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Abstract 

The name of this essay is: A content analyze of the expanded conception of text – in the 

School curriculum’s for the subjects Swedish, Arts, Philosophy, and Religion by Maria 

Tollstedt (spring semester 2008), supervisor is Heike Graf. 

This essay is about the expanded conception of text. The theory for this work is the 

professor in literature Marshall McLuhans theories about Media being extensions of our 

bodies from the book Understanding Media (1964). The essay also discus and gives 

examples of definitions of what a text can be. This work examines and analyzes in what 

way the expanded conception of text implicitly and explicitly is being used in different 

Swedish governing school documents. More precisely the School curriculum’s concerning 

the four subjects: Swedish, Arts, Philosophy, and Religion. 

The essay analyzes if the use of the expanded conception of text differs depending on 

which subjects the documents are addressing and if they are aimed and written for 

primary school or high school. 

The conclusion of this work is that the expanded conception of text is not often explicitly 

used in the examined documents, and whether it is often implicitly used is a matter of 

interpretation.

Nyckelord
Det vidgade textbegreppet, kursplaner, textbegreppet, McLuhan, innehållsanalys, 
Svenska, Bild, Religionskunskap, Filosofi 
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“We shape our tools and they in turn shape us” 
/Marshall McLuhan
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Inledning
Bakgrund
Som blivande gymnasielärare i religion och filosofi har jag funderat på hur jag ska kunna 

integrera den nya tekniken i undervisningen. Ämnet religion har i sig en praktisk del, 

medan ämnet filosofi till sin karaktär är teoretisk och textbaserad. Kräver de olika 

ämnenas karaktärer olika pedagogiska uttryck, eller passar alla ämnen att filtrera genom 

alla befintliga mediekanaler? Finns risken att man banaliserar och urvattnar den 

filosofiska tyngden i ämnet om man väljer att illustrera, experimentera och popularisera 

alltför mycket? 

Exempelvis ta Platons grottliknelse, där Platons idealism illustreras. Det är 

ofta hans grottliknelse man först tar upp när man presenterar Platon för elever i 

filosofiämnet på gymnasiet. Men hur ska Platons tankar (bäst) förmedlas till eleverna? 

Ska man dela ut den i stencilformat? Ska den läsas tyst och följas av instuderingsfrågor? 

Eller ska den istället läsas högt i helkass och följas av en gruppdiskussion? Ska man 

visuellt försöka återgestalta liknelsen på vita tavlan? Ska man kanske ta vägen via 

dagens populärkultur. (Min handledare i filosofi ute på min VFU använde sig exempelvis 

av filmen Matrix för att få eleverna att förstå innehållet/tankarna i Platons grottliknelse.) 

Händer det någonting med Platons ursprungliga idé/budskap beroende på vilket sett den 

läggs fram? Riskerar man att banalisera och urvattna Platons 2000 åriga text, eller 

förtydligare man snarare genom att visa på att Platons idéer lever vidare in i samtidens 

populärkultur? Riskerar man i förlängningen att urvattna filosofiämnet när man avsätter 

lektionstid åt att se en mainstream film, eller ”vinner” man istället på att ”utvidga 

filosofibegreppet” och ämnet genom att visa på att filosofiska frågor och filosofiska 

perspektiv finns att finna överallt runt omkring oss och inte enbart i gamla klassiska 

filosofiska texter? Tanken var att om man går till ämnenas kursplaner så borde de ge 

riktlinjer för hur en lärare i dessa ämnen ska arbete med olika mediekanaler som står till 

buds i dagens samhälle. Jag tänkte även att man borde få några pedagogiska ledtrådar 

genom att studera kursplanernas användning av Det vidgade textbegreppet1.

Examensarbetet började med att jag visste att jag ville skriva något om IT i 

skolan. I början ville jag gärna ha med både teori och empiri. Det visade sig att det finns 

tidigare forskning på hur det vidgade text begreppet används i skolan (framförallt av 

svensklärare och framförallt tar de upp relationen mellan litteratur och film). Däremot 

fann jag ingen tidigare uppsats som gjorde en innehållsanalys av kursplanerna för alla de 

1 Det vidgade textbegreppet definieras på många sett men kort kan sägas att det betyder att en text 
inte längre enbart ses som bokstäver skrivna på ett papper. Exempelvis så kan bilder, datorspel och 
kroppsspråk mm ses som texter. Man vidgar alltså på textbegreppet men exakt hur mycket och var 
gränsen går för vad som kan anses som en text utan att man riskerar att alldeles urvattna begreppet 
råder det delade meningar om. Det vidgade textbegreppet kommer att diskuteras mer djupgående 
under rubriken Vad är en text?, se även (Ett vidgat textbegrepp, 2007).
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fyra ämnena Svenska, Bild, Religionskunskap och Filosofi för grundskolan och gymnasiet. 

(Se kapitlet/stycket tidigare forskning.) Denna innehållsanalys var ett ämne i sig för en 

hel cuppsats/examensarbete. Jag hittade ett citat av McLuhan, ”media is the message” 

som intresserade mig. Det gjorde att jag började fundera på om detta citat och 

McLuhans allmänna teorier om media som uttrycks i boken Media går att applicera på 

skolans värld. 

Ett vidgat textbegreppet är ett mål i sig som uppmuntras i dagens svenska 

skola, (se bl.a. kursplaner, exakt huruvida detta stämmer är en huvudfråga i denna 

uppsats, som jag återkommer till.) Samtidigt bör det även kunna motiveras med att det 

ger en kompletterande, fördjupande eller en ny vinkel på det undersökta 

ämnet/fenomenet ifråga. Men vad står det egentligen explicit och implicit om det vidgade 

textbegreppet i de nationella styrdokumenten? Det är kring denna fråga denna uppsats 

rör sig kring.

Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att se hur det vidgade textbegreppet explicit och implicit 

används i de nationella styrdokumenten på grundskolan och gymnasiet i relation till 

ämnena Svenska, Bild respektive Filosofi och Religionskunskap (dvs. respektive ämnes 

Ämnets syfte och tillhörande Kursplaner).

Frågeställningarna är följande:

1. Hur används det vidgade textbegreppet explicit och implicit i dessa dokument?

2. Används begreppen olika mycket beroende på 1) om det är grundskoledokument 

eller 2) är gymnasiedokument?

3. Används begreppen olika mycket beroende på om det rör sig om ämnena 

Svenska, Bild respektive Filosofi och Religionskunskap?

Tidigare forskning 
Generellt kan sägas att de flesta av den tidigare skrivna forskningen tar sin utgångspunk 

i Lpo 94, eller i kursplanen för svenska ämnet. De tar även (mer eller mindre 

djupgående) upp frågor kring vad en text och det vidgade textbegreppet är. De flesta 

uppsatserna rör sig framförallt specifikt kring svenskämnets förhållande till film. Vidare 

innehåller många uppsatser intervjuer och enkätundersökningar med lärare och elever.
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Det finns tre avhandlingar som berör denna uppsats område: Axelsons 

(2008), Olin-Schellers (2006) och Årheims (2005). Axelson är universitetsadjunkt i 

medie- och kommunikationsvetenskap/religion vid Högskolan Dalarna. Han har gjort en 

enkätundersökning med 180 studenter och därefter följt upp med 13 djupintervjuer där 

personerna får beskriva sina starkaste filmupplevelser. Bl.a. tas filmen The Matrix (1999) 

upp. En av huvudfrågorna i avhandlingen är om, när och hur film kan vara en resurs för 

individers tankar rörande existentiella frågor. Olin-Schellers avhandling tar upp hur 

elevernas läsvanor ser ut på fritiden och vad de förväntas läsa i svenskämnet i skolan. 

Vidare tar avhandlingen upp hur förhållandet ut mellan dessa två textvärldar ser ut. Även 

frågor om olika texters placering i ”låga” respektive ”höga” fack tas upp och vidare 

svenskämnets relation till populärkulturen. Även frågan om vad en text är behandlas. 

Årheims avhandling behandlar dels frågan om ungdomars identitetsskapande och relation 

till det mångkulturella samhället och dels frågan om skönlitteratur och media. Årheim 

”utgår från det vidgade textbegrepp som svenskundervisningen är satt att praktisera. 

Här betyder det att de texttyper som ungdomar själva refererar till i samtal om 

mångkulturell problematik, blir avgörande för textbegreppets gränser”. (Årheim,2005,s.

7)

Två av de tidigare uppsatserna tar upp ord och textens relation till bilden: 

Anderssons D-uppsats (2007) berör det som antyds i titeln: Samspel mellan ord och bild: 

Sex högstadieelevers reflektioner över sina text- och bildstrategier vid 

kunskapsredovisning. Graas & Kjellberg (2006) har studerat hur bild och språk 

samverkar med varandra i läromedel och bilderböcker avsedda för läsundervisningen i de 

tidigare åldrarna.

Fyra uppsatser behandlar relationen mellan teori och praktik dvs. hur det 

vidgade textbegreppet används i skolan inom ämnet svenska: Erikson & Lindström 

(2007) har gjort en empirisk studie där de intervjuat 4 lärare på grundskolan angående 

hur de arbetar med ”det vidgare textbegreppet. Resultat delen i uppsatsen belyser de 

fyra lärarnas olika uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse det får 

för elevers undervisning i svenskämnet. Wallin (2006) har studerat hur 4 lärare och 4 

elever förhåller sig till ”det vidgade textbegreppet” och hur detta begrepp används i 

skolan. Uppsatsen tar i sin teori del bl.a. upp olika synsätt på lärande och begreppet text.

Fejér (2006) tar både upp teori praktik king ”det vidgade textbegreppet”. Hon har bl.a. 

intervjuat 5 bild- och svensklärare på gymnasiet. Uppsatsen tar upp hur begreppen 

hypertext, multimedia och intermedialitet, förhåller till det vidgade textbegreppet.

Nermark & Skooghs (2007) examensarbete behandlar begreppen Text och Det vidgade 

textbegreppet i relation och kontra mångkulturalitet, kunskapsinhämtning och 

läsförståelse. De har intervjuat svensklärare.
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Två uppsatser behandlar svenskämnets relation till fim och den rörliga 

bilden: Landströms uppsats (2005) studerar dels hur pojkars och flickors medievanor ser 

ut och dels den rörliga bildens förhållande till det skrivna ordet. Landström har även gjort 

en enkätundersökning med en niondeklass. Svensson Lindberg (2007) har intervjuat 5 

lärare och gjort en enkätundersökning med 33 elever angående fim i undervisningen.

En uppsats tar upp det vidgade textbegreppet vara eller icke vara i 

historieundervisningen: Berg & Gustavssons (2006) examensarbete tar upp hur 

historielärare i mellanstadiet och gymnasiet arbetar med ”det vidgade textbegreppet” i 

sin undervisning. Arbetet utgår från kursplanerna i svenska och historia för grundskolan 

och gymnasiet. De har även gjort en enkätundersökning bland elever.

Förhoppningen är att denna uppsats, med dess teoretiska betoning på en 

innehållsanalys av förekomsten av det vidgade textbegreppet i de nationella 

styrdokumenten/kursplanerna för de fyra ämnena Svenska, Bild respektive Filosofi och 

Religionskunskap på grundskola såväl som gymnasienivå, kan bidra till en fördjupning 

kring detta begrepps förekomst och användning i de nationella dokumenten. Ingen av de 

tidigare skrivna uppsatserna tar upp det vidgade textbegreppet i relation till 

gymnasieämnena religion och filosofi. Det finns heller inget tidigare skrivet om hur film 

kan användas i filosofiämnet dvs. filmmediet i relation till filosofiska (skrivna) texter. Av 

den tidigare forskningen jag har gått igenom är det ingen som använder sig av McLuhans 

teorier om Media.

I kursplanerna för Svenska och Bild (för grundskolan) står det att alla lärare 

ska ta del av dessa ämnens arbetssätt dvs. att alla lärare oavsett ämneskombination mer 

eller mindre även ska vara svensklärare och bildlärare. Uppsatsen har två 

arbetshypoteser den första är, som Forsling & Högberg konstaterar, från att det tidigare 

har hetat att alla lärare ska vara en Svenskalärare är steget inte långt till att tillägga att 

alla lärare även ska vara en medielärare (Forsling & Högberg,2003,s.86) 

Mediepedagogik – ett förhållningssätt
Medierna har utvecklats till det viktigaste symbolsystemet i vårt samhälle.
Undervisning kring medier får därför inte bara ses som ett eget kunskapsområde, utan 
som ett förhållningssätt som måste beaktas i relation till allt arbete i skolan samt som 
ett led och en inspiration i elevernas lärande och utveckling. (Viklund,2003,s.8)

Det andra är att jag anser att det är viktigt att först studera hur kursplanerna tar upp och 

på olika sett uttrycker det vidgade textbegreppet, innan man studerar hur det vidgare 

textbegreppet används av lärare i undervisningen.2 Hur begrepp, uttryck, ord, och termer 

förekommer i dokumenten ligger sedan till grund för hur vi/lärare förhåller oss till dessa 

ord, termer, begrepp och sedan omsätter dem i praktik i undervisningen.

2 vilket denna uppsats inte kommer att göra, dvs. denna uppsats innehåller ingen empiri.
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Teori
McLuhan 
Marshall McLuhan var en kanadensisk litteraturprofessor som i sin bok Understanding 

Media (1964) på svenska Media – Människans utbyggnader, la fram teorier om Medias 

betydelse i samhället. McLuhan menar att alla teknik blir till utbyggnader och 

förlängningar av den mänskliga kroppen, sinnen och medvetande. All ny teknik medför 

både sociala och psykologiska förändringar. Hjulet är exempelvis en förlängning av 

benen. McLuhan förutspådde att datorn (på hans tid stordatorn) skulle bli en förlängning 

av det mänskliga medvetandet långt innan Internet och persondatorerna fanns. ”Vare sig 

det är huden, handen eller foten som byggs ut, berörs nämligen människans hela 

psykiska och sociala fält” (McLuhan,1964/1999,s.13)

Enligt McLuhan har vi lämnat upplysningens mekaniska tidsålder, med 

betoning på skriv - och lästekniken och är nu istället inne ”i den elektriska tidsåldern, där 

vårt centrala nervsystem på teknisk väg sträcks ut till att omfatta hela 

mänskligheten” (McLuhan,1964/1999,s.14).3 Ett nyckelbegrepp hos McLuhan är ”Den 

globala byn” (the global Village). Genom den nya tekniken har den lilla bygemenskapens 

gränser har vidgats till att infatta alla byar på jorden. ”När jordklotet nu har 

sammansnörts på elektrisk väg, är det inte större än en by” (McLuhan,1964/1999,s.15)

McLuhan menade även att de nya medierna integrerade de gamla medierna 

i sig. De gamla medierna lever hela tiden vidare bl.a. genom de nya. Exempelvis var 

ljudfilmen en blandning av roman, teater, radio och rörlig bild. McLuhan menar att vi inte 

bara ska fokusera på vad media sänder ut för budskap, information, värderingar och 

normer. Han vill istället vända på begreppen och menar att ”Medierna är budskapet” (the 

media is the message).  Det är enligt McLuhan av lika stort intresse att studera vilka 

effekterna blir på samhällsnivå, såväl som för den enskilda individen beroende på vilket 

medium som är det dominerande för ett samhälle eller kultur. Både samhällen och 

individers psyken förändras beroende på vilka kommunikationsmedel människor har att 

kommunicera via. Fastän själva budskapet är detsamma är det skillnad på om vi sitter 

ner och skriver breven förhand, går och postar breven och skickar breven med posten 

som tar en dag på sig att komma fram, eller om vi istället sekundsnabbt med endast en 

knapptryckning på vår dator kan skicka brev/mail kors och tvärs över världen. Det gör 

skillnad på hur vi uppfattar tiden, rummet och materialitet. ”Ty varje mediums eller 

tekniks budskap är den förändring i skala, hastighet eller mönster som det medför inom 

människors göranden och låtande.” (McLuhan,1964/1999,s.17)

3 Detta förutsätter för det första att alla människor, hela mänskligheten har tillgång till den nya 
tekniken för att kunna inkluderas i den globala byn och det gemensamma mänskliga medvetandet 
och för det andra att ingen censur finns. Exempelvis går det idag att inberäkna Kina i det 
gemensamma mänskliga medvetandet?
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Exempelvis ändras det offentliga sociala samspelt när allt fler människor går 

över till att stanna hemma ensamma vid sina datorer och dejta via Internet, istället för 

att under helgerna söka sig ut till barer och clubbar. Ett annat exempel är TV- seriernas 

allt ökande popularitet. Det finns de som anpassar sitt sociala umgänge och 

fritidsaktiviteter så att de inte krockar med när deras favoritserie går på tv. Vad gör det 

med människors psykologiska identitetsskapande att vecka efter vecka följa sin 

favoritserie och leva sig in i de olika karaktärerna? Gränserna för hur vi talar om 

människor vi faktiskt känner (verkliga människors i vår omgivning), dokusåpa kändisar, 

eller karaktärerna i en tv-serie håller på att suddas ut. Verklighet och fiktion smälter 

alltmer samman så att det blir allt svårare att avgöra om det är fiktionen som avbildar, 

speglar och tolkar verkligheten eller om det är verkligheten som efterliknar fiktionen. Är 

det reklamen som speglar våra fantasier, eller är det reklamen som skapar våra 

fantasier?

McLuhan formulerade även ”verkningarna av en viss teknik uppträder över 

huvud taget inte på de medvetna opinionernas och begreppens nivå, utan förskjuter 

obevekligt och motståndslöst de inbördes relationerna mellan sinnena, dvs. 

förnimmelsemönstret”. (McLuhan,1964/1999,s.29) Dvs. tekniken smyger på människan 

successivt, och blir tillslut en självklarhet. Denna problematik går att se tydligt i dagens 

skola. Det tycks finnas ett stort glapp mellan lärargenerationen som växte upp utan 

Internet, mobiltelefoner och laptops och eleverna, dagens ungdomar som i vissa fall 

känner sig kränkta om man ber dem stänga av eller lägga undan sina mobiltelefoner 

under lektionstid. Är det realistiskt att tro att lärarna och skolan ska kunna lära ut och 

använda sig av framtidens teknik i undervisningen? Idag ser det på många håll i den 

svenska skolan ut på det motsatta sättet dvs. lärarna kompetensutvecklas för att 

behärska dagens och gårdagens teknik.

Samtidigt som McLuhan överlag verkar se positivt på den nya 

teknikrevolutionen vi i vår tid står inför lägger han även in en reservation. Han varnar 

oss för att inte bli alltför förälskade i våra utbyggnader (tekniken). Han menar att 

fysiologiska utbyggnader även kan verka förlamande och självstympande på oss. Han 

refererar till narkissosmyten. (McLuhan,1964/1999,s.53-57) Våra utvidgade sinnen kan 

överhettas, bedövas och chockas. Våra sinnen är bara gjorda för att kunna hantera en 

viss mängd intryck i taget. McLuhan menar att om ett sinne förstärks så har det direkt 

inverkan på våra övriga sinnen. Våra sinnen försöker hela tiden hitta en jämvikt.

Bedövningsprincipen kommer med i spelet vid den elektriska tekniken som vid varje 
annan teknik. Vi måste bedöva vårt centrala nervsystem när det har blivit utbyggt och 
oskyddat, eller också kommer vi att dö. Därför är ängslans och elektriska medias 
tidsålder också det undermedvetnas och apatins. (McLuhan,1964/1999,s.59)
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McLuhan teorier kring bedövningsprincipen har många likheter med den kritik som idag 

riktas mot de ungdomar som tillbringar en allt större tid med att sitta inne och spela 

dataspel. Det talas om att deras sinnen riskerar att bli överhettade. Att de riskerar att 

blir osociala, de rör inte tillräckligt på sig, de äter dåligt, deras sömn kan rubbas och att 

deras datorspelsbeteende kan gå ut över deras skolresultat. McLuhan konstaterat att 

”Självstympning omöjliggör självkännedom”. (McLuhan,1964/1999,s.54) Samtidigt som 

man genom tekniken bygger ut sig själv och expanderar sina sinnen, riskerar man 

samtidigt att förlora sig själv i bruset.

McLuhan har Kritiserats för att vara alltför fokuserad på 

teknologiutvecklingens påverkan på samhället och individen (se bl.a. förordet av Peter 

Dahlgren, 1999).  McLuhan försöker förklarar hela historien och samhällsutvecklingen 

genom att studera de olika tidsepokernas teknologiska uppfinningar. Många menar att 

det är många samverkande faktorer, som exempelvis politiska och ekonomiska 

förhållanden, som tillsammans påverkar samhällsutvecklingen. (McLuhan,1964/1999,s.

11)

Samtidigt står sig McLuhans framtidsvisioner angående mediernas 

konvergens dvs. gamla medier strålar alltmer samman och återfinns i de nya 

medierna/tekniken. Exempel på detta är dagens Internet som plattform och gränssnitt. 

På Internet går det att läsa tidningar, lyssna på radio, se bilder, filmer, ha 

videokonferenser, ringa/tala i telefon. Och vidare i dagens mobiltelefoner går det i sin tur 

att ha tillgång till Internet. Frågan är om det går att hitta något ”om den globala byn” 

eller att ”media är budskapet” i kursplanerna eller något annat som refererar tillbaka på 

McLuhans teorier om Medias påverkan på samhället och den enskilda individen (i det här 

fallet elever). 

Vad är en text? 

Forsling & Högberg konstaterar i sin artikel att användningen av text fortfarande oftast 

förknippas med skrift och skriftlig kultur. Men de menar att om man går tillbaka till den 

grekiska etymologiska grundbetydelsen av text så finner man att ordet text kommer ur 

ordstammen ”väva”.  Begreppet text användes alltså från början i en vid betydelse, som 

sedan kom att snävas av och enbart betyda skrift långt senare i och med uppfinningen av 

tryckpressen. I och med den elektroniska utvecklingen har text alltmer återigen blivit ett 

mångtydligt begrepp. Den fortsatta definitionen som Forsling & Högberg använder sig av 

i sin artikel är text = ”en väv av betydelser”. (Forsling & Högberg,2003,s.81)

Det finns många olika sett man kan definiera och närma sig textbegreppet 

på. Denna uppsats går endast gå in på litteraturteori - och kulturstudiers definition och 
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förhållande till vad en text är och kan bestå av. Termen kulturstudier (cultural studies) är 

inte ny. Redan 1971 gav universitetet vid Birmingham ut en tidning som hette Working 

Papers in Cultural studies ”som behandlade medier, populärkultur, subkulturer, 

ideologiska frågor, litteratur, semiotik, könsfrågor, sociala rörelser, vardagsliv och en rad 

andra frågor”. (Asa Berger, 1999,s.16)

M.H. Abrams har skapat en modell där den aktuella texten (konstverket) ska 

ses i relation till samhälle, konstnär, publik och medier. (Asa Berger,1999, s.25) En text 

kan i den här kontexten vara alla typer av konstverk.

”Det är en allmän term för specifika verk som skapats i olika medier: romaner, dramer 

filmer, tv-program noveller reklamfilmer serier och så vidare” (Asa Berger, 1999,s.25)

Enigt Asa Berger menar den en ryske semiotikern Jurij Lotman att konsten är ”en sorts 

sekundärt språk och konstverket är texter i detta språk” texter har som konstverk, 

sammanfattat av Asa Berger, följande karakteristiska:

En mycket väldefinierad inre organisation
Ett helt annat språk, ett språk som fungerar bortom språket i sig som ett sekundärt 
språk eller ett sekundärt modellbildande system
En flerplanskaraktär eller, annorlunda uttryck, en multipel kodning, vilket innebär att 
de kan avkodas på flera olika sätt (Asa Berger,1999,s.27)

Inom litteraturteorin och kulturstudier skiljer man på att analysera och att tolka en text. 

Analys ligger nära dekonstruktionen dvs. man tar isär en text, bryter ner den i dess 

minsta beståndsdelar för att se hur delarna förhåller sig till varandra. Tolkning av en text 

görs ur ett visst perspektiv, utifrån vissa kritiska domäner som exempelvis kan vara 

Marxistiska -, myt/ritual/symbol-, semiotiska -, estetiska -, psykoanalytiska -, 

feministiska -, sociologiska - eller etiska - kriterier. (Asa Berger,1999,s.25-32) (utifrån 

dessa definitioner är min uppsats snarare en analys än en tolkning, då uppsatsen inte 

utgår från en kritisk domän). En Text kan i sig sägas vara ändlig, som exempelvis en 

bok, eller en film. Men en Text kan tolkas i det oändliga beroende på perspektiv mm. 

Vilken tolkning som är mest ”sann” beror på vilket perspektiv man intar. Texten i sig 

själv bär inte på en ”evig sanning”. Detta gör att kulturstudier räknas in som en så kallad 

postmodern teoribildning. Här anses en text inte finnas i sig själv, utan är beroende av 

en mottagare, någon som tolkar. ”Texter har en virtuell eller immanent verklighet som 

inte förverkligats förrän en läsare (eller publik) läser (ser eller hör) texten.” (Asa Berger,

1999,s.33)

Hermeneutiken är en metod som vill komma fram till en texts mening, det 

handlar om att uppleva verket, mer än att studera verket objektivt. Beroende på 

mottagarens förförståelse kommer var och en att tolka texten/verket olika. (Asa Berger,

1999,s.31-32)
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Semiotik är vetenskapen om tecken. Semiotiken försöker systematisk förstå 

vad tecken är. Inom semiotiken ser man allt som tecken. Man intresserar sig för hur 

dessa tecken kommuniceras och vidare hur mening uppstår. Tecken kan sägas vara 

tecken för någonting annat. Semiotiken är en vetenskap som har som sitt mål att kunna 

appliceras på alla kunskapsområden. ”Den har således använts för såväl kritik av de 

sköna konsterna, litteratur, film och populärfiktion som tolkning av arkitektur, mode, 

ansiktsuttryck, tidningsannonser, radio -och- tv-reklam” (Asa Berger,1999,s.71)

Intertextualitet är teorin om att alla texter förhåller sig till varandra inom en 

kulturell kontext och att de kan låna element av varandra. Exempelvis kan man tala 

intertextualitet när en tv reklam reproducerar ett gammalt tema, exempelvis anspelar på 

Jesus myten, eller parodierar en scen ur en känd film som all antas känna igen. Inom 

konsten talar man om parafrasering dvs. man tar ett känt motiv, tolkar och gör om, eller 

lägger till något. Man gör ingen hemlighet av att man har inspirerats av ett redan 

befintligt konstverk, som man antar betraktaren känner till.  (Asa Berger,1999,s.84)

Olika kulturer antas ha olika intertextuella system som kan vara svåra att direkt 

översätta till andra kontexter därav kan kulturkrockar uppstå. Ett exempel på 

intertextualitet är namnet på filmen Babel. Titeln Babel refererar tillbaka på den 

gammaltestamentliga myten om Babels torn. De som känner till denna myt vet att myten 

behandlar ämnet bristande kommunikation mellan människor/folk. Det är även kring 

detta tema som filmen kretsar kring. Alltså för att förstå (den västerländska) 

populärkulturen behöver människor/elever ofta ha god kännedom om det judiskt/kristna 

arvet.

Som definition av bildbegreppet använder jag mig i denna uppsats av 

Lindmarks definition, dvs. en bild kan vara vad en text är och kan tolkas och förstås på 

samma sett:

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även 
avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom talade och 
skrivna texter även bilder. (Lindmark,2003,s.10)

Sammanfattningsvis om text, olika texter består av olika koder, tecken och symboler 

som alltid måste tolkas av mottagaren för att skapa mening. Detta leder fram till följande 

dilemma: ”Skapare av texter som förmedlas genom massmedier står inför svårigheten 

att deras egna koder skiljer sig från de koder som läsaren utnyttjar när de läser deras 

texter” (Asa Berger,1999,s.78) På detta sett kan ingen längre, inom litteraturteori - och 

kulturstudiers, sägas ha hela kontrollen över kommunikationsprocessen, eller över 

budskapet och informationen som förmedlas (alltså varken sändaren eller mottagaren) 

och ingen kan heller sägas inneha den slutgiltiga tolkningen, eller sanningen med stort S. 
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Angående ”det vidgade textbegreppet” 

”Förr i tiden var rockmusik en avkoppling från dina studier; nu kan det mycket väl 
vara rockmusik du studerar.” (Eagleton. Citerat efter, Persson, 2005)
[ …]
Det akademiska litteraturstudiet kan alltså i dag inbegripa i stort sett vilka kulturella 
texter eller fenomen som helst, från analyser av ett shoppingcentrum som "text", till 
teoretiskt avancerade tolkningar av såpoperor som "litteratur". (Persson,2005)
 

Ovan citat av Terry Eagleton brittiske litteraturforskaren och professorn i kulturteori är 

ett exempel på hur textbegreppet har och kan tolkas inom litteraturvetenskapen. 

Eagleton konstaterar vidare, enligt Persson, att:

I stället för närläsningar av den västerländska kanons mästerverk ägnar sig nu 
litteraturvetare som inte vill bli betraktade som hopplöst insnöade hellre åt sådana 
saker som fotfetischismens hermeneutik eller navelpiercingens politik, 
(Persson,2005)

Dvs. dagens litteraturvetenskap kan, i och med det vidgade textbegreppet, studera  en 

mängd olika samhällsfenomen som för några decennier sedan inte ansågs tillhöra 

litteraturvetenskapen. Med tanke på att kultur studier (cultural studies) och postmoderna 

teorier började dyka upp på universiteten redan på 60-70-80-90-talet, och att Media- 

och kommunikation under 90-talet blev ett eget ämne på universiteten, är det av 

intresse att veta när och hur ”ett vidgat textbegrepp” började användas inom den 

svenska skolan.

”Det vidgade textbegreppet” är ett begrepp som tycks både uppkommit och endast 

används inom den svenska skolans värld/område. På skolverkets hemsida står att läsa:

Film har funnits med i kursplanerna för svenskämnet sedan 60-talet, men första 
gången ett vidgat textbegrepp skrevs ut i klartext var 1994, när kursplanerna för 
programgymnasiet kom. I de senast reviderade kursplanerna från 2000 lyfts 
begreppet fram ännu tydligare för alla ämnen.
[ …]
Därför räcker det inte med "literacy", att behärska bokstäverna (lat. litteræ), dvs. 
skriftspråket. Idag behövs en generell mediekompetens, en "media literacy" som det 
kallas i internationell debatt. En sådan mediekompetens gör att användarna av de nya 
medierna kan förhålla sig kritiska och självständiga till det de möter. (Ett vidgat 
textbegrepp, 2007)

Filminstitutet ger i ett dokument sin tolkning av Ett vidgat textbegrepp:

 

Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Detta gäller alla språkliga
uttryck. Lärande kan ske genom muntlig förmedling eller via texter
men också genom olika estetiska uttrycksformer som bild, drama, dans och
musik. Dessa språk öppnar många olika vägar till kunskap och kommunikation.
I ett mångkulturellt, dynamiskt och socialt rikt samhälle behövs
flera språkliga former. De olika uttrycksformerna utvecklar vårt tänkande
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och vår kreativitet, de berikar vår personliga och kulturella identitet och
våra relationer till andra. (Ekholm & Kleveland,2001,s.23)

Det som de nationella styrdokumenten/kursplanerna tycks mena med det ”det utökande 

textbegreppet” liknar det som redan under några decennier har inkluderas i 

textbegreppet på universiteten (inom kulturstudier som litteratur - konst – filmvetenskap 

och media och kommunikationsvetenskap). Det var länge sedan text bara kunde betyda, 

med alfabetet skriven text på ett papper. Exempelvis, inom ”semiotik brukar alla slags 

meningsbärande teckensystem benämnas med ordet ‘text’: skriftliga texter, bilder, filmer 

och allehanda andra kulturprodukter”. (Bergström & Boreus,2005,s.16)

Metod
Metoden för uppsatsen är innehållsanalys. Min första intention med uppsatsen var att 

göra en begreppsanalys. Men ganska snart när jag började läsa dokumenten stötte jag 

på ett problem, nämligen att de flesta styrkdokument inte explicit använder det vidgade 

textbegreppet. Jag fick då tänka om och istället göra en stipulativ definition av det 

vidgade textbegreppet (dvs. bestämma vilka ord som ska ingå i det vidgade 

textbegreppet) och sedan göra en innehållsanalys av materialet/nationella 

styrdokumentet. Uppsatsens metod gick från att vara en komparativ begreppshistorisk 

undersökning, till att istället bli en komparativ innehållsanalys.

En analys räknas som en innehållsanalys om den har som mål att 

systematiskt beskriva ett textinnehåll. Man kan genom sökning räkna och mäta 

förekomsten av vissa ord, uttryck eller argument. Man ställer sig även frågan; vad säger 

texten (framförallt i relation till orden man söker på)? (Borgström & Boréus,2005,s,44) 

Med denna metod kan man även leta efter mönster i ett större textmaterial. Metoden 

hjälper en även att jämföra olika texter/dokument med varandra. Oftast söker man 

texters manifesta inslag dvs. håller sig till det som står utskrivet (explicit).(Borgström & 

Boréus,2005,s.45) Innehållsanalysen har som styrka att man lätt kan överblicka ett stort 

textmaterial och sedan jämföra resultatet texterna emellan (Borgström & Boréus,2005,s.

84)

En stipulativ definition av ”det vidgade text begreppet”

Något överraskande används inte explicit ”ett vidgat textbegrepp” särskilt ofta i de 

undersökta dokumenten. Begreppet står istället att finna implicit i begrepp/ ord/ termer 

som medier, texter, olika informationskällor osv.
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Jag är medveten om att frågan hur någonting sägs eller tas upp är lika 

viktig som hur ofta förekommande det är, efter redovisningen kommer därför en analys 

av resultatet. 

Det outtalade kan också var mycket viktigt. Outtalade förutsättningar kan styra 
samhällsdebatten. Att något inte uttalas kan ju antingen vara ett tecken på att det 
inte är viktigt eller inte uttryck för någon åsikt, eller att det tillhör det självklara som 
just därför inte behöver sägas, men kanske fungerare hårt styrande för debatten. 
(Borgström & Boréus,2005,s.77)

I denna uppsats görs en stipulativ definition (dvs. en tillfällig definition av begreppet) 

”det vidgade text begreppet”. De ord som räknas in i begreppet, och som när de nämns i 

det utvalda materialet pekar på och inkluderas i ”det vidgade text begreppet” är i denna 

uppsats (från och med nu) dessa 17 ord: textbegrepp, text, bild, konst, kultur, 

medier, information, teater, film, litteratur, dator, musik, radio, tidning, TV, IT 

och Internet. 4

Uppsatsens innehållsanalys blir en blandning av kvantitativ och kvalitativ 

analys. Det kvantitativa består av en sökning i samtliga kursplaner efter de ovanstående 

17 orden. Det kvalitativa består av att jag sedan har gått in i och manuellt studerat de 

enskilda dokumenten (dvs. Ämnets syfte och respektive kursplaner). För det första 

studeras om ämnenas olika texter/dokument använder sig av närliggande ord. Ord som 

inte registrerats under sökningen på de ovan specifika orden. Ord som explicit ingår i 

eller implicit pekar mot ett vidgat textbegrepp. För det andra studeras i viken kontext 

dessa ord förekommer texten.

Sammanfattningsvis, dessa frågor ställs till texterna/dokumenten: Hur 

många gånger förekommer de 17 orden i respektive dokument? Och i sådana fall hur 

många gånger och i vilket sammanhang? Finns det en skillnad på hur orden används 1) 

inom de olika ämnena och 2) mellan grundskolan - och gymnasiedokumenten? 

Sökresultatet pressenteras i tabellform, bl.a. för överskådlighetens skull. 

Efter varje tabell kommer ett analysstycke. I redovisning av de olika 

dokumenten/kursplanerna kommer även Övriga ord: att redovisas. Övriga ord: är sådana 

ord som jag har noterat används när jag manuellt har studerat de olika 

dokumenten/kursplanerna. Dessa ord är ord utöver de 17 sökorden.

Material/Avgränsning

Avgränsning

4 Med reservationen att ”det vidgade text begreppet” innehåller fler ord är så, men i denna uppsats 
är gränsen satt vid dessa 17 ord.
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Istället för att inkludera ett alltför stort material (och riskera att analysen blir för 

generell) har jag istället valt att arbeta med ett mindre material som jag istället kunnat 

fördjupa mig i.

Uppsatsens material har samtliga samma avsändare: skolverket/staten 

och är tänkt för samma mottagare: skolpersonal, elever och föräldrar. Materialet är 

dessutom skrivet under en kortade tidsintervall vilket gör att ordens betydelse inte borde 

skilja sig nämnvärt från varandra i de olika dokumenten. Kursplaner hör tillsammans 

med läroplanerna till de så kallade nationella styrdokumenten. De nationella 

styrdokumenten är någonting som dels alla skolor och dels alla enskilda lärare måste 

förhålla sig till. ”Dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på 

utbildningen i olika ämnen.” (Kursplaner och betygskriterier,2000)

Det finns två läroplaner Lpo 94 och Lpf 94. Lpo 94 är ”Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet”, och Lpf 94 är ”Läroplan 

för de frivilliga skolformerna” dvs. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 

vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 

( Läroplaner,2000) (Denna uppsats kommer inte närmare gå in på läroplanerna.) I 

läroplanerna står uttalet vilka grundläggande värden som ska råda inom all 

skolverksamhet som exempelvis demokrati och miljötänkande. Kursplanerna å sin sida:

är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort 
utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger 
inte arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de 
kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger därmed en ram inom 
vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. (Kursplaner och betygskriterier,
2000)

Dessutom är Kursplanerna ”bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på 

utbildningen i olika ämnen.” (Kursplaner och betygskriterier,2000) De kursplaner jag 

använder mig av är samtliga från 2000. Kursplanerna för grundskolan är totalt på ca 

9000 tecken, medan kursplanerna för gymnasiet är kortare ca 2500 tecken, med istället 

flera. Kursplanerna är skrivna så att det medvetet är öppna för tolkning:

På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och 
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i 
elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. (Kursplaner och 
betygskriterier,2000)

Dessa nedanstående dokument/kursplaner kommer att tas upp för analys: 

Först kommer Dokumentet Ett vidgat textbegrepp. Detta är dokumentet på skolverkets 

hemsida som explicit tar upp ”ett vidgat textbegrepp” och därför börjar jag med detta 
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separata dokument. Detta dokument finns under svenska B för gymnasiet på skolverkets 

hemsida och är det enda av nedanstående dokument som inte är en kursplan. Den är 

snarare en fördjupning och ett komplement till kursplanen för svenska B.

Sedan kommer kursplanerna på grundskolan. Det var bara dokumenten för 

högstadiet jag var intresserad av att studera, men dokumenten för grundskolan är inte 

lika utförligt uppdelade som gymnasiedokumenten för respektive ämne och kurs, dvs. 

det finns inga egna kursplaner för högstadiet specifikt, därför inkluderas hela 

dokumenten som finns för ämnena. Ämnet filosofi ges inte på grundskolan. Jag har 

istället tagit med dokumentet som heter, Gemensam kursplanetext för de 

samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. 

De andra tre kursplanerna för grundskolan är Svenska, Bild och Religionsvetenskap. 

Kursplanerna för grundskolan har följande struktur och är samtliga uppdelade i följande 

underrubriker: Ämnets syfte och roll i utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär 

och uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, Mål 

som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret och slutligen Bedömning i 

ämnet.

Sist kommer dokumenten för gymnasiet. Kursplanerna för gymnasiet är 

uppdelade, först finns ett dokument som heter Ämnets syfte, där ges en övergripande 

bild av vad just detta ämnes syfte är. De olika kurserna har sedan sin egen kursplan, 

som i sin tur är uppdelad i ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” och 

betygskriterier för betyget ”Godkänd”, ”Väl godkänd” och ”Mycket väl godkänd”. Ämnena 

och kursplanerna redovisas i följande ordning: Svenska: Ämnets syfte, Svenska A, 

Svenska B, Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation. Bild och form: Ämnets 

syfte, Bild och form grundkurs, Bild och form fördjupning. Filosofi: Ämnets syfte, Filosofi 

A, Filosofi B. Religionskunskap: Ämnets syfte, Religionskunskap A, Religionskunskap B.5

5 Obs på grundskolan heter ämnet Bild och på gymnasieskolan heter ämnet Bild och form.
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Analys
Dokumentet Ett vidgat textbegrepp 

Skolverket
Svenska B
Ett vidgat textbegrepp

8 textbegrepp
(varav 2 utvidgade 
textbegreppet och
6 vidgat textbegrepp)
31 text
13 bild 

2 konst 
6 kultur 
13 medier 
1 information 
2 teater 
60 film

6 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 

0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
1 dataspel
3 mediekompetens

Det är i dokumentet  Ett vidgat textbegrepp, under Svenska B på skolverkets hemsida, 

som det explicitast står förklarat vad det vidgade textbegreppet är. 

Sex gånger nämns ett vidgat textbegrepp och två gånger det utvidgade textbegreppet. 

Film nämns hela 60 gånger, text 31 gånger och bild 13 gånger. Exemplen i dokumentet 

handlar om hur man kan ge en filmuppgift och hur det sedan kan bedömas.

Två underrubriker i dokumentet är Vilka texter "läses" och vilka kommer att läsas?

Och Olika slags text i undervisningen. I dokumentet citeras även Asplund Carlsson där 

hon ställer frågan ”Vilka texter kommer att finnas i framtiden och vilka läsare kommer vi 

att fostra?  Internet, filmer och dataspel tillhandahåller berättelser men kommer den 

traditionella boken att överleva?” Medier nämns 13 gånger och mediekompetens tre 

gånger. Vad mediekompetens är utvecklas inte i dokumentet. Här ges även ett förslag på 

vad ett vidgat textbegrepp är: ”Formuleringarna litteratur och bildmedier, olika slag av 

texter, såväl skrift- som bildbaserade och inte bara läsning utan även avlyssning, film, 

video etc. pekar alla mot detta utvidgade textbegrepp”. (Ett vidgat textbegrepp, 2007) 

Kanske borde denna definition på text finnas med på alla kursplaner. 

Man kan fråga sig varför dokumentet har en sådan betoning på just 

filmmediet. Varför lyfts inte teater och mer allmänna begrepp som konst och kultur fram 

tydligare? Dokumentet, som skrevs så sent som 2007, borde kanske även ha tagit upp 

datorer och Internet på ett mer explicit sätt. Kanske skulle man även ha gjort en 

åtskillnad mellan dokumentärfilm och vanlig spelfilm och inte benämnt allt generellt för 

film. 
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Grundskolans Kursplaner

Svenska

1 textbegrepp
19 text
3 bild 
0 konst 
12 kultur 
5 medier 
2 information 
11 teater 
12 film
23 litteratur
2 dator
0 musik
0 radio
1 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
2 källor

Bild 

1 textbegrepp 
1 text
94 bild 
16 konst 
29 kultur 
4 medier 
4 information 
0 teater 
1 film
0 litteratur
1 dator
1 musik
0 radio
0 tidning 
1 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
8 teknik
29 form 

Samhällsorienterande 
ämnen

0 textbegrepp
7 text
2 bild 
2 konst 
12 kultur 
3 medier 
11 information 
0 teater 
0 film
2 litteratur
0 dator
3 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
1 IT
0 Internet

Övriga ord:

Religionskunskap

0 textbegrepp
2 text
1 bild 
6 konst 
13 kultur 
0 medier 
0 information 
0 teater 
0 film
4 litteratur
0 dator
5 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
5 symboler
5 riter
13 livsåskådning
16 tradition

Svenska
Träffen på ett vidgat textbegrepp fanns i kursplanen för svenska i meningen: ”Ett vidgat 

textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” I det första stycket 

Ämnets syfte och roll i utbildningen slås det fast att ”Svenskämnet syftar till att 

tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 

tänkande och kreativitet”. Vidare står det att ”Ämnet skall ge läs-, film- och 

teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa”. Dvs. det är explicit 

uttalat att svenskämnet på grundskolan ska arbeta för film -och- teaterupplevelser så väl 

som läsupplevelser. I kursplanen för Svenska finns ett helt stycke som tar upp 

Skönlitteratur, film och teater. Under stycket Bedömningens inriktning nämns medier tre 

gånger, totalt nämns medier fem gånger. Exempelvis i meningen ”Bedömningen i ämnet 

svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling och sin litterära 

medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers former och syften”. Orden 

litteratur och text används ofta. Kultur, film och teater tas upp ca hälften så många 

gånger. Ordet text används exempelvis i betydelsen ”olika slags texter” och ”andra 

texter”. Två gånger nämns ordet källa, båda gångerna i betydelsen ”olika källor”.
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Bild

I kursplanen för bild är det vanligaste orden bild och form, följt av orden konst och 

kultur. Frågan är vad form här står för? Går form att skilja från innehållet? Angående det 

vidgade textbegreppet står att läsa: ”Bilder uppträder i samverkan med andra 

uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom ramen för ett vidgat 

textbegrepp.” Det är bildlärarna som ska ge elever redskapen för att arbete med bilder 

av olika slag, samtidigt som kursplanen betonar att man även inom andra ämnen ska 

arbeta med bildspråket.

Inom bildämnet ryms huvudansvaret för elevernas bildspråkliga utveckling samtidigt 
som alla ämnen har ett ansvar för att skapa en ökad medvetenhet om den visuella 
världen, bilders olika funktioner i skola och samhälle samt bildarbetets betydelse i 
elevers lärande. (Kursplanen Bild, grundskolan,2000)

Att notera är även att ordet populärkultur används i kursplanen fyra gånger, medier fyra 

gånger och teknik åtta gånger. Film och tv finns med i följande sammanhang: ”Bildämnet 

utvecklar iakttagelseförmåga och kreativt seende. Det kan handla om att bryta bildens 

verklighetsprägel och göra bildytan, filmytan och tv-skärmen synlig.” Ordet information 

finns med som exempelvis informationsflöde, informationssamhället och 

informationstekniken.

Samhällsorienterande ämnen

Gemensamt för de fyra Samhällsorienterande ämnena nämns: ”Grundläggande aspekter 

i ämnena är också hur livs- och samhällsförhållanden speglas i och påverkas av litteratur, 

konst och musik.” Och som Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena står: 

” – utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av 

konst, litteratur och musik.” I kursplanen för Samhällsorienterande ämnena tas ordet 

information upp 11 gånger bl.a. under rubriken Kunskapande i ett informationsrikt  

samhälle: ”Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika 

informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT -samhället 

medför”. Här är enda gången som ”IT –samhället” står utskrivet för de fyra ämnena. 

Intressant att även drama, musik och rörelse explicit står skrivet i kursplanen för 

samhällkunskap: ”Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och 

redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse – 

är centralt i de samhällsorienterande ämnena”. Under rubriken Kulturella mönster och 

kulturell variation nämns kultur i sammanhang som, ”kulturarv” och ”den kulturella 

mångfalden i det svenska samhället”.

Religionskunskap
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I kursplanen för Religionskunskap betonas ordet kultur i betydelsen kultur, kulturer, men 

även interkulturellt och mångkulturellt. Orden symboler, riter och musik står alla med 

fyra gånger i kursplanen. Litteratur bara fyra gånger, och text två gånger.

Under rubriken Tro och tradition står att ”I olika religioner är begreppet tro centralt. Det 

kommer till uttryck i texter, kult, symboler, konst och etiska ställningstaganden”.

Litteratur, symboler, riter, musik, dans och konst kan ses som olika texter, olika språk 

som var och en behöver kunna tolkas och förstås utifrån de olika texternas egna 

förutsättningar. Livsåskådning är ett ord som används 13 gånger och tradition 16 gånger 

inom just detta ämne. Båda dessa begrepp är öppna för olika definitioner. Vad exakt är 

en Livsåskådning? Och vilka traditioner är det som ska tas upp? Intressant att notera är 

att det inte explicit står att man ska ta upp de fem världsreligionerna. Som Mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret skall Eleven:

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess 
grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några 
världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra 
livsåskådningar,
– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika 
religiösa sammanhang. 

Dessa mål att uppnå kan tyckas vara högt ställda på elever i nian. Frågan är om eleverna 

vid den här åldern är mogna att förstå dessa stora sammanhang? Religionskunskap 

brukar på gymnasiet ligga i årskurs tre och ibland i årskurs två. Hur mycket kan man 

som gymnasielärare anta att eleverna kommer ihåg från religionskunskapen i högstadiet?

Att ”ha kunskaper om” är ju även det en definitions fråga dvs. hur mycket behöver 

eleven kunna för att läraren ska kunna säga att eleven har kunskaper om någonting?

Sammanfattningsvis: Kursplanerna för grundskolan är längre än gymnasiets kursplaner. 

Detta beror dels på att kursplanerna innehåller rubrikerna Mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det femte skolåret och Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 

det nionde skolåret. Och dels på att det mer explicit står vad de olika ämnena ska ta upp 

och arbete med. Ett vidgat textbegrepp nämns en gång i respektive kursplanerna för 

Svenska och Bild på grundskolan. I kursplanerna för Samhällsorienterande ämnen och 

Religionskunskap nämns begreppet inte alls, men implicit betonas ett vidgat textbegrepp 

i alla fyra kursplanerna. Det är något förvånande att Kursplanerna för grundskolan inte i 

större utsträckning möter eleverna där eleverna är dvs. att dokumenten att inte mer 

explicit tar upp fenomen som datorer, Tv -spel, tv –serier mm. Positivt är att kursplanen 

för att de samhällsorienterade ämnena och Religionskunskap tar upp musik (tre 

respektive fem gånger). Genom att ta musik som medium på allvar i undervisningen 

borde man kunna studera allt ifrån det svenska språket, till att hitta berättelser om 
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samtiden och finna referenser till religion och politik. Även två klassiska 

informationskällor som Tidningar och Radio är relativt anonyma i kursplanerna. (Men de 

antas väll ändå användas.)

Gymnasieskolans Ämnets syfte och Kursplaner

Svenska
Ämnets syfte

1 textbegrepp
21 text
6 bild 
1 konst 
10 kultur 
3 medier 
4 information 
0 teater 
1 film
25 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
37 språk
1 video
2 digital

Kursplaner
Svenska
Kurs A

0 textbegrepp
8 text
0 bild 
0 konst 
3 kultur 
0 medier
3 information 
0 teater 
0 film
3 litteratur
2 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
5 skrift (varav fyra är 
”tal och skrift”)
2 databas
3 källor

Kurs B

0 textbegrepp
13 text
2 bild 
0 konst 
3 kultur 
3 medier
2 information 
1 teater 
1 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
1 källor
4 litterära
6 skrift (varav 4 ”tal 
och skrift”)
11 språk

Svenska C - muntlig 
och skriftlig 
kommunikation 

0 textbegrepp
6 text
0 bild 
0 konst konstruktiv
1 kultur 
3 medier
0 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
5 Skrift (varav 2 ”tal 
och skrift”)
4 digital, varav 2 
digital teknik
4 kommunikation

Svenska

Ämnets syfte

I dokumentet Ämnets syfte för svenska nämns ett vidgat textbegrepp en gång: ” 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.” Text nämns 21 gånger och litteratur 25 gånger. Ordet språk står att finna 37 

gånger. I mål att sträva mot står: ”analysera olika slag av texter, såväl skrift- som 

bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt 

samhälle, utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från såväl 
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muntliga som tryckta och digitala källor”. Här pekar dokumentet mot att samhället är en 

väv av olika texter som det gäller att lära sig orientera sig i. 

Bild uttrycks två gånger som ”bildmedier”, två gånger som ”bildbaserade” och två gånger 

som bild.  Kultur används i termer av ”kulturarvet”, ”kulturyttringar”, ”kulturer” och 

”kulturell identitet”

I kursplanen för svenska A används ordet text åtta gånger och orden kultur, 

information och litteratur vardera tre gånger. Dator och databas vardera två gånger 

exempelvis i meningen: ”kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och 

kunskap från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att skriva och 

kommunicera”. Här står det uttryckligen att man ska använda sig av datorer. Källor 

används tre gånger varav två gånger i en och samma mening: ”Eleven visar initiativ vid 

valet av olika slags informationskällor och granskar källorna kritiskt.” Ordet skrift 

används här fem gånger varav fyra gånger i sammanhanget ”tal och skrift”. Implicit 

utrycks ett vidgat textbegrepp som i detta sammanhang: 

Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och resonerar 
om källornas tillförlitlighet.
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med 
andra.

I kursplanen för svenska B används ordet text 13 gånger och språk 11 

gånger. Ordet litteratur används ingen gång, istället används litterära. Exempelvis som i: 

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

film och påvisar samband och skillnader.” En litterär text kan man alltså även ta till sig 

genom teater och film. Medier används tre gånger i texten varav två gånger i följande 

mening: ”Eleven gör iakttagelser om bild baserade mediers uttrycksmedel och analyserar 

självständigt sådana medier”. Begreppet ”tal och skrift” förekommer sex gånger: ”Eleven 

analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier 

och drar egna slutsatser.”

I kursplanen Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation används ordet 

kommunikation tre gånger, text sex gånger och skrift fem gånger varav två som ”tal och 

skrift”. Ordet medier används tre gånger varav en gång vardera som ”multimedia” och 

”olika medier”. Digital används totalt fyra gånger, exempelvis en gång i meningen: ”till 

vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda” och en gång i :”kunna i olika 

källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och värdera och ta ställning till material”. 

Detta kan tolkas som en uppmaning till att använda sig av olika tekniker i 

undervisningen.

Sammanfattningsvis, i Ämnets syfte nämns explicit ett vidgat textbegrepp. 

Ingen av de tre kurserna i svenska använder sig explicit av ett vidgat textbegrepp. Ord 

som teater, film, kultur och musik används nästan inte alls. Ordet litteratur används ofta 
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i Ämnets syfte 25 gånger, men sedan inte alls lika ofta i kursplanerna. Något förvånade 

att inte film nämns fler gånger för svenska på gymnasiet, kanske var det just därför som 

skolverket kommitterade svenska B med ett eget dokument (Ett vidgat textbegrepp,

2007). Intressant att kursplanerna för svenska så explicit utrycker betydelsen av att 

både kunna uttrycka sig i ”tal och skrift”.

Bild och form
Ämnets syfte

0 textbegrepp
0 text
24 bild 
2 konst 
1 kultur 
1 medier 
0 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
23 form

Kursplaner
Bild och form
Kurs grundkurs

0 textbegrepp
0 text
10 bild 
0 konst 
0 kultur 
0 medier
0 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
8 form varav 5 formspråk
5 teknik

Bild och form
Kurs fördjupning

0 textbegrepp
0 text
10 bild 
22 konst 
0 kultur 
0 medier
0 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
9 uttryck
13 form
9 teknik

Bild och form

Ämnets syfte 

Bild och forms Ämnets syfte är kortare än för ämnet Svenska (ca 1700 tecken medan 

svenska är på ca 9000). Vilket är intressant isig. Det borde finnas mycket att säga om 

bilder, bildmediet och bils som ett eget språk. Bild nämns 24 gånger och ordet kultur en 

gång. Konst används två gånger en gång som ”konstnärligt skapande”, och en gång som 

”konstnärliga utövande”. Ordet form uttrycks 23 gånger. Det konstateras att: ” Idag 

präglas samhället av en mångfald uttryck inom bild - och formområdet. I det fria 

konstnärliga utövandet pågår ett ständigt experimenterande med olika material, tekniker 

och uttrycksformer.” Det är öppet för tolkning huruvida man inom ämnet Bild och form 

på gymnasieskolan också ständigt ska experimentera.
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Kursplanen för Bild och form grundkurs används Bild 10 gånger och form 

åtta gånger varav fem gånger är i sammanhanget ”bild - och formspråk”. 

Teknik dyker upp fem gånger, tre som ”tekniker” och två som ”skissteknik”.

Som mål eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs står att: ”Eleven skall ha 

erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker” 

och dels ”kunna analysera och tolka olika typer av bild - och formspråk.”

Här uppmuntras det explicit till ”formexperimenterande”. 

Kursplanen Bild och form, fördjupning används ordet form 13 gånger, bild 

10 gånger och konst 22 gånger, varav 11 gånger står ordet konst för ”konstnärligt”.

Teknik används nio gånger och uttryck nio gånger, två gånger i betydelsen 

”uttryckssätt”. Som mål för kursen: ”är även att ge möjlighet att arbeta med såväl 

traditionella konstnärsmaterial som med nya konstformer. Kursen skall också ge kunskap 

i att presentera och diskutera olika former av eget konstnärligt arbete”. 

Sammanfattningsvis: Av de 17 utvalda ord var det bara två, konst och bild 

som genomgående användes i såväl Ämnets syfte och i de båda kursplanerna för ämnet 

Bild och form. Bl.a. så användes ordet/begreppet text inte alls. Form och teknik var 

istället ofta förekommande ord. Man kan tycka att redigerade bilder, reklambilder, bilder 

i tidningar och rörliga bilder osv. explicit borde ha nämnas i kursplanerna för Bild. Istället 

upprepades alltså några utvalda ord många gånger (dvs. orden bild och form som säger 

väldigt lite om vad det konkret handlar om. Samtidigt kan ”olika typer av bild - och 

formspråk” anses vara ett tillräckligt explicit uttryck för det vidgade textbegreppet.

Filosofi
Ämnets syfte

0 textbegrepp
1 text
0 bild 
1 konst 
1 kultur 
0 medier 
5 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Kursplaner
Filosofi
Kurs A

0 textbegrepp
2 text
0 bild 
0 konst 
0 kultur 
0 medier
1 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Kurs B

0 textbegrepp
1 text
0 bild 
0 konst 
0 kultur 
0 medier
0 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet
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Övriga ord:
3 tradition

Övriga ord:
3 teorier varav 3 filosofiska 
teorier
4 argument

Övriga ord:
2 tal och skrift
2 argument

Filosofi

Ämnets syfte

Ämnets syfte är bl.a. att: 

utveckla en ständigt pågående diskussion om vad vi kan veta säkert, verklighetens 
beskaffenhet, etiska överväganden och liknande problem som vi möter både i 
vardagslivet och inom olika vetenskaper. Därmed är ämnet också ett redskap för att 
analysera och värdera det ökande informationsflödet.

Information nämns fem gånger varav två gånger som ”informationsflöde”. Även inom 

detta ämne gäller det alltså att kunna bearbeta en mångfald av ”informationsflöde”.

Men Konst, kultur, text nämns bara en gång var i texten. Bild, konst, litteratur nämns 

inte alls. Tradition används tre gånger varav två gånger som ”filosofiska traditioner”

I Filosofi Kurs A används ordet text två gånger och information en gång. 

Istället används ordet argument fyra gånger och ordet teorier tre gånger varav tre i 

betydelsen som ”filosofiska teorier”. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad 

kurs nämns: ”analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i 

begreppen kunskap och vetenskap arbeta med tolkning, precisering och definition av 

begrepp och utsagor”. 

I kursplanen B i filosofi nämns text en gång i sammanhanget: ”Eleven läser 

och reflekterar över filosofiska texter.”  ”Tal och skrift” uttrycks två gånger, även 

argument används två gånger. Bl.a. i meningen: ”Eleven visar i tal och skrift logisk 

säkerhet och argumentationsanalytisk förmåga”

Sammanfattningsvis I de ovanstående tre dokumenten för filosofiämnet 

ligger betoningen på att diskutera, analysera och tolka filosofiska frågeställningar. 

Huruvida detta kan ske via film, konst, musik eller teater står det inger om. Det nämns 

inte vad en (filosofisk) text kan vara för någonting. Exempelvis som Kriterier för betyget 

Mycket väl godkänd på kurs A krävs: ”Eleven analyserar valda filosofiska texter och 

sätter in dem i ett idémässigt sammanhang”. ”Idémässigt sammanhang” kan tyckas vara 

ett luddigt begrepp, samtidigt ger detta läraren tillsammans med eleverna friheten att 

gemensamt diskutera och komma fram till vad detta betyder för just dem deras unika 

undervisningssituation. Som filosofilärare får man genom att enbart läsa kursplanerna 

ingen information om begreppet det vidgade textbegreppet. Filosofi som är textbaserat 

och har många likheter med ämnet svenska borde kan tyckas även den i sina nationella 

styrdokument innehålla ett resonemang kring det textbaserade språkets förhållande till 
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exempelvis film. Ämnets syfte tar dock upp vikten av att tillskansa sig redskap för att 

kunna analysera ”informationsflöden”.

Religionskunskap 
Ämnets syfte

0 textbegrepp
1 text
2 bild 
1 konst 
9 kultur 
0 medier
0 information 
0 teater 
0 film
1 litteratur
0 dator
1 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet 

Övriga ord:
8 tradition
22 livsåskådning

Kursplaner
Religionskunskap 
Kurs A

0 textbegrepp
0 text
0 bild 
0 konst 
0 kultur 
0 medier
0 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
2 uttrycksformer
1 uttryckssätt
1 tradition
2 livstolkning
9 livsåskådning

Religionskunskap 
Kurs B

0 textbegrepp
2 text
0 bild 
0 konst 
1 kultur 
0 medier
1 information 
0 teater 
0 film
0 litteratur
0 dator
0 musik
0 radio
0 tidning 
0 TV 
0 IT 
0 Internet

Övriga ord:
2 uttrycksformer
5 tradition
15 livsåskådning

Religionsvetenskap

Ämnets syfte

Som Ämnets syfte för Religionsvetenskap står att: ”Utbildningen i ämnet 

religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska 

frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till 

andra tolkningar än den egna.”  Kultur nämns nio gånger bl.a. i termer som ”den 

kulturella dimensionen”, ”ungdomskultur” och ”arbetsplatskultur”. Orden musik, text, och 

litteratur nämns en gång var i sammanhanget: ” I alla kulturer och i olika tider har 

människor gestaltat sitt behov av att tolka och tyda livet för att ge det en mening. 

Sådana tolkningsförsök har synliggjorts i, i arkitektur och stadsbyggnad, i bildkonst, 

musik och litteratur, i traditioner och berättelser”. Ovan citerade stycke är svårtolkad 

eftersom den innehåller mycket information och spretar åt olika håll. Exempelvis ordet 
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”samhällsbyggande” skulle behöva en förklaring. Åtta gånger används ordet tradition i 

texten i samanhang som talar om olika religioners -och- livsåskådningars traditioner.

I kursplanen för Religionskunskap A blir det ingen träff på de 17 utvalda 

orden. Istället används ordet uttrycksformer två i sammanhang: ”livsåskådningars 

uttrycksformer, tro och idéer”. Begreppet ”uttrycksformer” i sig kan tolkas som en 

öppning för att ta in olika texter. Vidare används tradition en gång och uttryckssätt en 

gång. I de två sista meningarna dyker ett nytt begrepp upp livstolkning: 

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser 
för sättet att leva och handla.
Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt 
till sin livstolkning.

I meningen ”att tolka livet” kan livet ses både som en (gigantisk) text, eller som en text 

som innehåller flera mindre parallella texter. 

I kursplanen för Religionskunskap B används text två gånger, 

uttrycksformer två gånger och tradition fem. För Kriterier för betyget Godkänd står:

Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning att göra. 
Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser kristendomens 
och några andra religioners och livsåskådningars grundtankar.

Sammanfattningsvis kursplanerna för Religionskunskap A och B använder sig inte av ord 

som textbegrepp, text, bild, konst kultur, media, information, teater. Ord som används 

istället är uttrycksformer, tradition. Ett ord som används frekvent för de båda 

kursplanerna är livsåskådning totalt nio gånger för kurs A och 15 gånger för kurs B.

Man kan fråga sig varför dokumenten för religionskunskap inte använder sig av ordet 

texter. Kanske menar textförfattarna att orden traditioner, uttrycksformer och 

livsåskådningar i sig själva innehåller många och olika typer av texter. Och att 

användningen av dessa tre ord hela tiden implicit berör det vidgade textbegreppet.

Att notera är att orden symboler och riter inte används i gymnasiedokumenten för 

religionskunskap. Anses de kanske vara avklarade på grundskolan? Eller anses det 

självklart att man fortsätter att arbeta med symboler och riter även på gymnasiet? 

Avslutande reflektion
Något om ämnena emellan
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En viss uppdelning av ord och termer kan börja utkristalliseras beroende på ämne. 

Exempelvis i ämnet Svenska används orden text och språk frekvent. Inom ämnet Bild 

och form används ofta orden bild, form och teknik. Medan ämnena Filosofi och 

Religionsvetenskap ofta använder sig av ordet tradition/traditioner. Specifikt för ämnet 

Religionsvetenskap är förekomsten av orden uttrycksformer och livsåskådning.

Det behöver inte vara problematiskt att olika ämnen har olika terminologier, dvs. 

använder sig av olika ord. Dock kan det bli problematiskt om inte alla ämnen har en 

gemensam definition på vad en text är.

Grundskolan kontra gymnasieskolan

Orden text och litteratur förekom ofta i kursplanerna för ämnet svenska både på grund -

och- gymnasienivå. I ämnet Bild och form användes frekvent orden bild och form i 

kursplanerna för såväl grund som gymnasienivå i ämnet. Inom Religionskunskap 

användes ofta orden tradition (er) och livskunskap både på grund -och- gymnasienivå.

Lik -och- olikheter ämnena emellan

Något överraskande var att, förutom i ämnet svenska, ordet text så sällan används i de 

tre andra ämnena. Man hade kanske kunnat förvänta sig, inom ämnet Bild, att ordet 

”text” skulle ha användas synonymt med ordet ”bild”.

Det var överraskande att orden teater, film, litteratur, dator, musik, radio, tidning, TV, IT 

och Internet överlag explicit användes så få gånger i kursplanerna.

Det var oväntat att orden IT, datorer och Internet inte tydligare nämndes i dokumenten. 

Överraskande var också att medier som radio, film -och videodokumentärer och skolbio 

överhuvudtaget inte nämndes i något av dokumenten/kursplanerna. Tv, datorspel och 

dagstidningar var andra vanliga medier som inte alls togs upp i kursplanerna i den grad 

man kanske hade kunnat förvänta.

Hur kan man tolka att många av uppsatsens 17 sökord sällan eller inte alls 

förekom i dokumenten/kursplanerna? Å ena sidan kan det tolkas som att de som skrev 

kursplanerna hade dålig överblick över vilka olika texter och mediekanaler som står till 

buds i dagens samhälle och i elevernas vardag. Å andra sidan kan det tolkas som att det 

är en medveten strategi att inte räka upp och specifikt benämna alla användbara 

tekniker och texter. För genom att inte benämna lämnar det samtidigt dörrarna öppna 

för de enskilda lärarna att fritt själva tolka kursplanerna. För samtidigt som det inte står 

att det är positivt att använda sig av datorspel, film, teater eller dans i filosofiämnet står 

det heller inte att dessa aktiviteter inte lämpar sig.

Vad betyder det att kursplanen för bild på grundskolan innehåller följande 

mening: ”Inom bildämnet ryms huvudansvaret för elevernas bildspråkliga utveckling 

samtidigt som alla ämnen har ett ansvar för att skapa en ökad medvetenhet om den 
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visuella världen, bilders olika funktioner i skola och samhälle samt bildarbetets betydelse 

i elevers lärande.” Och att kursplanen för svenska innehåller: ”Svenskämnet syftar till att 

tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 

tänkande och kreativitet.” Borde inte dessa två meningar istället stå i de övriga ämnenas 

kursplaner så satt detta budskap når ut även till de lärare som inte undervisar i ämnena 

bild och svenska. (För man kan väl inte förvänta sig att lärare i andra ämnen på 

grundskola av sig själva ska hitta till kursplanerna för just svenska och bild?)

Kursplanerna tycks vara utformade så att ”grovjobbet” när det gäller 

förståelsen av text, information, kultur osv. redan ska grundas hos eleverna på 

grundskolan. Är det för höga krav på eleverna att förvänta sig att de ska ha med sig som 

det står i den Gemensamma kursplanetexten för de samhällsorienterande ämnena: 

”Grundläggande i de samhällsorienterande ämnena är beskrivningar och analyser av 

samhällssystem, kulturarv, religiösa och idémässiga traditioner som inslag i den väv som 

bildat och bildar människors livs- och referensramar.” I denna mening går att tolka in 

och implicit utläsa att arbete med ett vidgat textbegrepp borde räknas in i 

grundskoleutbildningen. Samtidigt, om man vill (från statligt och skolpolitiskt håll) att 

den svenska skolan övergripande ska anamma och arbeta utifrån ett utvidgat 

textbegrepp i sin dagliga verksamhet, varför då inte skriva ut och använda sig av detta 

begrepp explicit i alla kursplaner? Varför (medvetet) hålla det vagt och implicit?

Det ska bli intressant att se hur de nya kursplanerna för grund -respektive 

gymnasieskolan som är under utveckling kommer att förhålla sig till det vidgade 

textbegreppet. En önskan vore kanske att de nya kursplanerna tar upp och behandlar 

Internet som ett redskap i undervisningen för såväl lärare och elever att söka information 

på som att pressentera sina arbeten på. Kanske kan man till och med önska att olika 

tekniker som finns på nätet ska tas upp i de kommande nationella skoldokumenten som 

exempelvis bloggande, chattande, videosamtal, olika Communities, även olika 

Internetvärldar och Internetfenomen som exempelvis Wikipedia, Facebook och youtube. 

En intressant fråga att exempelvis ta upp inom filosofiämnets ram är hur relationen 

mellan verklighet och fiktion/illusion förändras i och med teknikutvecklingen.   

Uttrycket ”tal och skrift” förekom några av kursplanerna vilket pekar på att 

det inte längre enbart är det skriftliga förmågan som ska utvecklas och bedömas. Kanske 

kan man önska att detta begrepp kommer att utökas till att även innefatta olika texter 

(exempelvis ”tal, skrift och olika texter”) eller bildspråk (exempelvis ”tal, skrift och 

bildspråk”). I de olika kursplanerna är/råder det fortfarande en viss tveksamhet huruvida 

en bild samtidigt är och kan vara en text. Och vidare om bilder kan ta upp lika mycket 

plats i undervisningen som skrivna texter kan? Detta är åter igen en tolkningsfråga som 

lämnas till den som läser kursplanerna (dvs. i de flesta fall läraren).

Går det att koppla McLuhans teori till den svenska skolan eller till eleverna?
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Ett pågående forskningsprojekt vid Umeå universitet (Umeå universitet,2008) är ett 

exempel på att McLuhans teori om ”Media som människans utbyggnader” har en viss 

relevans och empirisk förankring i samtiden. Medietekniken kan upplevas förlänga den 

mänskliga kroppen och i vissa fall upplevas som utväxter av den egna kroppen och 

medvetandet, med resultatet att vi kan komma att känna oss närmast stympade om vi 

blir av med den självklara ”vardagstekniken”. Forskningen belyser att det kan skapas lika 

mycket stress hos människor att vara utan sin teknik, som att ha obegränsad tillgång till 

den.

Tänk dig ett liv utan mobilsamtal. Utan sms. Utan att kunna ta bilder med 
mobilkameran. Utan musik via mobilen. För många är det otänkbart. Just därför låter 
vi åtta personer testa hur vardagen förändras utan mobil. 
(Umeå universitet,2008 )

Kanske finns det ett glapp mellan vuxen generationen, (bl.a. skolpersonal) där vissa kan 

känna ett visst motstånd mot teknikutvecklingen och elevgenerationerna som tar 

globaliseringen och kommunikationsredskap som Internet- och mobiltelefontekniken för 

given. För att använda en McLuhan term dagens ungdomar lever redan mitt inne i ”den 

globala byn”. Frågan är om det är eleverna som ska dras tillbaka till skolans värld (och 

den så kallade verkligheten), eller om det är skolans värld som ska steget in i ”the global 

village”. Å andra sidan vet vi inte, som McLuhan påpekade, vad media och teknik - dessa 

människans utbyggnader gör men oss i längden såväl på ett allmänt socialt plan som på 

ett individuellt psykologiskt plan.

Frågan är vidare om man allmänt kan kräva av skolorna att de ska ligga i 

framkant när det gäller teknik och media, eller räcker det med att de uppnår en 

mininivå? Exempelvis, fortfarande är det så att alla lärare inte har en egen dator på sitt 

arbetsbord, utan delar datorer med sina kollegor.  Ett minikrav för att kunna planera sina 

lektioner kan tyckas vara att alla lärare har sin egen dator, där de bl.a. kan skapa och 

spara sina power point presentationer. Att tänka ett steg längre vore exempelvis att 

erbjuda varje lärare att ha sin egen laptop som de sedan kan både ta med sig till möten, 

hem och till lektionerna. Ska en gymnasieskola satsa på att ha fler datasalar, eller ska 

man tänka längre och erbjuda eleverna möjligheten att låna en laptop under sin skoltid?6

McLuhans teorier tycks vara relevanta för dagens skola. Samtidigt är det svårt att dra 

några paralleller till vad som tas upp eller snaraste kanske inte tas upp i de kursplaner 

som denna uppsats har studerat angående medier - teknik - och texter, och vad dessa 

gör med oss människor (i det här fallet framförallt med eleverna i skolan). 

Efter genomförd innehållsanalys av de nämnda kursplanerna för de fyra 

ämnena är det fortfarande svårt att svara på huruvida kursplanerna behandlar det 

6 Vissa friskolor erbjuder idag eleverna en gratis laptop som en del i sin marknadsföring att locka nya 
elever, kanske är detta något för de kommunala skolorna att inspireras av?
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vidgade textbegreppet på ett liknande sett men med olika formuleringar. Huruvida det 

vidgade textbegreppet står att finna i kursplanerna implicit där det inte står explicit är 

det upp till läsaren, mottagaren att själv tolka och ta ställning till. Och det är förmodligen 

även så textförfattarna har tänkt sig det annars skulle de ha använt sig mer explicit av 

det vidgade textbegreppet.

Avslutningsvis

Jag vill återkomma till exemplet om Platon och grottliknelsen och de många pedagogiska 

utmaningar som en lärare dagligen ställs inför. Platon själv betonar att det är en liknelse, 

en metafor han försöker fånga i sin grottliknelse och att det inte är en exakt vetenskap, 

utan snarare en känsla. Platon betonade dialogens och det talade ordets kraft. I Platons 

grundtext finns det plats för många tolkningar. Om det nu är en bild snarare än ett 

logiskt resonemang som Platon vill förmedla, på vilket sett skulle budskapet i texten 

riskera att urvattnas genom att läraren illustrerar grottliknelsen genom att skissa upp 

den på vita tavlan? Platon själv var kritiskt mot konsten som han menade var en 

avbildning av en avbildning. Det man istället skulle fokusera på och meditera kring var 

idéerna i deras renaste form. Platon var även kritisk mot skriften. En text menade Platon 

kan inte tala tillbaka, en text kan inte försvara sig emot människors felaktiga tolkningar. 

En text kan rent av vara farlig i händerna på en människa som den inte är ämnad för. 

Det är intressant att Platon själv använde sig av så många metaforer för att sätta ord på 

sin filosofi och metafysik. Att han fastän han upphöjde geometrin och rena matematiska 

formler själv använde sig av så många språkliga bilder. Till sist huruvida det är att 

rekommendera att gå via populärkulturen och filmen Matrix för att förstå essensen i 

Platons idealism får nog även fortsättningsvis vara upp till den enskilde filosofiläraren att 

i dialog med sina elever avgöra.

Framtida forskning
Det vore intressant att empiriskt studera hur gymnasielärare i ämnena Svenska och Bild, 

respektive Religionskunskap och Filosofi tolkar styrdokumenten och vidare hur de 

omsätter teorierna i sin ordinarie undervisning. Finns det en samstämdhet lärarna 
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emellan, eller är det stora skillnader? Vad beror i så fall dessa skillnader på? Är det en 

ekonomisk fråga? Beror det på vilken generation lärarna tillhör? Har manliga och 

kvinnliga lärare olika förhållningssätt? Beror det på skolkulturer? Eller behöver 

pedagogiken, IT, och texter anpassa sig till lärarens ämneskombinationer och vilka 

eleverna är? Är den (pedagogiska) pluralismen ”flummig”, förvirrande och stressande för 

såväl lärare och elever? Eller upplevs den positivt, dynamiskt och kreativt? Vad händer 

med likvärdigheten i utbildningen när allt med friheter ges till den individuella läraren? 7 

Fortsatt forskning på vad tekniken gör med människan socialt som psykologiskt är ett 

fortsatt intressant och tycks det (o) ändligt forskningsfält. Nya frågor tycks dyka upp för 

varje ny teknik och för varje ny generation. Dock ska sägas att det pågår mycket 

forskning dels kring IT i skolan och dels om IT användningen bland ungdomar. Frågan är 

dock om forskningen lyckas nå ut till skolans värld och vidare om skolan som 

organisation har svårt att omsätta den nya forskningen till praktik. 

Källor/litteraturförteckning

7 Förhoppningvis i (ämnesövergripande) samarbeten med arbetsguppen eller hela skolan.

- 33 -



Examensarbete, Utbildningsvetenskap, VT 08 Student: Maria Tollstedt, Handledare: Heike Graf

Andersson, Lena (2007) Samspel mellan ord och bild: Sex högstadieelevers reflektioner  
över sina text- och bildstrategier vid kunskapsredovisning, D-uppsats, Växjöuniversitet
http://www.diva-portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=1428

Axelson Tomas (2008) Film och mening: En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och 
existentiella frågor, Avhandling Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet,
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=8396 

Berger Asa Arthur (1995) Kulturstudier, Nyckelbegrepp för nybörjare, Lund: 
studentlitteratur

Berg, Sofia & Gustavsson, Jessica (2006) Är det meningslöst att fråga om det vidgade 
textbegreppet? Kring ett begrepps vara eller icke vara i historieundervisningen, 
Examensarbete, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning.
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00001042/01/Exarb_Berg_Gustavsson.pdf

Bergström Göran & Boreus Kristina (red.) (2005) Textens mening och makt, metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Demnark : studentlitteratur

Erikson Magnus & Lindström Kerstin (2007) Ett vidgat textbegrepp, En studie över fyra 
lärares syn på ett vidgat textbegrepp som uttrycks i svenskämnets kursplan, 
Examensarbete, Lärarhögskolan Stockholm
www.e-arkivet.lhs.se/dspace/bitstream/10064/336/1/Ett%20vidgat%20textbegrepp.pdf

Ekholm Mats & Kleveland Åse (2001) Film för lust och lärande, 
www.buv.su.se/content/1/c6/03/38/13/Filmforlust.pdf 

Fejér, Karin (2006) Det vidgade textbegreppet: i teori och praktik, examensarbete 
utbildningsvetenskap Linköping universitet
http://www.ep.liu.se/undergraduate/abstract.xsql?dbid=8094

Forsling Karin & Högberg Lasse ”KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet”, 
Nordberg Richard (red.) (2003) Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk 
skola och förskola, Svensklärarföreningens årsskrift, Stockholm: Natur & Kultur.

Graas Linda & Kjellberg Therese (2006) Bilden i ett vidgat textbegrepp - Samspel mellan 
bild och text, Examensarbete, Lärarprogrammet, Göteborgs universitet 
https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/558/1/VT06-2611-03.pdf

Kursplaner gymnasiet för ämnena: 
Svenska A, B, C 
Bild och form grundkurs, fördjupningskurs 
Filosofi A, B 
Religionsvetenskap A, B 
(2000) Skolverket

- 34 -

http://www.ep.liu.se/undergraduate/abstract.xsql?dbid=8094
http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/38/13/Filmforlust.pdf
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00001042/01/Exarb_Berg_Gustavsson.pdf
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=8396


Examensarbete, Utbildningsvetenskap, VT 08 Student: Maria Tollstedt, Handledare: Heike Graf

www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?
sprak=SV&ar=0607&infotyp=3&skolform=21&id=0&extraId= (9 jun 08)

Kursplaner grundskola för ämnena: 
Svenska
Bild 
Samhällsvetenskapliga ämnen
Religionsvetenskap 
(2000) Skolverket, www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?
sprak=SV&ar=0708&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId=  (9 jun 08)

Kursplaner och betygskriterier, grundskola, (2000) Skolverket, www3.skolverket.se/ki03/
front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId= (9 jun 08)

Landström Elisabeth  (2005) Eleven, läraren och den rörliga bilden: en studie över två 
kulturers möten med fokus på ett vidgat textbegrepp inom svenskundervisningen
C-uppsats, Luleå tekniska universitet/Språk och kultur 
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2005/092/LTU-CUPP-05092-SE.pdf

Lindmark Elisabeth ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna”, Nordberg Richard (red.) 
(2003) Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola, 
Svensklärarföreningens årsskrift, Stockholm: Natur & Kultur.

Läroplaner (2000) Skolverket, www.skolverket.se/sb/d/468 (9 jun 08)

McLuhan Marshall (1964/1999) Media: människans utbyggnader (översättning Richard 
Matz) Stockholm: Norstedts

Nermark Malin & Skoogh Charlotta (2007) Det känns lite knepigt att kalla en skulptur för 
text" En studie av svensklärares syn på det vidgade textbegreppet i gymnasieskolan, C-
uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT) 
https://dspace.hh.se/dspace/handle/2082/1603

Olin-Scheller Christina (2006) Mellan Dante och Big Brother, En studie om 
gymnasieelevers textvärldar, Avhandling, Litteraturvetenskap, Karlstads universitet
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_kau_diva-474-1__fulltext.pdf
%20–

Persson Magnus (2005) Dags att damma av sanningen och rättvisan, Svenska dagbladet, 
www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_397939.svd

Svenska B / Ett vidgat textbegrepp (2007) Skolverket, 
www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917 (9 jun 08)

Svensson Lindberg Fredrik (2007) Masskulturen och skolan. Om svensklärares och 
elevers förhållande till film och ett vidgat textbegrepp.

- 35 -

http://www.uppsatser.se/uppsats/cf5c22e3ac/
http://www.uppsatser.se/uppsats/cf5c22e3ac/
http://www.uppsatser.se/om/Fredrik+Svensson+Lindberg/
http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917
http://www.skolverket.se/sb/d/561;jsessionid=81870C09FDC85117A5AA91EA4C07E6F5
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_kau_diva-474-1__fulltext.pdf%20%E2%80%93
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_kau_diva-474-1__fulltext.pdf%20%E2%80%93
http://www.uppsatser.se/om/Charlotta+Skoogh/
http://www.uppsatser.se/om/Malin+Nermark/
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2005/092/LTU-CUPP-05092-SE.pdf
http://www.uppsatser.se/uppsats/4c8f3a45c1/
http://www.uppsatser.se/uppsats/4c8f3a45c1/
http://www.uppsatser.se/om/Elisabeth+Landstr%C3%B6m/


Examensarbete, Utbildningsvetenskap, VT 08 Student: Maria Tollstedt, Handledare: Heike Graf

Examensarbete, lärarutbildningen, Kristianstad universitet 
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00001726/01/Exarb_Svensson_Lindberg.pdf

Umeå universitet & Umeå stad (2008 ) Mitt liv utan mobil, 
www.umealive.se/default.aspx?id=3515 (9 jun 08)

Viklund Klas (2003) Agenda M Diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt  
utvecklingsarbete, www.sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/SKOLBIO/AGENDA%20M.PDF 

Wallin, Jani (2006) Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet - en studie om hur det 
vidgade textbegreppet används i skolan, D-uppsats i svenska, Högskolan Kristianstad
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00000950/01/Exarb_Wallin_Jani.pdf

Årheim Annette (2005) Medier och identitet i gymnasiets mångkulturella vardag. 
Avhandling, Svenska med didaktisk inriktning Växjö universitet
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?
urn_nbn_se_vxu_diva-1269-2__fulltext.pdf%20-

Ämnets syfte gymnasiet för ämnena: 
Svenska
Bild och form 
Filosofi 
Religionsvetenskap 
Skolverket (2000), www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?
sprak=SV&ar=0607&infotyp=6&skolform=21&id=0&extraId= (9 jun 08)

- 36 -

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_vxu_diva-1269-2__fulltext.pdf%20-
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_vxu_diva-1269-2__fulltext.pdf%20-
http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/SKOLBIO/AGENDA%20M.PDF
http://www.umealive.se/default.aspx?id=3515

	Abstract 
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Bakgrund
	Syfte/Frågeställning 

	Tidigare forskning 
	Teori
	McLuhan 
	Vad är en text? 

	Metod
	Material/Avgränsning

	Analys
	Dokumentet Ett vidgat textbegrepp 
	Grundskolans Kursplaner
	Gymnasieskolans Ämnets syfte och Kursplaner
	Avslutande reflektion

	Avslutningsvis
	Framtida forskning

	Källor/litteraturförteckning

