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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att belysa den eventuella skillnad i uppfattning om och syn på ett 
vidgat textbegrepp som kan förväntas råda mellan lärare och elever samt mellan kvinnliga och 
manliga individer ur respektive grupp. Undersökningen är kvalitativ, då jag som metod har 
använt mig av kvalitativa intervjuer som analyserats och tolkats utifrån den hermeneutiska 
tolkningsmetoden. Resultatet visar att det hos de intervjuade, både lärare och elever, råder en 
hierarki mellan olika texttyper samt att de intervjuade lärarna i huvudsak använder sig av 
andra texter än de traditionella tryckta för att åskådliggöra, stödja eller komplettera 
skönlitteraturen. Denna bild av det vidgade textbegreppets plats i undervisningen bekräftas av 
eleverna. En majoritet av eleverna skulle gärna se ett utökat arbete med ett vidgat textbegrepp 
i svenskundervisningen, men många utrycker oro över att en sådan undervisning skulle ske på 
bekostnad av den traditionella undervisningen med skönlitteratur, vilken uppfattas som det 
egentliga svenskämnet. Fler kvinnliga än manliga elever tror att en undervisning som i högre 
grad än idag integrerar ett vidgat textbegrepp skulle påverka svenskundervisningen på detta 
negativa sätt. Mellan den kvinnliga och den manliga läraren kan ingen skillnad i uppfattning 
om det vidgade textbegreppet, vilken kan anses könsrelaterad, skönjas.  
 
 
 
 
Nyckelord: vidgat textbegrepp, svenskundervisning, svenskämne, litterär kanon, fiktionstext 
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1. Inledning 
Idén till att skriva ett examensarbete på temat ”det vidgade textbegreppet” har vuxit fram 
under de fem år jag tillbringat på lärarutbildningen i Luleå. Inspirationen till detta kommer 
främst från den undervisning jag själv fått i ämnet svenska på universitetet, vilken jag till stor 
del upplevt som integrerande ett vidgat textbegrepp, samt från mina möten med elever och 
lärare under den verksamhetsförlagda utbildningen. När jag själv inom en, förhoppningsvis, 
snar framtid ska ut i skolvärlden känns det angeläget att få en inblick i såväl elevers som 
erfarna lärares syn på- och uppfattning om vad ett vidgat textbegrepp är och hur det bör 
nyttjas. Elevernas tankar och åsikter kring svenskundervisning är kanske det allra viktigaste 
för mig som blivande lärare att få ta del av, eftersom det är utifrån dem den undervisning jag i 
framtiden ska bedriva måste utgå. Nästan lika angeläget är det att få insikt i hur erfarna 
svensklärare ute i verksamheten ser på sin undervisning och på arbetet med ett vidgat 
textbegrepp. Styrdokumenten är relativt tydliga med vad ett vidgat textbegrepp bör innefatta, 
men anger kanske inte lika klart på vilket sätt det bör nyttjas. Genom denna uppsats vill jag 
göra såväl mig själv som andra, för vilka detta ämne är angeläget, medvetna om det vidgade 
textbegreppets plats i en svenskundervisning som tilltalar och tar tillvara kunnandet hos elever 
av idag. 

1.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att belysa den skillnad i uppfattning om och syn på ett vidgat textbegrepp 
som kan förväntas råda mellan gymnasielärare och gymnasieelever. I studien beaktas även 
genusaspekten i de båda grupperna.  

1.2 Frågeställningar 
• På vilket sätt anser lärare att de använder sig av det vidgade textbegreppet i sin 
undervisning? 
• På vilket sätt anser elever att det vidgade textbegreppet kommer till uttryck i 
undervisningen?  
• Hur skulle lärare och elever vilja arbeta med ett vidgat textbegrepp? 

1.3 Metod 
Min studie är grundad i den hermeneutiska vetenskapsteorin, vars tolkningssyfte är att vinna 
en giltig och gemensam förståelse av en texts mening, då jag funnit detta förhållningssätt bäst 
lämpat för min undersökning. Forskningsintervjun är, enligt Kvale i Den kvalitativa 
forskningsintervjun (1997), ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 
diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Av denna anledning är hermeneutiken av 
dubbel relevans för intervjuforskningen då den både kastar ljus över den dialog som skapar de 
intervjutexter som skall tolkas, och klarlägger den process där intervjutexterna tolkas. 
Tolkningen av meningen karakteriseras av en ”hermeneutisk cirkel” där meningen av de 
enskilda delarna bestäms av textens helhetliga mening. Denna hermeneutiska texttolkning är 
en process där de enskilda delarnas mening kan komma att förändra den ursprungliga 
meningen av helheten, och tvärtom. Processen upphör, enligt Kvale, när man kommit fram till 
en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser (Kvale, 1997).  
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa 
intervjuer eftersom dessa, till skillnad från kvantitativa undersökningar, kan ge mig 
djupgående kunskap om hur lärare och elever ser på det vidgade textbegreppet och hur det 
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kommer till uttryck i undervisningen. Intervjuerna kommer att hålla en låg grad av 
standardisering, något som, enligt Patel och Davidson i Forskningsmetodikens grunder 
(2003), ofta kännetecknar den kvalitativa intervjun. Detta eftersom jag vill skapa en fri 
intervjusituation som tillåter mig att ställa frågor i den ordning jag finner lämpligt vid varje 
enskilt intervjutillfälle. Detta ger mig förutsättningar att skapa en så trygg och personlig 
intervjusituation som möjligt. För att lämna största möjliga utrymme för informanterna att 
fritt berätta utifrån den egna inställningen och de tidigare erfarenheterna har jag valt att hålla 
en låg grad av strukturering på intervjuerna. (Patel och Davidson, 2003) 

1.3.1 Urval och genomförande av intervjuer 
För min undersökning har jag valt ut två gymnasielärare i svenska från en gymnasieskola i 
Norrbotten samt fyra av respektive lärares elever. Som en följd av det genusperspektiv som är 
en del av undersökningen utgörs de intervjuade lärarna av en kvinna och en man och de åtta 
eleverna av fyra kvinnliga och fyra manliga intervjupersoner. Valet av den kvinnliga läraren 
föll sig naturligt, då hon fungerat som min handledare under en nyligen avslutad 
verksamhetsförlagd utbildning. Under samma verksamhetsförlagda utbildning kom jag i 
kontakt med den manlige lärare som intervjuats för denna studie. För att få så innehållsrika 
elevintervjuer som möjligt valdes eleverna, på mitt initiativ, ut av respektive lärare för sin 
goda förmåga att uttrycka sig verbalt.  
 
 
Det som ligger till grund för valet att koncentrera denna studie till lärare och elever på 
gymnasiet är främst min egen utbildning till gymnasielärare. Ett urval av två lärare och åtta 
elever anser jag vara passande för undersökningen, då jag avser studera skillnaden mellan 
lärares och elevers uppfattning om det vidgade textbegreppets plats i svenskundervisningen. 
Antalet informanter har medvetet begränsats med tanke på den tid den kvalitativa metoden 
kräver. Då syftet med undersökningen är att exemplifiera, inte generalisera, bedömer jag 
antalet informanter som tillräckligt. Samtliga åtta informanter är hemmahörande på det 
estetiska programmet. Studien begränsas till Norrbotten då denna plats utgör min närmiljö 
och den kvalitativa metod jag valt för undersökningen kräver personliga intervjuer som utförs 
på plats. 
 
I intervjuerna använder jag mig av bandspelare för att sedan kunna överföra samtalen till 
skriven text inför analysen av dessa. Samtliga intervjupersoner har på förhand blivit 
informerade om mitt besök och syftet med det. De intervjuade lärarna är medvetna om vad 
intervjuerna kommer att handla om. De berörda eleverna har i förväg gett sitt godkännande 
till att medverka i en intervju, men vet inte vilket ämne denna kommer att beröra. Vid 
intervjutillfället garanteras samtliga informanter anonymitet genom att namn och 
identifierande drag förändras vid redovisningen av intervjuerna (Kvale, 1997). Intervjun med 
den manlige läraren och samtliga elevintervjuer äger rum i ett gemensamt utrymme i nära 
anslutning till de två intervjuade lärarnas arbetsrum. Intervjun med den kvinnliga läraren tar 
plats i dennas arbetsrum. 

1.3.2 Bearbetning av material 
Patel och Davidson menar att den kvalitativa forskningsmetoden inte är någon enhetlig 
företeelse, vilket medför att ett spektra av varianter för bearbetning av kvalitativt textmaterial 
finns representerade i den forskningsmetodiska litteraturen (Patel och Davidson, 2003). 
Författarna presenterar ett antal allmänna råd som kan vara användbara vid kvalitativ 
bearbetning i allmänhet, vilka jag tagit fasta på vid bearbetningen av mitt intervjumaterial. 
När intervjuerna som utgör grunden för min studie är utförda och ljudinspelade ser jag till att 
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så snart som möjligt skriva ut dessa, något som enligt Patel och Davidson (2003) blir viktigt 
för att snabbare kunna påbörja analysen av materialet och på så sätt skaffa sig ett ”levande 
förhållande” till sitt material. Då det under arbetets gång av olika skäl blev nödvändigt att 
ändra inriktningen för min undersökning och en lucka uppstod mellan tillfället för intervjun 
med den första lärar och elevgruppen och den andra, riskerade jag att gå miste om detta 
”levande förhållande” till materialet. För att så långt det är möjligt undvika att detta skulle ske 
såg jag till att, så som Patel och Davidson rekommenderar, arbeta med löpande 
dokumentation av de tankar rörande hela problemområdet som dök upp under 
datainsamlingens gång. En löpande analys är enligt Patel och Davidson (2003) av stor vikt för 
den slutliga analysen och de menar att fördelen med att göra löpande analyser, t.ex. direkt 
efter en intervju eller ett observationspass, är att det kan ge idéer om hur man bör gå vidare 
samt göra den som utfört intervjun eller observationen uppmärksam på sådant som förbisetts i 
intervjun. Ny och oväntad information kan på detta sätt berika undersökningen. Inför 
bearbetningen av textmaterialet blir det naturligtvis viktigt att, så som ovanstående författare 
också betonar, avsätta en lång och sammanhängande tid till att på nytt läsa igenom hela 
materialet ett antal gånger. När datainsamlingen slutförts läste jag följaktligen igenom de 
utskrivna intervjuerna för att skaffa mig en överblick av intervjupersonernas svar och försöka 
skönja mönster i dessa, vilket enligt Patel och Davidson (2003) är något av det första man bör 
göra då analysen påbörjas. Författarna beskriver vidare hur analysarbetet underlättas av att 
man för löpande anteckningar då intervjumaterialet läses igenom, samt ser till att skriva ner 
de tankar som föds direkt på stället i texten som födde dem (Patel och Davidson, 2003). I 
arbetet med min analys tog jag fasta på dessa båda råd. När jag sedan ansåg mig ha fått en 
överblick av materialet och tyckte mig skönja ett mönster i intervjusvaren, fortsatte jag arbetet 
med att skapa några preliminära kategorier vilka jag ansåg kunde besvara undersökningens 
frågeställningar. Under dessa kategorier sorterade jag sedan in intervjupersonernas svar. 
Denna metod för bearbetning av insamlat material förespråkas av Patel och Davidson (2003). 
Kategorierna var just preliminära, och kom därför att förändras ett par gånger under arbetes 
gång, men resulterade i slutändan i de fyra kategorier representerande undersökningens 
frågeställningar som utgör resultatredovisningens stomme. Under varje kategori har ett eller 
flera kärncitat som illustrerar den aktuella kategorin valts ut, något som ovanstående författare 
rekommenderar.  
 
Kvale (1997) beskriver principer för hermeneutisk tolkning så att man efter att ha skaffat sig 
en mer eller mindre allmän mening om intervjumaterialet går tillbaka till vissa teman och 
uttryck för att söka utveckla deras mening, och sedan återvänder till den mer helhetliga 
meningen av intervjun i ljuset av delarnas fördjupade mening. Denna beskrivning har i mångt 
och mycket utgjort grunden för mitt tillvägagångssätt vad gäller bearbetning och analys av 
undersökningens textmaterial. 

1.3.3 Tillförlitlighet 
Då jag, vid intervjutillfället, nyligen gjort min verksamhetsförlagda utbildning hos den 
kvinnliga läraren och därför även varit i kontakt med de intervjuade eleverna som tillhör 
denna lärares klass finns det anledning att anta att detta förhållande på olika sätt kan ha 
påverkat de svar som intervjupersonerna lämnar. Den kvinnliga läraren har haft större insikt i 
det ämne som studien behandlar än den manlige, och därmed mer tid att reflektera över det 
egna förhållningssättet till detta, då ämnet ofta diskuterats mellan oss under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Vad gäller de svar jag fick genom intervjuerna med elever 
ur den kvinnliga lärarens klass är det troligt att dessa intervjupersoner kan ha blivit påverkade 
av att jag under min verksamhetsförlagda utbildning undervisat dem. Dessa elever vet att jag 
under denna period haft en nära kontakt med deras svensklärare, och det kan inte uteslutas att 
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någon eller några av dem vid något tillfälle ger svar som de tror att en lärare och en 
lärarstudent vill höra. Valet av plats för intervjuerna kan möjligen antas försätta de 
intervjuade lärarna i ett överläge gentemot mig som utför intervjuerna, då det egna 
arbetsrummet och angränsande utrymmen är att betrakta som en plats där dessa lärare känner 
sig starka i sina yrkesroller. För de intervjuade eleverna kan valet av plats ha motsatt effekt, 
då den tillhör personer som utgör auktoriteter och därmed kan försätta eleven i underläge. 
Med facit i hand kunde det, för att få så öppna och ärliga svar som möjligt, ha varit 
fördelaktigt att låta elevintervjuerna ta plats någonstans där eleverna inte riskerar att ikläda sig 
en underlägsen roll. 
 
Kvalitet och tillförlitlighet i kvalitativa studier är, enligt Patel och Davidson (2003), inte 
relaterad enbart till själva datainsamlingen, utan måste mätas utifrån hela den kvalitativa 
forskningsprocessen. Eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är unik, är det viktigt att 
den kvalitativt inriktade forskaren noga beskriver forskningsprocessen så att de som tar del av 
resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren gjort. Patel och Davidson 
skriver: Om den kvalitativa forskningsrapporten författas med detta i åtanke kan detta stärka 
vad som menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang (Patel och Davidson, 
2003, s. 106)  
 
En risk med kvalitativa studier som innefattar transkriberade intervjuer är att en mer eller 
mindre medveten påverkan på materialet sker vid utskriften av intervjuerna, vilket kan göra 
texten tydligare än samtalet var. På detta sätt kan forskaren begå misstaget att bygga in sin 
egen mening i materialet och på så sätt minska undersökningens tillförlitlighet. För att 
förhindra att detta sker menar Patel och Davidson att det är viktigt att vara medveten om och 
reflektera över de val som görs i hanteringen av informationen, och hur detta kan påverka 
analysen. Vid transkriberingen av det intervjumaterial som samlats in för denna undersökning 
har jag gjort mitt yttersta för att skriva ut det autentiska intervjumaterialet utan att förtydliga 
genom att t.ex. omvandla talspråk till skriftspråk. Ett annat problem med undersökningar som 
innefattar kvalitativa intervjuer är, enligt Patel och Davidson (2003) att den fakta som samlats 
in för att tolkas inte är statisk. En intervjuperson kan t.ex. lämna olika svar på samma fråga 
vid olika tillfällen, eller så kan det finnas anledning att misstänka att hon eller han svarar på 
ett särskilt sätt på grund av olika omständigheter som råder vid intervjutillfället. I en 
kvantitativ studie skulle detta vara att betrakta som ett tecken på låg tillförlitlighet, men Patel 
och Davidson menar att så inte behöver vara fallet i en kvalitativ undersökning. Författarna 
menar att tillförlitligheten istället bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 
undersökningstillfället (Patel och Davidson, 2003).  

2. Tidigare forskning 
Christina Olin-Scheller vid Karlstads universitet bedriver forskning kring bland annat ett 
vidgat textbegrepp och har publicerat doktorsavhandlingen Mellan Dante och big brother 
(2006). Avhandlingen belyser litteraturundervisningen på gymnasiet och dess förmåga att 
möta elevers förväntningar och tidigare erfarenheter av fiktionstext, där ett vidgat textbegrepp 
och frågan om hur gymnasieelever utvecklar kunskaper om fiktionstext och läsning genom 
litteraturundervisningen i svenskämnet står i fokus. Förutom den traditionella skönlitterära 
texten innefattar studien multimediala texter såsom film, tv, dataspel och tecknade serier. 
Genom intervjuer med och observationer av elever och lärare på gymnasiet mellan 2001 och 
2003 undersöker Olin-Scheller hur elever och lärare närmar sig de olika texttyper som ett 
vidgat textbegrepp innefattar. Resultatet av studien visar bland annat att elever, genom att läsa 
olika slags texter (innefattande de av ovan nämnda slag) utvecklar olika kulturellt kodade 
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läsarroller vilka hjälper eleven att skaffa sig en ökad kunskap om olika former av berättande, 
vilket i sin tur ökar och fördjupar elevens förståelse av olika typer av litterära texter.  
 
Olin-Scheller konstaterar även att många elever finner läsningen av fiktionstexter tråkig då de 
inte kan relatera innehållet till sitt eget liv och de egna erfarenheterna. Detta gäller samtliga 
fiktionstexter i viss mån, men särskilt de som används i undervisningen av litteraturhistoria. 
Olin-Schellers studie involverar elever av båda kön från både praktiska och 
studieförberedande gymnasieprogram, där en tydlig skillnad i inställning till läsning av 
fiktionstexter i skolan kan skönjas. Många elever, främst pojkar på de praktiska programmen, 
intog en närmast instrumentell hållning till litteraturen. Bland de elever som helt eller delvis 
var nöjda med litteraturundervisningen var flickor på de studieförberedande programmen klart 
överrepresenterade. Dessa elever uppgav sig vara vana läsare av fiktionstexter.  
 
I de fyra gymnasieklasser som ingått i Olin-Schellers studie var det tydligt hur innehållet i 
litteraturundervisningen i mycket hög grad styrdes av lärarens uppfattning om vad som ingår i 
utbildningsuppdraget och vad som är kärnan i svenskämnet. Lärarna ansåg studiet av litterära 
epoker vara centralt i svenskämnet och lade tonvikten på litterära verk från olika tidsperioder, 
med syfte att eleverna skulle skaffa sig en kulturell bildning. Vad gäller kursinnehåll uttryckte 
samtliga lärare som ingick i studien oro över att tiden inte räckte till för att täcka alla de 
moment man ansåg viktiga i den grad som ansågs nödvändig.  
 
När det kommer till litterära texter som inte tillhör de traditionella tryckta, konstaterar Olin-
Scheller att filmen var förekommande i undervisningen och då i egenskap av 
åskådliggörande, stöd eller komplement till skönlitteraturen. Inte som en självständig, 
konstnärlig produkt. Detta visar, enligt Olin-Scheller, på att den tryckta texten är högt 
värderad och utgör normen för vad en text är i klassrummet. En värdering och uppdelning av 
olika slags texter i ”högt” och ”lågt” är märkbar i litteraturundervisningen och studien gör 
gällande att lärarnas inställning till den traditionella tryckta fiktionstexten jämfört med 
inställningen till fiktionstexter av andra slag belyste svenskämnets kulturella sfär och 
påverkade hur kvinnliga respektive manliga elever upplevde ämnet. Litteraturundervisningen 
i de klasser dit Olin-Scheller förlagt sin studie förmedlade budskapet att böcker ger kunskap 
medan film är underhållning. Lärarnas litterära register krockade särskilt med de manliga 
elevernas, vilket medförde att dessa elevers möjlighet att utveckla sin breda kunskap inom 
multimedia blev begränsad. De kvinnliga elever som sade sig vara nöjda med de fiktionstexter 
som användes i undervisningen var fler, men av dessa betonade många ett missnöje med 
avsaknaden av kvinnliga karaktärer i texterna.  
 
Olin-Scheller konstaterar att de fiktionstexter i olika former som eleverna tar del av utanför 
skolan, såsom tv, dataspel och annan multimedia, utgör en plattform för gemensamma 
diskussioner mellan eleverna och på många sätt hjälper till att bredda det litterära registret. 
Den pedagogiska slutsats Olin-Scheller drar utifrån den utförda studien är att 
litteraturundervisningen på gymnasiet i mycket högre grad än idag måste stämma överens 
med elevernas litterära register. Då syftet med litteraturundervisningen bör vara att bredda 
elevernas litterära register måste de erbjudas verktyg för textanalys och för att kritiskt granska 
texter. En annan slutsats Olin-Scheller drar utifrån sin studie är att lärarnas villkor och 
kvalifikationer för att arbeta med ett vidgat textbegrepp idag är begränsade. Det som krävs, 
menar hon, för att svenskundervisningen ska kunna möta elever av idag och imorgon är att 
både den ordinarie lärarutbildningen och fortbildningen av lärare angriper läsning av 
fiktionstexter från nya vinklar. 
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Medierådet, en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan 
och barns och ungas mediesituation, ger sedan 2005 årligen ut studien ”ungar och medier”. I 
studien berättar 2000 barn och unga mellan 9 och 16 år om sin medievardag och sina 
medieerfarenheter.  

I ”Ungar och medier” konstateras att det finns signifikanta skillnader mellan pojkars 
och flickors medieanvändning. Flickor förefaller vara mer avancerade i sin användning av 
mobiltelefon och Internet, medan pojkar spelar mer dataspel och tv-spel. I den mån flickor 
spelar spel spelar de andra spel än pojkarna. Barn, unga, flickor och pojkar ser på tv i ungefär 
samma utsträckning, men skillnader finns vad gäller vad de tittar på. Unga och pojkar ser mer 
på nyheter än vad barn och flickor gör. Valet av tv-serier och tv-program skiljer sig också åt. 
Tv är för övrigt den vanligaste medieformen, 78 % av barnen och ungdomarna i studien tittar 
varje dag. Internet utvecklas snabbt. 62 % av alla unga och 30 % av alla barn använder 
Internet varje dag. Internet är också den medieform som har störst andel högkonsumenter, 18 
%. Högkonsumenter definieras av medierådet som de som ägnar tre timmar eller mer åt en 
medieform en vanlig dag. Att träffa kompisar, hemma eller ute, är betydligt mer prioriterat än 
medier. I en jämförelse med 2006 och 2005 års resultat blir framförallt en förändring tydlig: 
Datorinnehavet har ökat och datorn är, till skillnad från tidigare år, den mediebärare som flest 
har på sitt rum. I tidigare års undersökningar har tv:n varit den mediebärare som flest har på 
sitt rum, något som i 2008 års undersökning minskat kraftigt. Detta måste, enligt medierådet, 
betraktas som något av ett paradigmskifte (Medierådet, 2008) 

2.1 Kanonbegreppet 
Då det så kallade kanonbegreppet har en central plats i min undersökning blir det viktigt att 
definiera dess innebörd och kort redogöra för dess framväxt. Lars Brink ger i Kanon och 
tradition – ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning (2006) en 
översiktlig presentation av kanonbegreppets historia. Enligt Brink är ordet kanon 
etymologiskt ett lån från grekiskan, vilket i sin tur lånat det från semitiska språk. Några 
grundbetydelser är ”måttstock”, ”norm” och ”fulländad gestalt” (Brink, Nilsson, red. 2006)  

2.1.1 Framväxten av kanon 
Bengt-Göran Martinsson menar att framväxten av en litterär kanon kan kopplas till själva 
litteraturämnets historia, då ämnet redan från starten präglats av starka värderingar. Under 
första hälften av 1800-talet existerade i de flesta europeiska länder inte något självständigt 
litteraturämne i modern mening och studiet av litteraturen innebar främst ett rent språkligt 
studium av klassiska texter på latin och grekiska. Den egna nationens skönlitteratur förekom 
inte i kursplaner och samtida litteratur ansågs ännu mindre värd att studera. Martinsson 
beskriver hur just nationella särdrag senare blev det som ansågs viktigt när litteraturen under 
1800-talets senare hälft väl etablerats som ett ämne värt att forska i och undervisa om. De 
nationella inslagen blev det som gav litteraturämnet det existensberättigande det såväl 
behövde, och för ämnets pionjärer var det självklart att de enda texter som kunde komma i 
fråga för litteraturstudier var de som författats av det egna landets största och bästa diktare. 
Det utvecklades snabbt det man brukar kalla kanon – en samling särskilt framstående verk 
och författarskap – kring vilka forskning och undervisning kretsade och vars innehåll 
framstod som självklart och omöjligt att ifrågasätta (Martinsson, 1989). Vad gäller Sverige är 
det, enligt Martinsson, befogat att tala om en sådan kanon inom det svenska läroverket från 
första halvan av 1900-talet, då en återkommande kärntrupp av svenska författare bestående av 
Esaias Tegnér, Johan Ludvig Runeberg, Erik Gustaf Geijer och Viktor Rydberg dominerade 
litteraturundervisningen. Denna kanon kom inte att förändras nämnvärt under en lång tid, men 
likväl användes den på olika sätt och för olika syften, exempelvis för att inpränta 
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fosterlandskärlek och idealism i eleverna samt för kulturhistorisk orientering och för att 
komma nära de exemplariska författarnas psykologier och biografier (Martinsson, 1989). 

2.1.2 Kritik av kanon 
Lars Brink skriver: Kritiken mot den traditionella västerländska kanon utifrån ideologiska 
utgångspunkter har varit omfattande både i Sverige och utomlands (Brink, Nilsson, red. 2006, 
s. 27). Enligt Brink har debatten från mitten av 1980-talet varit särskilt livlig i USA, där 
kritikerna ofta utgjorts av representanter för grupper av bland annat feminister, svarta, olika 
minoritetsgrupper, liberaler och vänsterradikaler. En återkommande kritik som riktats mot 
kanon gör gällande att den uppfattas som alltför elitistisk och exklusiv, med Brinks ord: Den 
anses inte omfatta det ”vanligt folk” egentligen läser, varför många författarskap och genrer 
definitionsmässigt blir uteslutna (Brink, Nilsson, red. 2006, s.28 ). Brink hänvisar här till ett 
historiskt exempel; romanen. Denna litteraturform, som idag representerar finkultur, ansågs 
längre tillbaka i tiden inte som ”ren” nog för att erkännas som betydande litteratur (Brink, 
Nilsson, red. 2006).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Genus och text 
Denna studie syftar främst till att belysa lärares respektive elevers uppfattning om vad ett 
vidgat textbegrepp är och hur det bör användas i svenskundervisningen, men då den till viss 
del även innefattar textläsning och val av texter ur ett genusperspektiv ska detta område kort 
behandlas här. I ”Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och 
förskola” diskuterar Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, 
litteraturen i skolan ur ett genusperspektiv. I det inledande kapitlet definierar Kåreland den 
könsmaktsordning som av många antas genomsyra vårt samhälle som ett mer eller mindre 
tydligt mönster mellan manligt och kvinnligt, mellan sysslor och beteenden som kopplas till 
kvinnor respektive män och på vilket varje samhälle bygger. Det manliga är vanligen 
överordnat det kvinnliga och värderas högre. Vad som betraktas som kvinnligt respektive 
manligt är både kulturellt och historiskt betingat och står under ständigt omskapande. Genus 
konstrueras i ett samspel mellan individen och dess omvärld och är därför beroende av den 
historiska och kulturella kontexten. (Kåreland, 2005) 
 
Inom de flesta områden i samhället, såsom politik, ekonomi och familj, kan denna nämnda 
maktordning mellan könen urskiljas. Valet av studieinriktning och de olika skolämnena är 
även dessa, enligt Kåreland, starkt könsbetingade och mer eller mindre symboliskt laddade 
med kön. När det kommer till svenskämnet och litteraturläsningen konstaterar hon att 
genusforskningen påvisar en tydlig samvariation mellan läsning och läsarnas kön. Även om 
det finns individuella skillnader är tendensen den att flickor läser mer än pojkar och att deras 
val av böcker skiljer sig åt. Pojkar, liksom män, läser mer facklitteratur än kvinnor, som 
föredrar fiktionslitteratur. Följden av detta blir att de utvecklar olika läskulturer. Många 
pojkar tar aktivt avstånd från att läsa skönlitteratur både i skolan och på fritiden då läsning, av 
dessa pojkar, framförallt betraktas som en kvinnlig syssla. (Kåreland, 2005) 
Svenskämnesdidaktikern Gunilla Molloy menar att detta avståndstagande är att betrakta som 
ett led i pojkarnas könskonstruktion och en reaktion mot en svenskundervisning som främst 
tillvaratar flickors läsintresse (Molloy, 2008). Viktigt att nämna är här att när Kåreland och 
Molloy talar om litteratur är det främst text i tryckt form som avses.  
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3.2 Pierre Bourdieus teorier  
Den franske kultursociologen Pierre Bourdieu är, enligt Magnus Persson i Skolan och de 
kulturella förändringarna (1999), ansvarig för ”Den mest inflytelserika teoribildningen kring 
smak och kulturell hierarkisering” (Andersson, Persson, Thavenius, 1999, s.125). Persson 
beskriver hur Bourdieu genomför en grundlig avmystifiering av alla föreställningar om 
naturliga eller objektiva värdehierarkier när han hävdar att ”värderingar är smakomdömen och 
en persons smak är en produkt av ett komplicerat samspel mellan sociala faktorer som 
klassbakgrund, utbildning, yrke, ålder osv.” och ”smak är ingenting neutralt eller oskyldigt 
utan ett sätt att skapa och upprätthålla skillnader och distinktioner mellan olika kulturella 
objekt och fenomen” (ibid. s.125). Bourdieu berör med sina teorier kopplingen mellan de 
kulturella uttrycksformer som av många anses vara ”högkultur” och de som räknas till 
”lågkultur” och sociala faktorer, och blir därför relevant för min studie av det vidgade 
textbegreppet, vilket ju rymmer en mångfald av kulturella uttrycksformer. Framförallt ett 
begrepp hämtat ur Pierre Bourdieus teorier, ”habitus”, blir aktuellt för denna studie. Detta 
begrepp kommer här att sammanfattas i korthet. 
 
I det sociala rummet finns en mängd olika klasser, i vilka olika agenter (individer) är 
medlemmar. Viktigt att nämna är här att när Bourdieu talar om ”klasser” avser han främst 
sociala klasser. Jag kommer i denna studie att använda mig av en något vidare definition av 
begreppet, där olika kulturella uttrycksformer och texttyper blir till de agenter som utgör olika 
klasser. Jag har alltså för avseende att överföra teorin om sociala klasser och dess inneboende 
habitus på förhållandet mellan ”höga” och ”låga” texttyper. 
 
Mellan klasserna, och därför mellan agenterna, har ett avstånd skapats, vilket har sitt ursprung 
i de olika egenskaper, praktiker och tillgångar som skiljer klasserna och agenterna åt. 
Bourdieu skriver:  

 
”Mot varje klass av positioner svarar å ena sidan en klass av habitus (eller av 
smaker) vilka produceras av de sociala betingningar som är förenade med 
motsvarande sociala villkor och å andra sidan, via habitus och deras generativa 
förmåga, en systematisk uppsättning tillgångar och egenskaper som är inbördes 
förenade av en enlighet i stil” (Bourdieu, 1999, s. 18). 
 

Vad Bourdieu här menar, så som jag tolkar det, är att en hierarki råder mellan de olika 
klasserna. Var i hierarkin en klass placerar sig är beroende av hur högt anseende dess habitus 
(smak) anses ha. Detta bestäms i sin tur av hur högt socialt anseende de agenter som ingår i 
klassen har. Det vill säga, en särskild habitus (smak) är kopplad till en viss klass, vars habitus 
har högt anseende just eftersom den är kopplad till en klass där agenterna har hög status. Den 
habitus (smak) som kopplas samman med en särskild klass, har hög eller låg status beroende 
på vilka agenter som väljer att tillhöra denna klass / habitus.  
 
Vidare beskriver Bourdieu hur habitus bland annat utgör olika klassificeringsscheman och 
klassificeringsprinciper, olika principer för att betrakta och göra indelningar, olika smaker. 
Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, ont och gott och distingerat och vulgärt 
(Bourdieu, 1999). Habitus förklaras alltså, enkelt uttryckt, av Bourdieu som den enlighet i 
smak och stil som präglar klasser och dess agenter. Detta habitus är inte något naturligt, utan 
kan sägas skapat av agenterna för att upprätthålla en gemenskap i den egna klassen och 
genom detta också distansera sig gentemot andra klasser, agenter och habitus. (Bourdieu, 
1999)  
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3.3 Charles Sarlands studie 
I Young People Reading: Culture and Response (1991) redogör Charles Sarland för sin studie, 
för vilken han intervjuat högstadielärare och högstadieelever i Storbritannien om läsning och 
bokval. Lärarna svarade bland annat på frågan om på vilka grunder de valde fiktionstexter för 
sin undervisning. Intressant i denna studie är Sarlands konstaterande att ett av de skäl som de 
intervjuade lärarna uppger för de bokval de gör för sin undervisning är böckernas kvalité. 
Andra orsaker är bland annat lärarens personliga åsikter om litteraturen och att litteraturen i 
fråga anses främja spridningen av ”högkultur”.  

I redogörelsen över sin studie presenterar Sarland en översiktlig modell över på 
vilka grunder de intervjuade lärarna uppger att de väljer fiktionslitteratur för sin undervisning. 
I modellen utgår Sarland från en syn på skolan som en ideologisk statsapparat, med uppdrag 
att forma eleverna utifrån statens önskemål, (”School as ideological state apparatus”) genom 
en undervisning som bär och förmedlar kulturellt kapital (”the creation of cultural capital”). 
Modellen har en tematisk indelning och uppger följande fem orsaker som mest avgörande för 
lärares val av litteratur: Institutionen, eleven som ska läsa, boken i sig, hur väl litteraturen i 
fråga förmedlar ämnet engelska och det engelska språket samt lärarens personliga smak. 
Sarland menar sig kunna urskilja en litterär kanon i de skolor han studerar, då många av de 
intervjuade lärarna omedvetet uppger att syftet med den engelskundervisning de förmedlar till 
sina elever är att eleverna i fråga ska tillgodogöra sig ett kulturellt kapital (Sarland, 1991, min 
översättning). Det vill säga anamma skolvärldens hierarki över ”hög” och ”låg” litteratur. 
Sarlands undersökning blir viktig för min studie, då det är intressant att se huruvida det 
förmedlande av kanon han funnit i brittiska skolor kan sägas pågå även i en svensk skola. 

3.4 Styrdokument 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 framhåller under rubriken ”mål att uppnå” 
att det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett program kan söka sig till 
saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 
glädje (www.skolverket.se). Under samma rubrik anges att varje elev som slutfört ett program 
kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser samt har förmåga att 
kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta 
ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor (www.skolverket.se).  
 
I sin undervisning bör eleven få ta del av ett så brett kulturutbud som möjligt för att uppnå de, 
i Lpf94, föreskrivna målen. Jag menar att begreppen ”övrigt kulturutbud” och ”kulturella 
upplevelser” bör inkludera såväl film, som tv-/dataspel, konst och musik då samtliga kan 
sägas utgöra konstformer eleven möter i sin vardag och därmed kan och bör ses som en 
naturlig källa till kunskap, självinsikt och glädje. Om eleven ska kunna hämta stimulans ur 
estetiskt skapande och kulturella upplevelser bör skolans definition av ”kulturella 
upplevelser” inte bara innefatta skriven text och i viss mån film, utan även de konst- och 
medieformer som är en del av elevens vardag.   
 
Under rubriken ”mål att sträva mot” i kursplanen för ämnet svenska på gymnasiet uttrycks 
önskan om att skolan i sin undervisning skall sträva mot att eleven: 

 
fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt 
granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar 
mot de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle. 
 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda 
former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och 
bildmedier som en källa till kunskap och glädje  
(www.skolverket.se) 

 
Under rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad” betonar kursplanen för svenskämnet i 
gymnasieskolan ännu en gång vikten av en undervisning som inte enbart fokuserar på den 
skrivna texten:  

 
Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, existentiella, 
etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisningen. 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även 
avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och 
talade texter även bilder. (www.skolverket.se)  

 
Vad detta utdrag lyfter fram är att läsa, skriva, tala, se och lyssna för eleven kan bli än mer 
meningsfullt när undervisningen utgår ifrån sådant som tillhör den egna kulturen. Då 
tillgodogörandet av texter, enligt ovanstående utdrag, kan innebära såväl läsning som 
avlyssning, film, video och bilder bör det som inom skolkulturen definieras som en text 
innefatta en mängd olika medie- och uttrycksformer. 
 
Som nämns i ovanstående stycke anger kursplanen för svenskämnet i gymnasieskolan att 
tillägnande och bearbetning av texter inte alltid måste innebära läsning, utan även kan 
innefatta …avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och 
talade texter även bilder (www.skolverket.se). Jag menar att dessa ord ger stöd för en 
tolkning av det vidgade textbegreppet som något som inte enbart rymmer spelfilm som 
medieform, utan även i viss mån uttrycksformer som konst, musik, teater, serier och interaktiv 
media.  
 
Skolkommitténs slutbetänkande Skolfrågor: skola i en ny tid från 1997, vilken i sig inte utgör 
ett styrdokument men väl en kommentar till styrdokumenten, betonar vikten av att skolan 
öppnar sig mot närsamhället och att elevers lärande får förankras i deras egen kultur och 
erfarenhet. Man konstaterar att: 

 
Elever lyckas bättre i skolan, också mätt med traditionella mått, om de får utgå 
från sina kulturella förutsättningar, om de får använda sin närmiljö och sitt sätt att 
leva i undervisningen. Därför måste skolan ha bred kunskap om elevernas 
levnadsvillkor och finna vägar att föra in deras vardagsmiljö i skolarbetet (SOU 
1997, s. 241). 

 
Då kulturella uttrycksmedel som musik, serier, teater, interaktiv media och konst i olika 
former idag utgör den egna kulturen för majoriteten av alla elever anser jag att 
skolkommitténs slutbetänkande ger ytterligare stöd för att dessa kulturformer bör finnas 
representerade i klassrummen i betydligt högre grad än idag. När man talar om ett vidgat 
textbegrepp talar man om olika former av texter, vilket oundvikligt leder in på frågan om hög 
och låg kultur och litterär kanon. I Skolkommitténs slutbetänkande påpekas att: 

 
…det är värt att erinra om att den kulturpedagogiska diskussionen om barn, 
ungdomar, skola, konst och populärkultur ända sedan detta sekels inledning har 
lagt tyngdpunkten på mediernas skadliga inverkan, och lösningen på problemet har 
ständigt varit densamma – en ökad satsning på kulturarvet och den goda konsten. 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se


 

- 11 - 

Det är sannolikt en lång väg att gå innan skolan på ett självklart och naturligt sätt 
arbetar med ett vidgat språkbegrepp där också den rörliga bilden betraktas som 
språk och där eleverna lär sig att dekonstruera medierna, deras budskap och sätt 
att arbeta samt utvecklar färdigheter och praktisk kunskap i att använda dem 
(SOU 1997, s. 253). 

 
Det som fortsättningsvis avses när begreppet det vidgade textbegreppet används, om inte 
något annat anges, är samtliga ovannämnda uttrycksformer vilka i sig antas inneha ett lika 
högt inneboende värde som text som den traditionella tryckta texten.  

4. Redovisning av intervjusamtal 
I min redovisning av intervjusamtalen lyfter jag fram de uppfattningar och begrepp som 
utkristalliserat sig i analysen och tolkningen av intervjupersonernas svar. Jag har här valt att 
utgå från fyra rubriker, vilka kan sägas sammanfatta studiens ursprungliga frågeställningar. 
Den kvinnliga läraren kommer att benämnas ”Lärare 1” medan den manliga läraren kallas 
”Lärare 2”. Då en del av studien är genusinriktad kommer elevernas svar, där det är 
nödvändigt, att sorteras och redovisas efter kön. De citat som här återges är inte direkt 
ordagrant återgivna då jag, när det för tydlighetens skull varit nödvändigt, ändrat talspråk till 
skriftspråk. I denna transkriptionsprocess sker ofta, så som Patel och Davidson påpekar, en 
mer eller mindre medveten påverkan på analysunderlaget då gester, mimik, betoningar, 
ironier och kroppsspråk till stor del blir osynliga när ett samtal blir till skriven text. Att ha i 
åtanke hur detta påverkar analysen blir viktigt för studiens validitet (Patel och Davidson, 
2003). 
 
1. Intervjuade lärares tolkning av det vidgade textbegreppet 
 
Vad gäller tolkningen av det vidgade textbegreppet, vilken också till stor del speglar lärarnas 
sätt att använda detta i sin undervisning, uttrycker båda de intervjuade lärarna mer eller 
mindre tydligt att spelfilmen är den textform som detta begrepp i första hand rymmer: 
 

Jag tolkar det som att inte bara litteratur är skriven text, utan även film är en text. 
En text som man kan analysera eller som också kan visa på gestaltning så att man, 
när man i ämnet svenska t.ex. talar om karaktärer så kan man studera det i det 
skrivna ordet, men även i film…Men så att…film är ju också text att analysera, ur 
olika synvinklar. (Lärare 1) 
 
Jag tolkar det som ett konkret exempel på…det står ju t.ex. att man ska hålla på 
med sagor och myter i svenska A…att kunna se det som en film. Till och med 
istället för att läsa en saga. Den möjligheten har man. Så tolkar jag det vidgade 
textbegreppet, till exempel. (Lärare 2) 

 
 
2. Intervjuade lärares uppfattning om sitt sätt att använda det vidgade textbegreppet i 
sin undervisning  
 
Lärare 1: Att jämföra den skrivna texten med film är något som den intervjuade uppger som 
centralt i hennes sätt att arbeta med det vidgade textbegreppet i undervisningen, detta genom 
att kontrastera romankonstens berättargrepp med film och visa på likheter och olikheter. 
Läraren i fråga använder också film i kombination med litteraturundervisning genom att visa 
eleverna hur filmen som uttrycksmedel gestaltar sådant som figurerat i undervisningen i 
litteraturhistoria, exempelvis klassiker och olika litterära tidsepoker. Internet och Youtube 
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används i lärarens undervisning för att låta eleverna ta del av filmsekvenser, något som sker 
vid både planerade och spontana tillfällen för att lyfta fram sådant eleverna väljer att 
exemplifiera med.  

 
Så jag brukar kontrastera romankonstens berättargrepp med film och visa på 
likheter och olikheter, men…jag använder ju film också inom…alltså, vi kan titta 
på mycket filmklipp i kombination med litteraturundervisning och se hur man valt 
att gestalta något på film som vi redan har läst inom kanske litteraturhistorien, när 
man pratar om klassiker och går igenom olika tidsepoker. (Lärare 1) 

 
 

Lärare 2: Den manlige läraren uppger sig generellt använda det vidgade textbegreppet som 
komplement till den traditionella svenskundervisningen med den skrivna texten i fokus. Han 
använder även vid vissa tillfällen film som ersättning för en skriven text där syftet är att möta 
eleverna där de står, eftersom många av dem är vana vid filmen som uttrycksmedel. Han 
menar att det vid dessa tillfällen kan kännas angeläget att bryta ned ”filmtittarytan” hos 
eleverna för att tränga in bakom filmen. Denne lärare uttrycker följande om sitt sätt att nyttja 
det vidgade textbegreppet i undervisningen: 

 
Om man ska tänka generellt så får man väl tänka som komplement. Så dom 
kompletterar varandra (undervisning utifrån den traditionella skrivna texten och 
undervisning utifrån ett vidgat textbegrepp, min anm.). (Lärare 2) 

 
 

3. Intervjuade elevers uppfattning om hur det vidgade textbegreppet kommer till 
uttryck i svenskundervisningen 

 
Elever, lärare 1: Samtliga elever som undervisas av den kvinnliga läraren uppger att analyser 
av spelfilmer förekommit ett par gånger i den svenskundervisning de tillägnat sig på 
gymnasiet. En av eleverna berättar också om filmklipp som visats. Några av eleverna lyfter 
fram ett samarbete mellan svenskan och de estetiska tillvalen där en dikt av en känd svensk 
författare analyserades i svenskundervisningen för att sedan tonsättas, dansas, målas och 
dramatiseras. Ett par av eleverna drar sig till minnes att en diskussion om tv- och dataspel 
förekommit i svenskundervisningen, vars syfte var att belysa våldsdebatten. 

 
Elever, lärare 2: Samtliga elever som undervisas av den manlige läraren uppger att man i 
svenskundervisningen sett på film som sedan analyserats med fokus på budskap, vinklingar 
och perspektiv. Vid något tillfälle har en litterär klassiker lästs gemensamt i klassen, för att 
sedan följas upp med motsvarande filmatisering. Även dessa elever berättar om ovanstående 
samarbete mellan svenskan och de estetiska inriktningarna. Ett par av eleverna berättar att 
analyser av låttexter förekommit, och en av de intervjuade uppger att undervisningen i någon 
mån berört konst. Vid dessa tillfällen har budskapet i en specifik målning diskuterats i 
klassen.  

 
4. Lärares och elevers önskan om det vidgade textbegreppets uttryck i 
svenskundervisningen 
Lärare 1: Den kvinnliga läraren säger sig vara relativt nöjd med sitt sätt att nyttja det vidgade 
textbegreppet i undervisningen, men upplever till viss del tillgången till teknisk utrustning, 
material och lokaler som något som begränsar henne i detta sätt att arbeta. Som exempel på 
teknik som skulle kunna hjälpa till att utveckla och utöka arbetet med ett vidgat textbegrepp 
lyfter hon fram dvd-spelare som skulle möjliggöra att eleverna arbetar i grupper med film och 
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på så sätt själva får ta större ansvar för arbetet. Detta skulle minska andelen traditionell 
helklassundervisning med läraren i centrum, menar hon. En annan faktor läraren uppger som 
begränsande är tiden. Om detta uttrycker hon sig som följer: 

 
…man hinner ju inte se, om man tänker sig, så många spelfilmer i en kurs i 
svenska, det ryms ju inte med tanke på vad man ska hinna med. Det är ju många 
typer av övningar man ska hinna med och man lär sig ju olika, många olika elevers 
lärstil ska tillgodoses. (Lärare 1) 

 
 

Lärare 2: Den intervjuade uppger att han försöker hitta en bra balans mellan arbetet med den 
traditionella skrivna texten och nyttjandet av ett vidgat textbegrepp i undervisningen. Han 
menar att utbudet, vad gäller ett vidgat textbegrepp är stort och lättillgängligt för elever och 
lärare och beskriver de tekniska hindren som relativt små. Han uttrycker en viss oro för att det 
han kallar ”det minskade textbegreppet”, dvs. den traditionella tryckta texten och närläsning 
av denna, ska hamna i skymundan till förmån för ett alltmer vidgat textbegrepp: 

 
Med ålderns rätt kan jag väl säga att det är lätt att glömma bort det här med att 
läsa en text. Det är lätt att glömma bort ”det minskade textbegreppet”, det 
ursprungliga textbegreppet. Riktig närläsning av texter.   
(Lärare 2) 
 

Något han säger sig vilja nyttja i större utsträckning i sin undervisning, vad gäller ett vidgat 
textbegrepp, är konst. Detta genom att låta exempelvis skrivövningar utgå ifrån målningar. 

 
 

Elever, kvinnliga: Samtliga av de kvinnliga eleverna ställer sig positiva till det vidgade 
textbegreppets existens i svenskundervisningen, något som motiveras med att intresset ökar 
och man lär sig mer då många av de delar som ett vidgat textbegrepp innefattar är en del av 
många elevers dagliga liv och därför lätta att relatera till. En av eleverna menar att skillnaden 
mellan att reflektera över en bok, en film eller en bild inte är särskilt stor. Tre av de totalt fyra 
intervjuade kvinnliga eleverna ser dock en fara i en svenskundervisning som i alltför hög grad 
integrerar ett vidgat textbegrepp, då man menar att detta möjligen skulle kunna ske på 
bekostnad av den ordinarie läsningen och skrivningen och därmed ”stjäla koncentrationen” 
från dessa moment. En av de intervjuade säger som följer: 

 
…det kan ju stjäla koncentrationen. Typ så. Det skulle ju vara kul om man hade lite 
mer (av textformer tillhörande det vidgade textbegreppet, min anm.), men…jag tror 
ju inte att det skulle ställa till jättestora problem, men det kanske drar ut på 
uppgiften om man ska göra något. (Kvinna) 

 
 

Elever, manliga: Två av de fyra manliga eleverna förutspår enbart positiva effekter av en 
utökad tillämpning av ett vidgat textbegrepp i svenskundervisningen, och skulle särskilt vilja 
se en ökad integrering av musik och konst. En av dessa elever menar att detta sätt att arbeta 
skulle kunna tillföra en mer modern syn på språket: 

 
Det skulle väl kunna ge en mer nutida syn på språket och hur mycket folk pratar 
genom tv-spel och så…termer och sånt…och språkutbytet som blir också. (Man) 
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Den andra av dessa elever anser att konst och film bygger på språk och på historier och av 
denna anledning skulle kunna ha en självklar plats i svenskundervisningen: 

 
…konst och film och så, det bygger ju mycket på språk och hur man uttrycker sig. 
Historier och sådär. Så allt är ju som sammankopplat. (Man) 
 

Samme elev tror dock inte att tillämpningen av dessa medier/uttrycksformer är förenligt med 
kursplanen, och därför inte kan användas i någon större utsträckning. Detta blir tydligt genom 
detta citat: 

 
Det kanske är svårt att tillämpa…det kanske inte går ihop med läroplanen. Man 
ska ju ändå lära sig vissa saker och då kanske det är svårt att lära sig dom när 
man analyserar en tavla. (Man) 

 
De övriga två manliga intervjupersonerna uppger att de tror att en ökad integrering av det 
vidgade textbegreppet skulle öka intresset för svenskämnet hos många elever då dessa 
medier/uttrycksformer tilltalar många, men uttrycker samtidigt oro över att detta skulle kunna 
komma att flytta fokus från själva svenskämnet och sådant man måste lära sig. Dessa elever 
uttalar följande: 

 
…det känns som att film och konst och sånt, det är ju andra ämnen. Det känns som 
att själva svenskan, det är ju att lära sig skriva och utveckla det, så det är kanske 
det man ska hålla fokus på. (Man) 
 
Jag vet inte…det skulle ju bli mindre tid åt annat. Om man t.ex. skulle se mer film 
så skulle man ju ha mindre tid till att göra saker som inte är lika kul, typ språkets 
gamla saker, och sånt. Man måste väl lära sig sånt, antar jag. (Man) 
 

 

5. Analys och diskussion 
En kvalitativ intervjumetod med personliga intervjuer är nödvändig för den typ av studie jag 
utfört då en kvantitativ metod inte kan ge de djupgående svar mitt syfte och mina 
frågeställningar kräver. Jag valde att banda intervjuerna för att en kort stund efteråt skriva ner 
tankar och intryck jag fått under intervjutillfället. Ett annat sätt att gå tillväga för att ta tillvara 
på dessa tankar och intryck kunde ha varit att föra anteckningar under intervjun. Genom 
denna metod kan än fler intryck bevaras, men följden kan också bli att det aktiva lyssnade 
som jag anser särskilt viktigt vid intervjuer med barn och unga går förlorat. Som tidigare 
nämnts kunde ett annat val av plats för elevintervjuerna varit att föredra, då en lokal som 
tillhör lärare kan tänkas haft en hämmande effekt på intervjupersonerna. Mitt val att låta 
respektive lärare välja ut särskilt verbala elever för min studie kan ha spelat stor roll för 
resultatet. Slumpvis utvalda elever skulle ha kunnat medföra ett mindre omfattande material 
att arbeta med, och troligt är att synpunkter som blivit viktiga för min studie aldrig 
framkommit. Att samtliga intervjuade elever var hemmahörande på det estetiska programmet 
kan även det ha påverkat resultatet, då dessa elever med stor sannolikhet har ett större intresse 
än andra för många av de uttrycksformer som ett vidgat textbegrepp innefattar. Både för- och 
nackdelar bör tas i beaktande vad gäller min relation till eleverna. Hälften av de intervjuade 
eleverna hade jag tidigare varit i kontakt med och undervisat under min verksamhetsförlagda 
utbildning och den andra hälften hade ingen relation till mig. Intervjuerna med de eleverna 
som kände mig sedan tidigare blev mer omfattande och svaren utförligare, men det finns 
samtidigt skäl att anta att dessa elever vid något tillfälle gav mig svar de trodde att jag i 
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egenskap av lärarstudent ville ha. Även angående valet av lärare kan liknande för- och 
nackdelar nämnas med att sedan tidigare vara bekant med den intervjuade eller inte. Med facit 
i hand kan konstateras att ett val av två kvinnliga lärare eller av två manliga för intervjuerna 
förmodligen inte hade påverkat resultatet nämnvärt, då antalet verksamma år i yrket här visat 
sig vara av större betydelse. Det finns skäl att anta att ett val av lärare med relativt kort tid i 
yrket skulle ha gett ett annat resultat.  
 
Som redovisningen av intervjusamtalen anger beskriver båda de intervjuade lärarna sin 
tillämpning av det vidgade textbegreppet som spelfilmsfokuserad, något som visat sig vanligt 
bland svensklärare. I sin studie av litteraturundervisningen på gymnasiet konstaterar Christina 
Olin-Scheller att när det kommer till litterära texter som inte tillhör de traditionella tryckta är 
filmen vanligt förekommande i undervisningen, och då främst i egenskap av åskådliggörande, 
stöd eller komplement till skönlitteraturen. Citat ur intervjusamtalen med de två lärarna visar 
tydligt att de tre användningsområden som Olin-Scheller nämner för filmen i undervisningen 
gäller även här (se rubrik 1 och 2 i redovisning av intervjusamtal). 
 
Då skolkommitténs slutbetänkande ”Skolfrågor: skola i en ny tid” från 1997, vilket jag 
tidigare redovisat, konstaterar att elever lyckas bättre i skolan om de får utgå från sina 
kulturella förutsättningar, om de får använda sin närmiljö och sitt sätt att leva i 
undervisningen (SOU 1997), vore kanske en vidare definition av det vidgade textbegreppet i 
skolan önskvärt. Det kan väl sägas vara allmänt vedertaget att många elevers kulturella vardag 
idag präglas av uttrycksformer som inte bara innefattar spelfilm, utan även musik, serier, 
teater och olika former av interaktiv media. Att barn och unga tillbringar en stor del av sin 
fritid med dessa medier och kulturella uttrycksformer bekräftas bland annat av Medierådets 
studie Ungar och Medier (2008), vars resultat jag tidigare redogjort för. För att möta dessa 
elever i deras kulturella förutsättningar menar jag att skolan i högre grad måste följa med sin 
tid. För detta finner jag stöd i Olin Schellers studie, i vilken hon konstaterar att elever som får 
läsa olika slags texter utifrån ett vidgat textbegrepp som inkluderar ovanstående former, 
utvecklar olika kulturellt kodade läsarroller vilket hjälper eleven att skaffa sig en ökad 
kunskap om olika former av berättande, vilket i sin tur ökar och fördjupar elevens förståelse 
av olika typer av litterära texter. Utifrån sin studie drar Olin-Scheller slutsatsen att 
litteraturundervisningen på gymnasiet, i mycket högre grad än idag, måste stämma överens 
med elevernas litterära register.  

 
En av de intervjuade lärarna uppger att hon använder Youtube för att i klassrummet spontant 
kunna lyfta sådant som eleverna väljer att exemplifiera med, då hon upplever att det gör 
henne mer flexibel gentemot eleverna och gör det möjligt att i högre grad låta eleverna 
komma in i undervisningen. Detta anser jag är att betrakta som ett exempel på hur läraren, 
med hjälp av datorn och Internet, kan anpassa undervisningen efter eleven och dennes 
kulturella förutsättningar. Då medierådets studie ”Ungar och medier” konstaterar att Internet 
är den medieform med störst andel högkonsumenter, dvs. de som ägnar tre timmar eller mer 
åt en medieform en vanlig dag, och att datorn till skillnad från tidigare år är den mediebärare 
som flest barn och unga har på sitt rum, ligger det nära till hands att anta att många elever är 
bekanta med denna medieform. 

 
Som jag tidigare konstaterade visar resultatet av min studie tydligt att de intervjuade lärarna 
med ett vidgat textbegrepp i huvudsak avser spelfilm, vilken i undervisningen främst används 
för att åskådliggöra, stödja eller komplettera den tryckta skönlitteraturen. Att textformer som 
tillhör det vidgade textbegreppet används för sin egen skull, som en självständig konstnärlig 
produkt, är följaktligen inte vanligt bland lärarna i denna studie. För att återigen hänvisa till 
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Christina Olin-Schellers forskning torde detta vara ett uttryck för att den tryckta texten, hos de 
lärare jag intervjuat, är högt värderad och utgör normen för vad en text är och bör vara i 
klassrummet. Utifrån detta ligger slutsatsen att en texttypskanon existerar bland de 
intervjuade lärarna i min studie inte långt borta. I avsnittet ”framväxten av kanon” i denna 
studie beskrev jag, genom Bengt-Göran Martinsson, framväxten av en litterär kanon i 
Sverige. Då, under den första halvan av 1900-talet, hade kanon bland annat till syfte att 
inpränta fosterlandskärlek och idealism i eleverna. Idag, år 2009, kan man anta att syftet med 
en kanon är ett annat. Kanske kan en jämförelse göras mellan denna studie och Charles 
Sarlands, i vilken det framkom att ett flertal att de intervjuade lärarna uppgav att de valde 
fiktionstexter för sin undervisning utifrån vilken litteratur som ansågs förmedla det största 
kulturella kapitalet. En möjlighet är följaktligen att de lärare som intervjuats för min studie 
väljer att inte integrera ett vidgat textbegrepp i sin undervisning i någon hög grad, på grund av 
att de texttyper som ett vidgat textbegrepp innefattar utifrån skolans normer besitter inget eller 
ett mycket lågt kulturellt kapital. 

 
Elevernas bild av hur det vidgade textbegreppet kommer till uttryck i svenskundervisningen 
stämmer till stor del överens med lärarnas, med den skillnaden att de elever som undervisas 
av den manlige läraren uppger att både musik, i form av låttexter, och konst förekommit i 
undervisningen. Något som läraren i fråga inte anser sig arbeta med. Vad dessa skilda 
uppfattningar beror på är svårt att i efterhand fastställa.  
 
De intervjuade lärarna förefaller båda vara relativt tillfreds med sitt sätt att nyttja det vidgade 
textbegreppet i undervisningen. Enligt de intervjusvar de lämnar anser sig båda också ha mer 
eller mindre god tillgång till den extra utrustning av tekniskt slag som en sådan undervisning 
ofta kräver. I de svar de lämnar på frågan om de önskar tillämpa det vidgade textbegreppet 
mer eller mindre i sin undervisning, blir två citat som båda återfinns i resultatredovisningen 
särskilt intressanta att diskutera. I dessa citat uppger sig de intervjuade lärarna båda vara 
mycket positiva till det vidgade textbegreppet, men ger samtidigt uttryck för att det rent 
tidsmässigt inte finns utrymme för detta sätt att arbeta, då en kurs i svenska rymmer så många 
andra moment samt att ”det minskade textbegreppet”, dvs. närläsning av tryckta texter, bör tas 
i större beaktande. Dessa citat förefaller vara uttryck för en värdehierarki där den traditionella 
skönlitterära texten står högst i rang, och där andra textformer ges utrymme i mån av tid.  
 
Detta synsätt stämmer väl överens med det som belyses i Olin-Schellers studie, där samtliga 
lärare som ingick uttryckte oro över att tiden inte räckte till för att täcka alla moment de ansåg 
viktiga, i den grad som ansågs nödvändig. I och med detta anser jag att min studie visar vad 
många andra studier tidigare konstaterat; att två typer av kanon råder i svenskundervisningen 
idag. Den ena delar in författarskap i hög och låg litteratur och den andra klassificerar 
texttyper av olika slag, såsom jag tidigare redogjort för, där den tryckta skönlitteraturen 
innehar ett högt kulturellt värde och övriga texttyper ett avsevärt lägre. Här kan paralleller 
med fördel dras till Bourdieus begrepp; habitus, vilket jag tidigare återgett. Med habitus avser 
Bourdieu den ”smak” som är gemensam för agenter (individer) ur samma klass, och vars 
status är relaterad till de aktuella individernas status. Kopplingen mellan detta resonemang 
och min studie kan uttryckas så att olika texttyper tillhör olika klasser, av vilka några av dem 
anses ha ett inneboende högt kulturellt kapital, medan andra per automatik innehar ett mycket 
lågt. En roman av August Strindberg anses till exempel av många svensklärare ha ett 
inneboende högt kulturellt kapital, medan ett bland ungdomar populärt dataspel bland dessa 
personer troligtvis tillskrivs ett mycket lågt eller inget kulturellt kapital. Inom skolvärlden 
innehar lärarna högre status än eleverna, och då de skattar Strindberg högre än det populära 
dataspelet tillskrivs också Strindberg en högre status än dataspelet. Naturligtvis uppskattar 
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inte alla svensklärare Strindberg, och alla elever värderar inte dataspel högt som texter. Detta 
är bara ett försök till förklaring av den värdehierarki över texttyper i skolan som jag menar att 
resultatet av min studie påvisar.  

Denna värdehierarki förmedlas till eleverna genom lärarna, som är bärare av skolans 
kultur. Att eleverna blir präglade av värdehierarkin, och så småningom gör den till sin egen 
blir mycket tydligt i min studie. Samtliga av de tillfrågade eleverna ställde sig positiva till en 
svenskundervisning som i högre grad innefattar ett vidgat textbegrepp, då de menade att 
sådant de kände till var lättare att relatera till och därför en bra ingång för lärande, men sex av 
dessa elever såg ett problem i att det skulle stjäla tid från den övriga undervisningen, vilken 
dom omedvetet refererade till som ”viktigast”. Med övrig undervisning avsågs läsning av 
tryckt skönlitteratur och skrivning; aktiviteter som av eleverna betraktades som det 
svenskundervisning huvudsakligen borde bestå av. De elevcitat som återges i 
resultatredovisningen, där de intervjuade bland annat menar att en ökad integrering av det 
vidgade textbegreppet i svenskundervisningen skulle kunna stjäla koncentration och tid från 
den övriga undervisningen, anser jag tydligt ger uttryck för att intervjupersonerna anammat 
skolans system för värdering av texttyper. 

 
Någon märkbar skillnad mellan den kvinnliga lärarens och den manlige lärarens sätt att 
uppfatta och tolka det vidgade textbegreppet kan inte skönjas. Här tycks det snarare vara 
antalet år som verksam i yrket som är av betydelse. Den manlige intervjupersonen har arbetat 
som lärare i drygt 30 år medan den kvinnliga varit verksam ungefär hälften av tiden, vilket 
inte framgår vid redovisningen av intervjusamtalen. Den lärare som varit verksam under 
längst tid är också den som förefaller vara mer reserverad i sin inställning till det vidgade 
textbegreppet, även om han uppger sig vara positiv till det och ser det som en möjlighet i 
undervisningen. I ett tidigare angivet citat hänvisar intervjupersonen till ”det minskade 
textbegreppet”, med vilket han avser ”riktig närläsning av texter” och som han menar inte får 
reduceras i svenskundervisningen till förmån för ett vidgat textbegrepp.  
 
Vad gäller kvinnliga elevers och manliga elevers uppfattning om det vidgade textbegreppet 
och önskan om dess uttryck i undervisningen kan sägas att de i lika hög grad är positivt 
inställda till en undervisning som i högre grad än idag nyttjar det vidgade textbegreppet. 
Något som kan konstateras är att de manliga intervjupersonerna tycks ha större insikt i på 
vilket sätt en utökad användning av det vidgade textbegreppet kan berika undervisningen och 
förefaller mer öppna inför att jämställa olika texttyper än de kvinnliga intervjupersonerna. 
Detta blir tydligt genom de citat som återges i resultatredovisningen, där två manliga elever 
menar att en utökad användning av det vidgade textbegreppet i undervisningen skulle kunna 
tillföra en mer modern syn på språket och att konst och film är uttryckssätt och därför har en 
plats i svenskundervisningen. En något mindre benägenhet hos manliga elever till anammande 
av den värdehierarki för texttyper som skolkulturen förmedlar, kan alltså skönjas. Troligt är 
att denna, mer öppna inställning till olika texttyper och bruket av dessa i 
svenskundervisningen, är nära sammankopplad med att de manliga eleverna i högre grad än 
de kvinnliga uppgav att de ägande sig åt aktiviteter som musik och tv/dataspel på fritiden. 
Lena Kåreland beskriver hur olika områden i samhället är mer eller mindre starkt 
könsbetingade av det ena eller det andra könet. Jag menar att såväl musik som tv/dataspel av 
många betraktas som relativt ”manliga” aktiviteter. Här tycks utövandet av och intresset för 
dessa aktiviteter gjort de manliga eleverna något mindre mottagliga för den värdehierarki över 
texttyper som skolkulturen förmedlar. Möjligen skulle Gunilla Molloys forskningsresultat, 
som beskriver en svenskundervisning som främst tillvaratar flickors läsintresse och från 
vilken pojkarna som ett led i sin könskonstruktion måste ta avstånd, vara en alternativ 
förklaring till detta resultat. 
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Pedagogiska implikationer: Arbetet med denna studie har gett mig en bild av hur 
gymnasielärares och elevers syn på det vidgade textbegreppets plats i undervisningen kan 
skilja sig åt, men också hur de av olika anledningar ibland kan sammanfalla. De insikter jag 
fått utifrån de tankar som intervjupersonerna i studien låtit mig ta del av, tar jag med mig ut i 
arbetslivet. Som jag skrev i inledningen av studien har jag som blivande gymnasielärare i 
svenska haft ett intresse av att belysa detta område för mig själv och för andra berörda, då jag 
anser att en undervisning som intresserar eleverna genom att tillvarata de förkunskaper de 
besitter blir viktigt i en skola av idag.  
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