokumenten relaterat till vår fråga. Vi upplevde dessutom att de sökte 
stöd i oss, vad ville vi ha för svar? Detta relativt snäva sätt att se på text, kan ha sitt ursprung i 
att lärarna ville ge oss det svar som de trodde vi ville ha. Man tänker ganska snävt och 
styrdokumenten verkade vara avlägsna för dem när det gäller begreppet text. 
 
 
Upplever du att exempelvis en staty kan vara text? 
 
 
Malin:  Egentligen […] för att den, allt är ju text egentligen om du frågar så. Jag har 

aldrig tänkt på det men där kan du ju också, du kan ju SJÄLV […] det du 
UPPLEVER […] det du SER kan du skriva ner egentligen är det ju också text -
fast det är osynlig text. Jag är så här spontan […] jag kan komma på när du 
frågar så börjar jag att tänka […]. 

 
Erika:  Nja […] nej det tycker jag inte. 
 
Karin:  Ja den kan ju säga någonting i och för sig till mig. 
 

Lisa:  Det har jag aldrig gjort […] så har jag aldrig tänkt på en staty […]. 
   
�ils: Nu är vi inne på att en bild kan säga mer än tusen ord […] jag skulle inte säga 

till barnen att titta där ser ni den 2,5 meter stora texten men jag kan vara med 
på […]att det kan finnas text på statyn, jag kan också tänka mig att statyn kan 
ger oss info eller frågeställningar som vi skulle kunna använda sen när vi 
skapar en text runt ikring den […] som inspiration till en text. 

 
Kommentar 
 
På frågan om exempelvis en staty kan upplevas som text är det Malin och Karin som besvarar 
frågan jakande. Erika säger nej, och Lisa har inte tänkt så tidigare medan Nils refererar till att 
en bild kan säga mer än tusen ord samtidigt som han sitter lite fast i att en text alltid är skriven 
text. 
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Vid en närmare analys märker vi att informanterna börjar känna en viss osäkerhet. Vi kan 
skönja en varierande vilja till att ompröva sina tidigare ställningstaganden. Vi människor tar 
till oss ny forskning och nya rön, sedan gör vi ändå som vi alltid har gjort. Malin är den i 
intervjun som besvarar frågan jakande, men samtidigt den som har svarat på frågan med den 
närmaste sammankopplingen till det vidgade textbegreppet, dock utan att egentligen vara 
medveten om det. Vi upplevde att den här frågan satte igång tankarna hos informanterna, 
vilket vi kunde utläsa av deras reaktioner när frågan ställdes till dem.  
 
 
Vilka andra medier än skriven text använder du dig av i undervisningen? 
 
 
Malin:  OH […] jag använder ju overheaden jättemycket som jag skrev tidigare i 

enkäten så har vi lösa plastbokstäver […] jag har overheadplast där barnen får 
skriva med pennor så att det blir permanent, de kan skriva bokstäver […] de 
kan skriva ord de kan rita bilder de kan ri […] skriva meningar och så. […] vad 
som är idén med det är att de lär sig av varandra […] genom att titta på 
varandras texter och på det viset bli uppmuntrade av varandra att gå vidare. Så 
att […] ja det är ju det då […] jag vet inte. […] jag kommer inte på så mycket 
annat […] men vi har ju jättemycket […] olika sorters paljettbokstäver och det 
här att jag alltid utgår från barnens egna ord och meningar […] det som de 
säger så skriver jag ned det […] eller så spelar vi in på band och […] jag vet 
inte jag är ganska trött […]  det är trots allt fredag eftermiddag […] skrattar 
[…]. 

 

Erika: Datorn, tidningar, musik, drama […] tidskrifter, serietidningar […] tidskrifter 
internet och film. 

 

Karin: Jag försöker att använder videokameran ganska mycket, även låta eleverna 
själva använda den. Vi har tillexempel använt den vid utflykter […] då har jag 
försökt prata till under tiden jag filmar […] Ställer frågor till barnen osv. Vi 
har dockor i engelska där barnen får prata engelska om dem. Så kallat storyline 
[…]. Digitalkamera, bandspelare […]. Datorn använder vi som verktyg […] 
Kalle pendlaren storyline, Trafikkontoret, politiker, journalister, morgonsoffa 
[…] diskussion om att köra bil. Filmades och spelades upp som ett tv-program. 

 

Lisa: Lyssnar på texter ibland […] där fick vi en till betydelse för text[…] . Brukar 
försöka se filmer ibland […] datorn använder man ju […]. 

   
�ils: Vi använder oss mycket av på mornarna […] av att eleverna eller jag tar upp 

nyheter. Förvisso tidningar artiklar med bild […] vi ritar och pratar mycket 
kring händelser som kan upplevas olika […]. I engelska t.ex. jobbas det 
mycket med film. Jag skulle inte vilja säga att texten är så central men det är 
ett väldigt viktigt verktyg när de söker information. Högläsning t.ex. sista tiden 
så har vi lånat ljudböcker, vi försöker använda oss av material som är mer 
auditivt än text […]. Försöker använda ganska mycket av det visuella. Många 
barn är duktigare på att berätta om sina illustrationer än vad de är på att berätta 
om en text de har […] eller så har de börjat med en illustration och blir då 
lättare att läsa upp texten för de andra […] det är saker som går liksom hand i 
hand. 
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Kommentar 
 
De intervjuade lärarna uppger att de använder olika medier i varierande grad. Det som främst 
avgör är närheten och enkelheten att använda sig av olika medier, men även hur väl det passar 
in i det aktuella sammanhanget. En ansenlig roll spelar tillgången till olika medier på den 
aktuella skolan men även lärarens egen kunskap om de olika medierna. En generell 
uppfattning hos lärarna är att de anser att eleverna lär sig bra eller till och med bättre när de 
använt sig av olika medier i undervisningen. Karin pratar i intervjun om hur kul det är att se 
elevernas otroliga engagemang när de bland annat gör egna filmer. En elev som visar 
svårigheter i skrift kan visa sig glänsa bakom kameran. De slutsatser vi drar i den här frågan 
får vi stöd av från tidigare forskning, (Aulin-Gråhamn, Thavenius, 2003), Skaalvik (i Imsen 
2000), (Vygotskij, 1995), Paivio (i Imsen, 2000), (Kullberg, 1992) som alla visar på att ett 
vidgat textbegrepp i undervisningen kan påverka elevernas inlärning i positiv riktning.  
 
Hur brukar du arbeta med dessa? 
 
 
Malin:  Besvarades i föregående fråga. 
 
Erika: Ur Pojken och tigern […] plockar ut en text som eleverna får spelar upp, en 

pjäs […] hur man tolkar texten […] film via dvd, djurfilmer och om länder och 
människokroppen beroende på tema, PowerPoint presentationer […]. 
Tidningar söka fakta, nyheter […] i musik har vi sångtexter. Gjort egna 
instrument i slöjden, klaves […] rollspel kan vi också ha […] idag har vi haft 
ett forumspel om vänskap […] Det gick helt fantastiskt […] bra samspel, de 
kom på otroligt fina lösningar […] väldigt engagerade […] hela förmiddagen. 
De man inte trodde skulle klara det fixade det alldeles utmärkt. De är 
samspelta […]. Vi använder oss av datorn när vi t.ex. jobbar med landskap 
[…] då får eleverna skriva om landskapet […] rita något karakteristisk […] det 
kan vara en landskapsblomma eller något som är känt för det aktuella 
landskapet […] i bild. 

 
Karin: Ofta med storyline […]  där många ämnen integreras […]  utflykter. Ungarna 

älskar ju att jobba med det […]  de går in i en roll […] även jag är helt såld. 
[…] Ser så mycket glädje hos barnen […] och även mig själv. Jag hoppas 
lärarutbildningen tar upp det här med storyline […] . Det är skillnad på barnens 
motivation […]  helt fantastiskt.  

 
Lisa: Det beror på i vilket sammanhang […] gärna lite förarbete så att de får en 

förförståelse […]. 
   
�ils:  Besvarades i föregående fråga. 
 
Kommentar 
 
De intervjuade lärarna uppger att de använder olika medier dock utan att ange syftet varför 
man väljer de olika medierna. Väljer man olika medier för att få en variation av 
undervisningen eller fyller valet någon funktion? Vår spekulation är att man någonstans inom 
sig känner att eleverna bör få arbeta med detta, ibland kanske för att undervisningen ska bli 
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mer lustfylld för eleven och läraren. Förhoppningsvis gör man det även för att eleverna skall 
vara uppdaterad med ”dagens teknik”, eller för att i skolan få olika områden presenterade för 
sig via olika sinnen. 
 
 
Vilka fördelar ser du med att även använda dig av andra medier än skrivna texter i 
undervisningen? 
 
 
Malin:  Ehhh […] fråga en gång till […] Vet du […] jag glömde ju bort böckerna […] 

naturligtvis […] de är ju så självklart att man tappar bort det. Nää men 
fördelarna finns väl […].  Alltså när det gäller så här små barn […] jag 
använder aldrig några böcker där de ska fylla i […] det hatar jag, jag tycker det 
är helt vansinnigt […]. Utan man utgår ifrån barnets eget […] men det är en 
ganska kul grej det där med overheaden att de kan se […] att de kan förstå […] 
åsså böcker naturligtvis. Vi läser ju ofta, tittar på text och sånt […] Ja, jag vet 
inte sen så […] de är så pass små så jag vet inte vad man kan göra mer […] har 
du några förslag? […] Jo, ljudböcker och film och sånt […] ljudböcker har jag 
aldrig använt mig av men film nog gör jag det naturligtvis […].  Film men då 
är det ju som inte en skriven text utan då lyssnar de mer […] Men film tycker 
jag är som mer passiviserande på något vis tänker jag […]. Jag har varit lite 
sådär emot film […] men faktiskt nu när jag var på marknad så faktiskt köpte 
jag videofilmer för 10 kronor styck […] sådana där bra filmer […] som fyller 
en funktion […]  inte några skräpfilmer.  

 
Erika: Barn idag behöver mer variation […] för 20 år sedan räckte boken […] nu 

måste man göra det lite enklare för dem […] roligare, mer variationsrikt […]. 
Det jag har märkt under årens lopp att läsförståelsen har blivit sämre […] det 
kan ha att göra med det individanpassade arbetssättet som har varit, med 
arbetsscheman […] de kan inte läsa mellan raderna […] De har inte ro […] Nu 
är det mer visuella intryck […]. Högläsning är väldigt viktigt […] men nu läser 
barn inte böcker, de ser på TV hemma istället för att läsa, där barnen själva får 
fantisera och få egna bilder […] vi kan inte hindra det […] barnen vill det […] 
vi pratar om att barnen kan lära oss vuxna också. 

 
Karin: Jag ser bara massa fördelar. Det har blivit naturligt för mig att använda olika 

medier […] bara det här med dokumentation […] där det är suveränt att 
använda kameran […]. Vi vann ett stipendium och köpte en kamera.  Eleverna 
tycker det är så roligt att se sig själv […] barnen får vänja sig att visa upp sig. 

 
Lisa: Det blir mer variation och man fångar fler elever […] många lär sig kanske 

genom att läsa och skriva men det finns ju många som inte gör det så att […] 
alla lär sig olika sätt […] och om man kombinerar så får man större inlärning, 
man lär sig på olika sätt genom att få använda sig av fler sinnen […] Så är det 
ju! 

 
�ils: Det är framför allt det att barnen fungerar så olika. En del barn är hemskt 

duktiga på att dels koncentrera sig […] dels ge ifrån sig information och ta upp 
info uteslutande av text. Sedan finns det så många barn som kräver annat. Man 
kan vara väldigt auditiv […] eller visuell […]. Många som är kreativa kan vara 
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duktiga med texter och processkrivningen blir viktig […] själva illustrationen 
blir viktig. En del vill jobba med att skapa […] ett barn ville t.ex. bygga ett 
spökhus […] då blev texten betydligt mer intressant […] när man kunde höra 
knarret i trappan […]. man kunde följa tankegången […] text fungerar kanske 
för tio barn per klass men så det är ju […] olika lärstilar. 

 
Kommentar 
 
Malin, Erika och Karin svarar egentligen inte på vår fråga. Karin säger att hon ser en massa 
fördelar men specificerar inte någon av dessa. Lisa säger att det ger en variation och som i 
kombination kan ge en större inlärning. Nils säger att text kanske fungerar för tio barn medan 
de andra eleverna har andra kanaler för inlärning. En populär syn på användandet av 
audiovisuella hjälpmedel har varit att ju fler kanaler desto bättre inlärning. Einar Skaalvik 
påpekar att detta inte något som sker utan vidare, utan mycket beror på relevansen och 
samhörigheten mellan kanalerna samt vilket stoff det rör sig om, men även 
elevförutsättningarna spelar en avgörande roll när det gäller inlärningseffekterna. I ett 
experiment där information visades både via bild och verbalt, visade att verbalt svaga elever 
klarade sig mycket bättre i bildtestet än i det verbala testet medan de verbalt starka eleverna 
klarade båda testerna ungefär lika bra. (Skaalvik, i Imsen, 200:161). 
 
 
Upplever du att olika medier kan hjälpa eleverna att nå målen?  
 
 
Malin:  Eftersom det är så små barn, så jag vet inte […] jag tycker det är svårt men just 

overheaden hjälper mig jättemycket för alla barn i princip lär sig läsa och 
skriva i förskoleklassen. Jag tror inte att det är så vanligt […] men mycket är 
det […] det här att de älskar att hålla på och skriva och använda de här 
plastbokstäverna och göra ord och […] det är sån skillnad när man kan visa det 
till alla än att barnet bara gör det för sig själv. Annars vet jag inte […] visst jag 
har ju sett den här […] fem myror är fler än fyra elefanter och den är ju jättebra 
så det är ju verkligt […] det finns ju jättebra filmer som hjälper dem att liksom 
bli medvetna om det här. Men annars så använder vi inte så mycket medier 
tycker jag. Jag vet inte […] jag tycker att barnen själva och jag som instrument 
är bättre än medierna egentligen […] för att när det gäller små barn så tycker 
jag att man ska utgå väldigt mycket från barnen själva […] deras eget språk, 
deras egna ord och sånt […]. Visst är det ju bra med även böcker och filmer 
ibland […] men jag tycker att det grundläggande är att man lyssnar på barnen 
[…] vad de har att komma med och då känner de sig stärkta och då får de 
tilltro till sin egen […] till ett högre kunnande. Vet du det är som rektorn på 
den här skolan säger: - Det är det enkla som är det viktiga, man ska inte 
komplicera det för mycket. Det enkla egentligen kan vara det svåra […] allting 
finns egentligen runt omkring oss. Det gäller att ta tillvara på de naturliga 
tillfällena […]. 

 
Erika: Ja det är klart […] alla orkar inte läsa. Det svåraste är att få dem att läsa längre 

texter. En del tycker det är jättejobbigt […]. Det är lätt då att gå över till de 
andra medierna. En del texter är svåra […] och då tappar de lätt sugen […] en 
del texter på nätet är svåra för barnen att förstå. 
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Karin:  Ja absolut det är inte bara pennan och boken inte nä […]. 
 
Lisa: Det tror jag […] just på grund av att alla lär sig på olika sätt, vissa saker passar 

för en del […]. 
 
�ils:  Jo så är det ju […] barn lär på olika sätt med olika sinnen. En del är ganska 

allround […] men flera än man kanske tror är väldigt specifikt inriktade. Ett 
auditivt barn kan ha väldigt svårt att ta del av en text även om det barnet är en 
duktig läsare […] det inte samma sak. 

 
Kommentar  
 
På frågan om hur pedagogerna upplever att olika medier kan hjälpa eleverna att nå målen får 
vi ett övervägande ja till svar från nästan alla av pedagogerna. Förskolläraren var lite tveksam 
men säger samtidigt att nästan alla barnen lär sig att läsa redan i förskoleklassen. 
Undervisningen blir inte per automatik bra bara för att man tar in olika medier, och arbetar 
med ett vidgat begrepp på text. Som lärare bör man alltid ha en tanke med det man gör i 
undervisningen. Till exempel så använder sig Malin av OH-apparaten för att locka barnen att 
lära sig läsa genom lek med bokstäverna. För visso hör inte OH till ”dagens teknik” men den 
används av henne som ett verktyg för att få eleverna mot ett bestämt mål, - att bli läsare.  
 
 
Vilka mål är det eleven uppnår? 
 
 
Malin:   - se ovan. 
 
Erika:  Det som sker i vardagen […] hämta information. Mediebruset som finns […]. 
 

 

Karin: Många mål […]  kreativiteten, att våga […] sånna saker. Något som jag 
upplever är mer verklighet på något sätt […] det blir lite mer på riktigt, nu ska 
vi filma osv. […] de blir seriösa tycker jag. Det är sällan det blir slams. Det är 
en väldigt bra grupp som jag jobbar med.  Jag tror många grupper som kanske 
är stökiga skulle gå alldeles utmärkt att jobba med sånt här […]  alldeles 
utmärkt att ställa bakom en kamera. 
 

Lisa: Målen är att de ska nå målen i läroplanen […]  sen är det ju olika mål för vilket 
arbetsområde man har […] det beror ju på vad det är […]  de ska ju visa vissa 
saker […]. 

 
�ils: För att nå optimal inlärning så måste vi vara duktiga på att använda oss av 

olika inlärningsstilar[…]. 
 

 
 
Kommentar 
 
Endast en av de intervjuade lärarna nämner målen från styrdokumenten. Detta är 
anmärkningsvärt eftersom det är utifrån styrdokumenten som undervisningen skall utgå ifrån, 
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där finns de mål eleverna skall uppnå, samt strävansmålen. Vi har under vår utbildning ibland 
mött pedagoger som först planerar något som man vill jobba om med sina elever, när man 
kommit på en bra idé så kollar man (i bästa fall) om man finner stöd för det valda 
arbetsområdet.  
 
 
 
Vad tänker du på när du hör begreppet – Det vidgade textbegreppet? 
 
 
Malin:  […] ja men det kanske är det som jag […] som du nyss gjorde mig medveten 

om […] att det inte bara är det man skriver […] utan att även en staty kan vara 
text och jag vet inte, […] det var en jättesvår fråga tycker jag[…]. 

 
Erika: […] projekt eller temaarbeten […] de ska jobba med alla lärstilar […] 

skapande, spela teater, spela in på band […] eller visa på en PowerPoint. Jag 
tycker de ska få höra mer […] för att utveckla […] att förstå […] uppleva och 
tolka texter […] att bilda sina egna tankar. 

 

Karin: Ja nu kanske man tänker på det här att text finns på staty och i filmer […] Det 
är också text man får fram […]. 

 
 
Lisa: […] det har jag inte reflekterat kring så mycket känner jag nu men […] men 

det handlar ju även om att lyssna på texter […] det är ju inte bara att läsa och 
skriva […] man kan lyssna texter […] man kan höra texter, sen kan man säkert 
göra en staty av en text […] fniss 

 
�ils: Jag har inte tänkt på begreppet som sådant. Men om jag ska nämna hur jag 

tänker är om vi läser en bok i grupp […] så läser barnen en text men varför gör 
vi det här […]  kan vi läsa mellan raderna? Vem kan vi sympatisera med i den 
här texten? Det kan jag tänka mig som ett vidgat textbegrepp […]  alltså att 
man läser av mer än meningen som står. Det känns viktigt att diskutera text, 
ifrågasätta text […] fundera på varför har man skrivit texten som man gjorde 
det. Inte minst text skriven på internet […]. 

 
Kommentar 
 
På intervjuns sista fråga ”Vad tänker du på när du hör begreppet – Det vidgade 
textbegreppet?” framkommer det att inte någon av de lärare som vi intervjuade var närmare 
bekant med själva begreppet eller kände igen det, detta trots att samtliga lärare uppger att de 
använder sig av olika medier i undervisningen. Vi valde medvetet att lägga denna fråga sist i 
vår intervju eftersom vi inte ville leda våra informanter mot ett visst tänk. Glädjande är att vi 
här ser en tydlig omvärdering när det gäller begreppet text eftersom att vi ställt de andra 
frågorna före denna fråga. Informanterna ger oss nu en bredare förklaring om vad de anser 
begreppet står för. Vi kan se att våra frågor väckt tankar hos informanterna angående ett 
vidgat begrepp på text, vilket även de flesta av lärarna uppger. De upplevde att det hade fått 
nya tankar om text och vad text kan innebära och hur den kan gestaltas. De tackade för den 
inspiration som de sa sig ha fått av vår intervju. 
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SLUTDISKUSSIO� 

Lärarnas förhållande till begreppet ”Det vidgade textbegreppet” 

För att få svar på de frågeställningar som vårt syfte med denna undersökning genererade (se 
sid.5) intervjuade vi fem lärare, om användningen av olika medier i deras undervisning. Vi 
ville även undersöka om begreppet som det beskrivs i styrdokumenten var känt för dem samt 
vilken roll detta spelar för deras elevers lärande. Vi har i vår studie kommit fram till att de 
intervjuade lärarnas uppfattning om begreppet som det uttrycks i styrdokumenten inte är 
något som de har reflekterat närmare över. Detta är även något som vi anser framkommer 
tydligt i vår analys av intervjuerna, däremot säger sig alla lärare som vi intervjuat att de 
använder sig av olika medier i undervisningen i varierande grad.  
 
I vår studie kan vi också se att användande av olika medier varierar från lärare till lärare samt 
att det ibland verkar som att lärare använder de olika medierna utifrån eget intresse och 
kompetens. En slutsats som vi har dragit utifrån detta är att man som lärare lär ut som man 
själv lär in, detta är även något som vi funnit stöd för i tidigare forskning Grinder, Bandler (i 
Boström & Wallenberg, 2001). En fråga som vi anser är berättigad här är vad detta kan få för 
konsekvenser för undervisningen i skolan och för elevernas fortsatta studier. Vi anser att det 
på lärarutbildningen i det allmänna utbildningsområdet måste läggas en större vikt vid det 
vidgade textbegreppet. Lärarutbildningen måste utbilda lärare för det samhälle som vi lever i, 
eftersom styrdokumenten är skrivna utifrån det samhälle som vi lever i och som är den 
verklighet som är elevernas sociokontext utanför skolan. Detta finner vi även stöd för i 
tidigare forskning, Rönning (i Thavenius, 1999).  
 
Tidigare forskning visar entydigt på att elevers språkutveckling gynnas av att man i 
undervisningen använder sig av ett vidgat begrepp på text. Vi har inte i vår studie bevisat att 
olikheter i undervisningen påverkar elevernas inlärning, men tidigare forskning (Aulin-
Gråhamn, Thavenius, 2003), Skaalvik (i Imsen 2000), (Vygotskij, 1995), Paivio (i Imsen, 
2000), (Kullberg, 1992), pekar på att så kan fallet vara när läraren inte använder sig av ett 
vidgat begrepp på text i sin undervisning, dvs. TV, teater, film, drama och bild. I tidigare 
forskning framhålls att genom att utgå från bilder samt genom att stimulera eleverna till att 
använda sin fantasi för att skapa inre bilder, kan hjälpa eleverna i deras inlärningsprocess. 
Bilder som kan bidra med meningsskapande vilket i sin tur kan bidra till en fördjupad 
kunskap. Denna forskning och denna kunskap konstaterar vi i vår studie att en del av de lärare 
som vi i studien kommit i kontakt med inte äger förtrogenhet med.  
 

I vår studie framkommer att lärarna säger att de använder sig av olika medier i 
undervisningen, däremot var inte någon av lärarna bekanta med själva begreppet. I jämförelse 
med tidigare forskning (Persson, 2003, Lundström 2007, Olin-Scheller 2006) som pekar på att 
ett vidgat begrepp på text inte är aktivt levande ute på skolorna trots styrdokumentens tydliga 
anvisningar har vi i vår studie således funnit motsatsen. Persson (2007) påpekar att det i 
skolvärlden finns djupt cementerade föreställningar som måste förändras, särskilt när det 
gäller tanken om att medierna och populärkulturen utgör ett hot mot traditionellt läsande och 
skrivande. (Persson et.al. 2007:11). 
 
Om vår studies resultat beror på att lärare tror att de gör en sak som de sedan inte gör, vet vi 
inte. Detta hade vi kunnat få syn på om vi hade genomfört enkäter/intervjuer med eleverna, 
eller använt oss av observation som metod. Vi ser det som en svaghet i denna studie att vi inte 
tog in eleverna i studien eftersom detta hade gett studien en mer heltäckande bild av hur det 
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ser ut på de undersökta skolorna. Detta hade även kunnat verifiera alternativt falsifiera vårt 
resultat.  

 

 

Återkoppling till lärarprofessionen  
Forskning inom barns och ungdomars språkutveckling menar att språkutvecklingen är en 
fortlöpande och sammanhängande process, där de olika delarna interagerar och sammanlänkas 
av aktiviteter som ryms inom ramen för ett vidgat textbegrepp. Med detta i åtanke är det av 
största vikt att man i förskolan tillsammans med skolans alla stadier och ämnen ser 
språkutvecklingen i ett gemensamt perspektiv. I dagens informationssamhälle med interaktiva 
whiteboard, bildskärmar, sms, datorer, mail, internet, bilder, tidningar på nätet, DVD, TV, 
IKT, ljudböcker, bilder, … listan kan göras lång och speglar vardagen för många barn och är 
en del av vårt samhälle. Ett samhälle som ställer krav på medborgarna, ett krav på en ökad 
mediekompetens, vilket går in under det vidgade textbegreppet, som är en del av skolans 
uppdrag. 
 
Uppdraget som lärare formuleras i de nationella styrdokumenten, dvs. skollagen, läroplanen 
och kursplanen. Utöver dessa har Sverige även ingått i internationella överenskommelser 
exempelvis, Agenda 21 och Haagdeklarationen som ytterligare preciserar uppdraget som 
lärare. Det är inte en fråga om man skall använda sig av ett vidgat textbegrepp, utan det står 
klart och tydligt i styrdokumenten. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan 
och för elevernas framtid. Därför måste det alltid vara ett av våra viktigaste uppdrag att för 
våra elever skapa goda tillfällen för deras språkutveckling. Undervisningen och inte bara den i 
svenskämnet skall använda sig av det vidgade textbegreppet, dvs. den skall ge läs-, film-, 
bild- och teaterupplevelser, och självklart erbjuda eleverna tillfällen där de kan utbyta 
erfarenheter kring dessa. 
 
Man lär sig med flera sinnen och alla sinnen är viktiga. Här kommer vi naturligt in på 
Comenius tankar som än idag är aktuella. Didactica magna kom i tryck 1657 men skrevs 
tidigare. 
 

Låt därför detta vara en gyllene regel: 

 att förevisa allt för alla sinnen, så långt detta är möjligt, 

det vill säga, saker som är synliga för synen,  

de som är hörbara för hörseln,  

Och kan något uppfattas av flera sinnen, 

förevisa så detta för flera sinnen. 

                   
       (Jan Amos Comenius, 1657) 

 
Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten, självförtroendet och 
självkänslan. Undervisningen i skolan (inte bara svenskämnet) har som syfte att främja 
elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att 
uttrycka sig både muntligt och i skrift. Genom språket ges möjligheter till kommunikation och 
samarbete med andra, och lärande kan uppstå.  Kunskap bildas genom språket och genom 
språket görs kunskapen synlig och hanterbar. Svenskämnet ska tillsammans med andra ämnen 
i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet, därför är 
svenskämnet väldigt central i undervisningen samtidigt som ämnet utgör en del av en helhet i 
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undervisningen. I litteraturen, Miljöer för lärande tar Anna Klerfelt (i Carlgren, Ingrid 1999) 
Fritidshem och skola – olika miljöer för lärande upp om: hur barnen lär sig 
informationsteknik skulle kunna vara ett exempel på i vilka sammanhang ett framtida lärande 
kommer att ske. Att hantera, skapa, leka och söka faktakunskaper med hjälp av datorn lär sig 
många barn i sitt hem, hos kamrater, på fritidshemmet men även i skolan. Fritidshemmet 
erbjuder en miljö för spontant lärande av IT. (1999:100) Inom lärarprofessionens alla 
områden är det av stor vikt att man uppnår kvalitet i mål och uppdrag. Fritidshemmet utgör 
med sin pedagogiska verksamhet ett viktigt komplement till skolan och har en betydelsefull 
roll för barnens utveckling och trygghet. Arbetet i fritidshemmet utgår från målen i 
Läroplanen och Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem. Under rubriken 
arbetet i fritidshemmet lyfts vikten av att verksamheten är varierad och har inslag av lek, 
skapande verksamhet som drama, dans, musik, bild och form, men även att den ska utforska 
omvärlden genom studiebesök och utflykter etc. (Skolverkets allmänna råd 2007:23). 
 
 

Förslag till vidare forskning  
Det vi ser som intressant i vår studie är de olika tankar som vuxit fram under arbetets gång. 
Utifrån våra tankar kan vi se flera möjligheter till vidare forskning. Ett uppslag kunde vara att 
prata med eleverna, för att få ytterligare en aspekt så är vårt förslag att man observerar för att 
få syn på om lärarna gör det de säger att de gör eller om de bara tror att de gör vissa saker. 
Genom att använda sig av ett större antal informanter skulle man kunna dra generella 
slutsatser på de resultat man får fram. En annan intressant vinkling av detta skulle kunna vara 
en undersökning över hur det vidgade textbegreppet behandlas i lärarutbildningen. Ett 
alternativ på det skulle kunna vara att man pratar med lärarstudenter och lärarutbildare, dels 
studera kursplanernas litteraturlistor samt genomföra klassrumsobservationer men även att 
undersöka hur ser det ut på olika utbildningsorter runt om i landet.  
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Enkätfrågor           Bilaga 1(2)  
 

1. Kön?   
                

kvinna  □                    man  □  
 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  
 

0-5 år   □   5-10 år   □    10-15 år □    15-20 år □   20+ år  □ 
       

3. Vilken lärarutbildning har du? 
 

klasslärare   □           ämneslärare  □ 
 

4. Om du är ämneslärare, vilka är dina ämnen?  
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

5. Vilka medier använder du dig av i undervisningen? 
 

stillbild      □ musik □       film       □ TV   □    
datorspel      □ tidskrifter □       rollspel       □ drama □  
tidningar □     Internet □       serietidningar □      annat  □ 
 
6. Vilket/vilka är det huvudsakliga skälet/skälen till att använda 

respektive inte använda olika medier i undervisningen? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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7. I vilken omfattning använder du ovan uppräknade medierna i 
din undervisning? 

 

varje vecka □     någon gång/månad □  någon gång/termin □ 
       

     någon gång/läsår □       aldrig □    
 
  
8. I vilken årskurs/årskurser har du din undervisning? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 
Jag kan tänka mig att ställa upp i en intervju för er studie. 
 
Jag heter:____________________________________________ 
 
Min arbetsplats är: ____________________________________  
 
Du kan nå mig på detta nummer:_________________________ 
 
Min e-post är:________________________________________ 
 
Du når mig säkrast klockan:_____________________________ 

 
Tusen tack för din medverkan! 

Renate & Jenny 
 

 

 

 


