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Undersökningens syfte är att undersöka hur styrdokumenten ställer sig till läsning av hela 

böcker och om det finns ett krav på elever att läsa minst en hel skönlitterär bok för att bli 

godkända i ämnet svenska på gymnasiet. För att undersöka detta har jag analyserat 

ämnesplanen för svenska samt kursplanerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 3 på 

gymnasiet. I analysen kommer jag fram till att något krav på läsning av hela skönlitterära verk 

för att bli godkänd inte finns men att styrdokumenten framhåller skönlitteraturens status 

framför de andra typer av texter som nämns samt att varje enskild lärares tolkning av 

styrdokumenten styr undervisningens utformning och ifall läsning av hela skönlitterära verk 

är ett krav eller inte.  
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1 Inledning och frågeställning 

Under ett antal år har ungdomars läsvanor, eller brist därpå, skapat en debatt i 

samhället där vuxna via medierna förfasas över den ickeläsande ungdomen. 

Återkommande i många artiklar om ungdomars bristande läsvanor är att skolan bör 

ta sitt ansvar och se till att eleverna upptäcker den fantastiska värld som finns i 

böckerna. Det är förmodligen svårt att som lärare påverka elevernas läsvanor på 

fritiden, men att ge eleverna verktygen för att kunna välja att läsa i ett senare skede 

av livet är en lättare om än krävande uppgift. Debatten i samhället kring ungdomars 

medievanor, där läsning är en mycket liten del och större delen av utrymmet upptas 

av internet, spel och tv, uttrycker en stark oro för hur det ska bli i framtiden. 

Debatten visar på en utbredd känsla av att böckernas roll i samhället är viktig och 

något vi bör kämpa för.  

Många av de artiklar jag tagit del av i ämnet, Unga läser mindre - i böcker (Svenska 

Dagbladet, 2012), Färre ungdomar läser (Nationalencykopledin, 2007) samt Allt 

färre ungdomar läser böcker (Dagens nyheter, 2007), uttrycker skolans roll som 

läsfrämjare och lägger ansvaret för ungdomars läsning på skolan. En del uttrycker det 

som att läraren ska visa eleverna den magiska värld som döljer sig i böckerna och 

andra menar att läraren ska se till att eleverna läser för att utveckla läsförmågan men 

att valet av litteratur är av mindre vikt. Det viktiga är i det senare fallet att eleverna 

lär sig att läsa, inte vad de väljer att läsa. Med tanke på hur viktig frågan är så bör de 

relativt nya kursplanerna för gymnasiet vara tydliga i den här frågan. Det jag frågar 

mig inför den här undersökningen är vilka möjligheter läraren ges att välja litteratur, 

styrs lärarens val av litteratur av en hårt styrande kursplan eller blir valet fritt och 

upp till läraren? Jag frågar mig också vilken ställning ”den långa boken”1 har i 

gymnasieskolan idag. Förekommer den typen av läsning alls i skolan? Är det den 

enda typen av läsning som förekommer? Krävs läsning av hela skönlitterära verk för 

att bli godkänd i svenska på gymnasiet? 

Syftet med föreliggande undersökning är alltså att undersöka den långa bokens status 

i svensk gymnasieskola idag samt att undersöka hur styrdokumentens, ämnesplan 

och kursplaner i svenska, formuleringar kan påverka litteraturanvändningen i skolan. 

                                                 
1
 Begreppet ”den långa boken” definierar jag som en skönlitterär berättande tryckt text om minst 200 sidor.  
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1.1 Uppsatsens innehåll och disposition 

I den inledande delen av uppsatsen har jag motiverat valet av ämne samt 

konkretiserat det i ett kombinerat syfte och frågeställning under rubriken Inledning 

och frågeställning. Därpå följer en genomgång av tidigare forskning inom området 

läsning i gymnasieskolan och analys av styrdokument för att visa på vad tidigare 

undersökningar kommit fram till och för att placera min undersökning i ett 

sammanhang. Jag har också tagit upp de aspekter som formar lärarens vardag i form 

av lagstadgade styrdokument och i form av mer osynliga strukturella fenomen som 

formar och styr en lärares arbete. Den andra delen av uppsatsen består av en analys 

av ämnesplanen samt kursplanerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 3. I analysen 

använder jag mig av citat ur två intervjuer jag genomfört för att ge exempel på hur en 

lärare och två elever ha upplevt svenskämnet i gymnasiet. Lärarens och elevernas 

uttalanden kring kursplanen, läsning, litteratur och böcker menar jag ger min 

undersökning ytterligare ett intressant perspektiv eftersom styrdokumenten är en del 

av den vardag de elever och den lärare jag intervjuat lever i, de har med andra ord en 

annan relation till styrdokumenten än vad jag har och jag menar att de på grund av 

detta kanske ser på styrdokumenten på ett annat sätt än vad jag gör som inte 

använder dem i min vardag. De citat jag använder mig av i analysen ska på intet vis 

ses som allmängiltiga utan fungerar endast som exempel på hur en lärare har tolkat 

kursplanen och hur två elever upplevt sitt möte med svenskämnet på gymnasiet.  

2 Forskningsbakgrund 

 Jag har här nedan tagit upp några av de aspekter som formar en lärares vardag, dels 

de styrdokument som på statlig nivå styr skolans utformning och dels de outtalade 

regler som styr i lärarens arbete. Syftet med detta är att ge en samlad bild av den 

komplexa värld en lärare verkar i där det inte bara är de uttalade lagarna som gäller 

utan också en helt annan värld av outtalade regler. Jag har också refererat till några 

exempel på forskning kring läsning i den svenska skolan, vad som ska läsas, hur 

läsningen ser ut i skolan och varför läsning är en viktig del av svenskämnet. 

Dessutom har jag tagit upp en del av den forskning som finns kring fördelarna med 

att läsa, forskningen gäller inte bara den skönlitterära läsningen utan har i vissa fall 

en mer generell inriktning. Jag har också tagit del av två avhandlingar som bägge har 

undersökt undervisningens utformning på gymnasienivå i ämnet svenska.  
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2.1 Den styrda skolan  

Jag kommer under den här rubriken att ge en bild av vilka styrdokument som formar 

lärarens arbete i skolan. Styrdokumenten kommer i olika nivåer, högst upp finns 

skollagen som gäller för hela skolan och behandlar allmänna regler och lagar för 

skolan. Därunder finns läroplanerna, en för förskolan, en för grundskolan och en för 

gymnasiet. Läroplanen styr över hela gymnasiet och gäller de förhållningssätt och 

krav som finns på gymnasieskolan som helhet. Under detta finns ämnesplanerna som 

beskriver ämnets syfte samt de allmänna mål eleverna ska uppnå i ämnet. För 

svenskämnet finns alltså en ämnesplan för ämnet svenska som sedan konkretiseras i 

en rad kursplaner med olika kunskapskrav för de olika delkurserna, svenska 1, 

svenska 2 och svenska 3 till exempel. En lärare i gymnasieskolan har idag alltså en 

rad olika styrdokument att förhålla sig till där den del som blir mest konkret och 

förmodligen tar störst plats i vardagen är de kunskapskrav som gäller för den kurs 

man arbetar med.  

Utöver de ovan nämnda styrdokument som enligt lag har en del i utformandet av 

lärarens vardag finns en annan aspekt av livet på gymnasieskolan. De nationella 

proven. Dessa nationsomspännande prov finns inte i alla ämnen men kärnämnet 

svenska har ett obligatoriskt nationellt prov i kursen svenska 1 liksom ämnena 

matematik, engelska och svenska som andraspråk. Skolverket (2005) tar i sin rapport 

om de gymnasiala nationella proven upp att proven påverkar arbetet i skolan på flera 

sätt. Ett sådant är de eventuella särskilda förberedelser som föregår det nationella 

provet. Enligt undersökningen påverkas svensklärarna i första hand i planeringen, 

utformningen och arbetssättet i undervisningen medan läromedelsvalen och 

provutformningen inte påverkas i lika stor utsträckning. Men lärarna i 

undersökningen är till stor del positiva till att undervisningen påverkas av proven och 

större delen av dem anger att påverkan från provet är ganska positiv. Eleverna får 

också särskild förberedelse på några olika sätt inför nationella proven. Det vanligaste 

är att lärarna informerar om vilka bedömningskriterier som förekommer på proven 

och att arbeta med uppgifter eller material som läraren tror ska finnas med på provet. 

När eleverna tillfrågas om hur undervisningen påverkats av de nationella proven 

uppger en stor del av dem att de både fått arbeta med uppgifter som liknar de som 

fanns i proven, de har blivit informerade om hur bedömningen av proven går till, de 
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har fått arbeta med tidigare nationella prov och läraren har tagit upp vad denne tror 

kommer att finnas på provet. (Skolverket 2005) 

Magnus Persson beskriver förändringen i styrdokumenten i boken Varför läsa 

litteratur – om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen (2007) och 

pekar på en avkanonisering. Det görs i de styrdokument Persson analyserat ingen 

skillnad på texter av olika slag. Det vidgade textbegreppet har gjort att texter kan se 

ut på så många sätt i skolan och inte längre går att dela in i olika klasser, alla typer av 

litteratur och text kan i de styrdokument Persson undersökt vara en del av 

undervisningen lika självklar som någon annan.  

 

Med det vida textbegreppet kan man inte längre förutsätta att litteraturen skiljer sig 
värdemässigt från andra medier. Den kanoniserade skönlitteraturen utsätts därmed på 
ett annat sätt än tidigare för konkurrensen från andra medier. Så kan en svensklärare 
idag finna stöd i styrdokumenten för att dra in inte bara populärlitteratur i 
undervisningen utan i princip vilken text som helst, oavsett medium. (Persson 2007:82) 

 

Persson beskriver också hur skolans styrdokument från att tidigare ha uttryckt en 

tydlig progression för eleverna där de börjar skolan med ”god” barnlitteratur till en 

kanoniserad skönlitteratur i gymnasiet som utgjorde målet för progressionen. Idag 

menar Persson att det inte längre finns en tydlig progression i skolan på grund av de 

många andra typer av texter som är en del av undervisningen. En anledning till detta 

är styrdokumentens formuleringar som ger alla sorters texter lika stort värde i 

undervisningen och ingen text är bättre eller sämre än någon annan. I de 

styrdokument som var rådande när Persson utförde sin undersökning namnges inga 

författare eller verk. I tidigare läroplaner har författare och verk varit namngivna. 

Persson beskriver styrdokumenten från 60- och 70-talet där författarna namnges och 

den kanoniserade litteraturen har en självklar och ohotad plats. Fram till och med 

1975 fanns långa listor på verk och författare i läroplanerna men de försvann ur 

styrdokumenten 1975 och har inte återkommit efter det. Undervisningens 

utformning före 1975 följde ett kronologiskt mönster där epokerna har en 

framträdande roll med tillhörande namngivna författare. Samtida litteratur hade en 

mycket liten plats, större delen av litteraturundervisningen upptogs av 

litteraturhistoria. I de styrdokument som gäller när Persson gör sin undersökning 

finns inga hänvisningar till innehåll med, även de epokbenämningar som fanns kvar 

efter att författarna och verken lyftes ut ur styrdokumenten har nu försvunnit. 
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Persson tar upp Skolverkets förklaring till detta där de säger att mängden möjligt 

stoff är så pass stor att det blir en begränsning ifall de i styrdokumenten skulle anvisa 

ett obligatoriskt stoff. Det är helt enkelt inte möjligt för Skolverket att välja ut ett 

obligatoriskt stoff på grund av att det finns så många alternativ. Persson ser en 

dubbelhet i utformningen av styrdokumenten där det vidgade textbegreppet enligt 

ovan medför en avkanonisering samtidigt som det ändå finns ett visst mått av kanon 

kvar. Persson pekar på formuleringar i läroplanen för gymnasiet, Gy 2000, som han 

menar visar på ett sådant kvardröjande inslag i svenskämnet. Formuleringar av typen 

”centrala verk” menar Persson visar på att det finns en kanon och att denna har en 

plats i svenskämnet åtminstone på gymnasienivå men att den är av mer inofficiell 

karaktär då den inte explicit uttrycks i styrdokumenten.  

2.2 Den styrande skolan 

Carlgren beskriver i artikeln ”Vad har hänt med läraryrket” (2005) hur lärarens roll 

under de 150 år vi haft obligatorisk skolgång i Sverige förändrats på många sätt. 

Under de senaste decennierna märks en tydlig förändring där lärarens arbete går från 

att bestå i att förmedla på förhand bestämd kunskap till att skapa en lärandemiljö för 

eleverna som gör det möjligt för dem att nå de mål som undervisningen har. De 

skolreformer som genomförts har gjort att läraryrket nu skiljer sig på många sätt från 

hur det tidigare sett ut. Tidigare kursplaner har tydligare styrt lärarens undervisning 

medan dagens kursplaner berättar om vad eleverna ska kunna göra men inte 

bestämmer hur lärarens ska se till att eleverna kan det. Detta gjorde att innehållet i 

undervisningen sågs som självklart medan lärare av idag ägnar stor del av sin tid åt 

frågan om innehållet och utformningen av undervisningen. Vad som ska ingå i 

svenskämnet har idag inte den självklarhet det tidigare haft utan är ständigt en fråga 

öppen för diskussion. (Carlgren 2005: 258-265) 

Brynolf m.fl. förklarar i Läraryrkets många ansikten (2007) hur skolkulturen 

påverkar både undervisningen och stämningen på en skola och är något man fostras 

in i. Begreppet skolkultur kan förklaras genom att dela upp begreppet i 

underkategorier som undervisningskultur och lärarkultur. Begreppet skolkultur kan 

beskrivas som en tyst överenskommelse kring normer och attityder som råder lärare 

emellan, mellan lärare och elever samt mellan elever och övrig skolpersonal. 

Kulturen kan delas upp i en undervisningskultur och en lärarkultur. 

Undervisningskulturen rör relationen mellan lärare och elev och utformningen av 
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undervisningen och kan delas upp i tre nivåer. Den första nivån består av synliga 

kulturella yttringar som till exempel lärarnas uppträdande, schema och planering 

eller andra skriftliga dokument. Den här nivån är den delen av kulturen som syns. 

Den andra nivån ligger djupare och består av de värderingar som finns i 

gemenskapen, på skolan eller i lärarlaget. Värderingarna på nivå två formar 

beteendet i nivå ett. Den tredje nivån ligger ännu djupare och kan ses som den 

ursprungliga källan till de andra två nivåerna, detta ligger så djupt att det är svårt att 

fånga in och undersöka. (Brynolf m.fl. 2007:119–134).  

2.3 Läsandets konst, fördelar och svårigheter 

Anette Årheim har i Läsa bör man?- den skönlitterära texten i skolan och 

lärarutbildning(2009) skrivit ett kapitel om den narrativa fantasin. Läsning av 

skönlitteratur är ett sätt att utveckla sin narrativa fantasi, alltså förmågan att kritiskt 

granska sina egna föreställningar om sig själv och andra. Men för att kunna öppna för 

den här möjligheten för eleverna måste man låta dem läsa så pass mycket av de 

skönlitterära verk de möter att de hinner med att utveckla den narrativa fantasin. 

Problemet i många klassrum av idag är att eleverna endast möter litteraturen i 

antologier innehållande korta utdrag ur romaner eller andra mer omfattande litterära 

verk. Detta är för lite för att den narrativa fantasin ska hinna utvecklas och gör att 

eleverna förlorar denna positiva effekt av läsningen. Vidare råder delade meningar 

om huruvida det är möjligt att få samma fördelar från andra medier, som film, tv eller 

dataspel. Sociologen John B Thompson menar att alla typer av medier har samma 

effekt på den narrativa fantasin så andelen elever som utvecklat ett kritiskt öga för 

sina egna och andras föreställningar ska med hans resonemang ha ökat i och med 

den ökade medieanvändningen men detta är svårt att bevisa. På den andra sidan i 

den här frågan står till exempel filosofen Martha C. Nussbaum som istället menar att 

det inte går att dra samma fördelar av andra medier som det går att dra från läsning 

av skönlitteratur och då främst litterära klassiker. Vid undersökningar kring vad som 

läses på gymnasiet har det visat sig att läsning av en gemensam bok till stor del 

försvunnit för att ersättas av det individuella valet, något som för läraren kan bli 

problematiskt då denne inte har analysverktyg för samtidslitteratur utan bara för 

litterära klassiker. (Årheim 2009:66–85) 

Bland såväl praktiserande som blivande svensklärare finns en viss osäkerhet kring 

nyttan med litteratur i undervisningen. Årheim (2009) tar upp en möjlig förklaring 
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till detta i praktiserandet av det vidgade textbegreppet. Användandet av flera medier 

i undervisningen riskerar att tolkas så att litteraturen och de tryckta böckerna helt 

enkelt får försvinna ur undervisningen till förmån för filmer, mp3-filer, ljudböcker 

eller högläsning. Vid en undersökning där lärare skulle skriva ner sina tankar kring 

skönlitteratur och sedan ge varandra respons på vad de skrivit uttryckte en lärare stor 

tveksamhet kring litteraturläsningens plats i skolan. Läraren i fråga var tveksam till 

om litteratur hade någon plats alls i svensk skola idag och ifrågasatte litteraturens 

särskilda plats i undervisningen. Den här läraren menar att litteraturen nu bara är en 

av flera typer av texter i det vidgade textbegreppet men saknar särställning gentemot 

andra typer av texter. Årheim skriver att lärare som möter motstånd från eleverna 

och har samma inställning som läraren i exemplet kan välja bort skönlitteraturen och 

istället erbjuder eleverna andra vägar att möta litteratur, till exempel genom 

filmatiseringar av skönlitterära verk. Det finns dock en risk med detta 

tillvägagångssätt där man riskerar att frånta eleverna möjligheten att utveckla sin 

narrativa fantasi, alltså en ökad förståelse och insikt kring andras liv och ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot egna föreställningar om omvärlden. När eleverna bara 

möter litteraturen via filmatiseringar finns en risk att de istället blir sämre på det som 

är den narrativa fantasin och att man som lärare därigenom förhindrar den 

utveckling som läsning kan ge. Det finns dessutom anledning att tro att elevernas 

uppvisade motvilja mot läsning egentligen inte är så stark som den kan framstå då 

elever uttrycker stolthet och glädje över att ha läst klassiker efter avslutad utbildning 

även om de inte själva skulle valt dem. Årheim poängterar elevkulturens roll i 

elevernas attityd till lärarvald litteratur och menar att elevernas missnöje över 

läsning egentligen mer är ett uttryck för den kultur de är en del av där de inte ska 

vara odelat positiva till lärarens uppgifter utan istället vara missnöjda och kämpa 

emot de uppgifter de ställs inför än att eleverna egentligen inte vill läsa de böcker 

läraren väljer. Detta kan i sin tur leda till att läraren ser motståndet som ett problem 

och därför väljer att utesluta läsningen i den mån det är möjligt för att slippa det 

negativa mottagande läraren upplever vid utdelandet av läsuppgifter. (Årheim 

2009:66–85) 

Magnus Persson beskriver i Den goda boken - samtida föreställningar om litteratur 

och läsning (2012) den debatt kring vad som ska läsas i skolan som ägde rum 2006. 

Debatten rörde huruvida en kanon borde finnas i den svenska skolan och vilka böcker 

som i så fall skulle vara en del av denna kanon. Begreppet kanon användes i debatten 
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som synonymt med en lista på författare och skönlitterära verk som alla elever i 

skolan skulle tvingas att läsa. I den svenska skolan har inga författare eller verk 

namngivits i läroplanerna sedan 1975, men 2006 kom ett förslag om upprättande av 

en kanon för den svenska skolan. Förslaget om införande av en kanon kom från 

Folkpartiet och syftade då till att värna om den svenska litteraturen. Förslaget möttes 

av stark kritik och debatten blossade upp i medierna. Det fanns i debatten en kritik 

mot hur tidigare kanon sett ut där man menade att endast män var representerade 

och att en ny kanon måste representera personer ur andra grupper än vita 

västerländska män. Vissa menade att det redan fanns en inofficiell kanon som 

bestäms av medier och akademiker och att denna speglade de orättvisor och den 

diskriminering som finns i samhället, därför skulle en ny kanon upprättas där 

diskriminerade grupper blev representerade och deras vardag och problem 

skildrades. Kritiken mot detta bestod i en fråga om huruvida en representation i en 

kanon skulle innebära att situationen för en diskriminerad grupp förändrades och i 

vilken grad en person ur en grupp i samhället kan representera hela gruppen.  

2.4 Undervisningen i praktiken 

Barbro Holmgren har i sin avhandling Svensklärares arbete - om villkor för 

gymnasieskolans svenskämne (2008) undersökt vilka faktorer som formar 

svensklärarnas arbete på sex gymnasieskolor. Lärarna i Holmgrens undersökning 

beskriver hur de arbetar för att alla elever ska nå målen. Även om det egentligen är så 

att undervisningen i svenska ska vara lika oavsett program så berättar lärarna om hur 

man ändå får utforma undervisningen på olika sätt och till viss del lägga kraven lägre 

i vissa (yrkesförberedande) klasser. Lärarna anger som anledning till detta att de i 

vissa klasser möter så stort motstånd mot undervisningen att de resignerar och 

sänker kraven för att eleverna ska få någon kunskap med sig alls från gymnasiet. 

Några lärare lyfter också fram att de tar upp målen med eleverna och använder målen 

i undervisningen för att motivera vissa uppgifter, målen blir då en anledning till 

varför eleverna måste göra vissa saker och inte kan komma undan dem. En lärare 

beskriver svårigheten med att prata med eleverna om målen på grund av hur de är 

formulerade i läroplanen och att formuleringarna gör att eleverna inte förstår vad de 

förväntas uppnå. En annan av lärarna beskriver hur målen används i undervisningen 

som motivation och att eleverna vill sträva mot målen när de får veta vilka de är. 

Lärarna beskriver också hur de använder sig av kortare utdrag ur litterära verk och 
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filmatiseringar istället för att läsa hela böcker. Detta görs för att spara tid då även tid 

är en bristvara i lärarens och elevernas vardag. Lärarna i undersökningen är noga 

med att påpeka att filmen ska ses som en väg till kunskap, att den har ett syfte, något 

som de misstänker att eleverna i många fall inte är medvetna om. Skolan är till stor 

del mål- och resultatstyrd i och med att lärarens uppdrag till stor del styrs av 

styrdokumenten som i sin tur är utformade som mål att nå eller betygskriterier att 

uppfylla. Detta gör att mycket av arbetet i skolan styrs av hur man som lärare ska 

bevisa att eleverna uppfyllt målen eller nått betygskriterierna. (Holmgren 2008) 

 

Lotta Bergman har i sin avhandling Gymnasieskolans svenskämnen (2007) 

undersökt fyra gymnasieklasser i syfte att ”förstå varför svenskundervisningen i 

undersökningens klassrum ser ut som den gör samt att mer principiellt diskutera 

alternativa möjligheter” (Bergman, 2007:16). Hon har bland annat tittat på 

användandet av det vidgade textbegreppet i skolan och sett att eleverna inte ges 

utrymme att möta så många olika typer av texter som man kunde önska och som det 

ges uttryck för i styrdokumenten. Hon tar upp tidigare forskning som på flera håll 

pekar på att lärare ser skönlitteratur som något som står över den nya mediala 

världens texter och att detta gör att eleverna inte ges möjlighet att möta texter av den 

typ de möter på sin fritid även i skolan. Bergman delar upp ungdomars kulturella 

värld i en fritidskultur och en skolkultur. I sin fritidskultur tar eleverna del av en 

mängd olika kulturella former, endast ett fåtal är snävare i sina kulturval. Många av 

eleverna är också själva skapare av kultur och deltar även på så vis i det kulturella 

livet. Skolkulturen är däremot mer enkelspårig och skiljer sig på många sätt från 

elevernas fritidskultur. Detta gör att elevernas erfarenheter nu befinner sig långt från 

de kulturella värderingar som finns i skolan. Den kultur skolan erbjuder attraherar 

inte eleverna i lika stor utsträckning som den kultur de möter utanför skolan. Detta 

gör att intresset för skolarbetet blir lidande och skolan uppfattas som bakåtsträvande 

och fördomsfull med en uppdelning i finkultur och populärkultur, där den senare 

sällan används i undervisningen. (Bergman 2007) 

Det vidgade textbegreppet har varit en del av läroplanerna sedan sjuttiotalet även om 

begreppet som sådant är nyare. Teater, film och bilder har lagts till och användandet 

av annat än skrivna texter i skolarbetet har ökat. Men det vidgade textbegreppet har 

inte en självklar plats i undervisningen utan får oftast komma med i en situation där 

det används för komparation eller som ett komplement till en litterär källa. De 
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tillfrågade eleverna i undersökningen tycker, med några få undantag, att det är eller 

skulle vara roligt att få ta del av andra kulturella yttringar än de litterära. De säger 

samtidigt att det inte går att behandla de här alternativen till litteraturen med samma 

seriositet som den mer traditionella svenskundervisningen innehar. Skönlitteraturen 

har en dominant ställning i samtliga undersökta klasser och även i de fall där ett mer 

vidgat textbegrepp har applicerats så står skönlitteraturen ohotad. Lärarna i de olika 

klasserna har till viss del skilda perspektiv på vilka typer av texter som kan och bör 

användas i skolan. Två av lärarna ser den tryckta litteraturen som norm och andra 

former av litteratur har en lägre ställning, de två andra lärarna menar att elevernas 

erfarenheter och perspektiv på litteratur kan och bör ha en del i undervisningen 

eftersom det kan vara ett sätt att öka intresset för skolan. Trots att de bägge 

lärarparen har två skilda perspektiv på litteratur blir den faktiska användningen av 

litteratur väldigt likartad. Den tryckta litteraturen är normen och de andra formerna 

av litteratur, till exempel film, ses som ett komplement till denna. (Bergman 2007) 

3 Metod och material 

3.1 Analys av styrdokument 

För att kunna besvara min frågeställning har jag analyserat styrdokument i form av 

ämnesplanen för svenska samt kursplanerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 3. 

Jag har analyserat valda delar av dessa dokument i syfte att ta reda på hur 

styrdokumentens formuleringar kring skönlitteratur, läsning och texter kan tolkas i 

frågan om vilka texter som ska användas i undervisningen. Lennart Hellspong och 

Per Ledin har skrivit en handbok i brukstextanalys, Vägar genom texten (1997), som 

jag använt mig av i min analys. Då min analys främst fokuserat på vad texten vill säga 

har jag använt de delar där Hellspong och Ledin behandlar analysen av innehållet i 

en brukstext. Hellspong och Ledin (1997:219–239) beskriver tolkningsläran, 

hermeneutiken, och hur man kan gå tillväga för att tolka en text. Tolkningen är till 

stor del beroende av läsaren. Texten i kombination med läsarens förutsättningar 

skapar tolkningen. En texts möjlighet att tolkas på olika sätt kallar Hellspong och 

Ledin för dess ”tolkningspotential” (1997:220) och de menar att en brukstext ska 

sträva efter att ha så liten tolkningspotential som möjligt, helst ska bara en möjlig 

tolkning finnas. De tar också upp olika tolkningsriktningar, till exempel 

”sändarorienterad tolkning” (1997:221) som fokuserar på vad sändaren eller 
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författaren av texten vill ha sagt med den. Den tolkning jag gjort av styrdokumenten 

är en sändarorienterad tolkning som syftar till att ta reda på vad sändaren av texten 

har för inställning till ’den långa boken’. 

En brukstexts ”ideationella struktur” (1997:115) är textens innehållsliga mönster. Det 

innehållsliga mönstret i en text består i vad texten vill ha sagt, vilken den 

underliggande meningen är, hur texten förhåller sig till ämnet eller vad syftet med 

texten är och hur detta syns i textens strukturella uppbyggnad. Vad texten vill ha sagt 

är med Hellspong och Ledins ord dess propositioner vilka kan delas upp i 

makropropositioner och mikropropositioner. Makropropositionen är det 

övergripande syftet med texten, detta kan gälla för antingen hela texten eller för ett 

stycke ur texten. Mikropropositionerna står i relation till makropropositionerna, de 

fungerar som underrubriker och delar till viss del makropropositionens ämne men 

kan ha en annan vinkling eller inriktning alternativt vara en grupp 

mikropropositioner som består av makropropositionen uppdelad. Hellspong och 

Ledin använder sig av ett exempel ur en tidning för att förtydliga detta, i artikeln 

fungerar rubriken som makroproposition, ”10 steg mot ragg-succé”, och de följande 

tio underrubrikerna är mikropropositioner, till exempel ”Hotta upp kontakten” och 

”Lär dig kärlekens kodspråk”. Genom att se till textens konstruktion kan man skapa 

sig en bild av vad texten vill säga.  

3.1.1 Urval i kursplan 

Mitt urval av styrdokument baseras på min frågeställning som behandlar 

litteraturläsning på gymnasiet. Jag har således valt att titta på de tre kurserna i 

svenska, Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, men valt att utelämna övriga kurser i 

svenska på gymnasienivå, så som Litteratur, Retorik och Skrivande då dessa inte är 

obligatoriska inom något program. Vid valet av kunskapskrav i kursplanerna för 

Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 har jag baserat mitt urval på de delar av målen 

där läsning, skönlitteratur, genre eller författarskap nämns. Detta urval är baserat på 

mitt användande av begreppet ’den långa boken’ som en skönlitterär bok om minst 

tvåhundra sidor. Jag har valt att fokusera på läsning av skönlitterära böcker istället 

för ett mer allmänt läsbaserat fokus och har på grund av det uteslutit de mål rörande 

läsning som också berör insamling, sovring och sammanställning av texter i 

vetenskapligt syfte. Jag har valt att enbart titta på kunskapskraven för betyget E 

eftersom detta är vad alla elever ska uppnå och därför kan ses som en form av 
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minimikrav från styrdokumentens sida. Jag har valt att fokusera på vad som krävs 

som ett minimum av eleverna och har på grund av detta valt bort de högre 

kunskapskraven. Kunskapskraven har en tydlig progression och är i stort sett 

desamma för de olika betygsstegen där progressionen är synlig i vissa ordval, till 

exempel krävs för betyget E att ”översiktligt” redogöra medan betyget C kräver att 

eleven ”utförligt” redogör. Med detta i åtanke har jag valt ut sammanlagt fyra 

kunskapskrav ur kursplanerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 3. I Svenska 1 har 

jag valt ut två kunskapskrav på E-nivå. Dessa lyder som följer: 

 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva 
egna texter som anknyter till det lästa. (Lgy11,2011:163) 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 
skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra 
för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och 
motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt 
i berättandet. (Lgy11,2011:163) 

 

För svenska 2 har följande kunskapskrav valts ut med samma urvalsprocess som 

ovan. Kunskapskrav som nämner läsning, skönlitteratur eller genrer valdes ut vilket 

resulterade i följande utdrag ur kursplanen för svenska 2: 

 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och 

författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan 

skönlitteratur och idéströmningar i samhället. (Lgy11,2011:170) 

 

Även kursplanen för svenska 3 hanterades på samma sätt och urvalet skedde med 

samma kriterier som för de andra två kurserna vilket resulterade i följande utdrag: 

 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. 

(Lgy11,2011:177) 

 

Jag valde att i intervjun med eleverna använda mig av ovanstående urval ur de tre 

kursplanerna. I intervjun med läraren lade jag, utöver ovanstående utdrag ur 
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respektive kursplan, även till de delar av ”Ämnets syfte” (Lgy11,2011:161) som jag 

ansåg är intressanta i den här uppsatsen. Jag valde ut de delar av ämnets syfte där 

orden läsning, skönlitteratur, verk eller författarskap/författare förekommer. Jag 

menar att det i lärarintervjun samt i mitt analysarbete med kursplanen är i högsta 

grad relevant att även ta med detta då det styr lärarens uppdrag i skolan. De delar ur 

ämnets syfte som jag valt ut är följande: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur 
och andra typer av texter. (Lgy11,2011:160) 

 Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 
medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 
och öppna för nya perspektiv. (Lgy11,2011:160) 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 
stödja deras personliga utveckling. (Lgy11,2011:160) 

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna 
sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges 
möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 
behövs i arbetslivet och för vidare studier. (Lgy11,2011:160) 

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. 
(Lgy11,2011:160) 

I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av 
texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 
utbildningen. (Lgy11,2011:160) 

Jag har också valt ut fyra punkter ur nedanstående lista. Listan är en del av 

ämnesplanen och redogör för vilka förmågor och kunskaper eleverna ska ha 

möjlighet att utveckla unders in skolgång. De punkter jag valt ut har jag kursiverat i 

följande lista:  

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i 

kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda 

samtal och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 
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3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 

metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar 

hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 

och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa. 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 

9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. 
(Lgy11,2011:161) (min kursivering) 

 

3.2 Intervjuer 

Jag har i min undersökning utfört två intervjuer. Den ena med en svensklärare på 

gymnasiet och den andra med två av hans elever som läser sista året på gymnasiet. 

Jag valde dessa tre informanter utifrån att eleverna har haft den lärare jag pratat med 

vilket innebär att dennes tolkning av styrdokumenten kan komma fram tydligare 

genom elevernas upplevelse av sin undervisning. Jag valde elever som läser sitt sista 

år på gymnasiet eftersom de då har läst samtliga tre kurser i svenska som ingår i min 

undersökning. I intervjun med läraren skrev jag ut de delar av ämnesplanen och 

kursplanerna som jag är intresserad av och lät sedan den intervjuade läraren titta på 

dessa, se Bilaga 1, och berätta hur han tänker sig att de ska tolkas eller hur han har 

tolkat dem och vad han gjort med kunskapskraven för att se till att varje elev har en 

möjlighet att bli godkänd. Därefter pratade vi mer allmänt om läsning, böcker och 

den tekniska utveckling som ägt rum under senare år och hur denna påverkar 

undervisningen och läsvanorna hos eleverna. Mitt syfte med intervjun var att få 

exemplifierande uttalanden från en praktiserande lärare som möter de svårigheter 

och den komplexa verklighet en lärare befinner sig i. Intervjun spelades in med hjälp 

av diktafon och pågick under en dryg halvtimme, vi pratade kring ämnet böcker, 

läsning, skönlitteratur och kursplanerna. Jag höll samtalet öppet utan så många 

styrda frågor och lät det gå fritt kring de ämnen jag tidigare nämnt. Då intervjun 

skulle fungera som ett komplement till textanalysen valde jag att använda mig av ett 

tillrättalagt språk vid transkriberingen. Detta för att den exakta ordföljden och uttalet 
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inte har någon betydelse i den funktion citaten ska ha i uppsatsen. Då citaten ska ha 

en exemplifierande roll menar jag att det viktiga är vad som sägs och inte hur det 

sägs.  

Jag har intervjuat eleverna tillsammans vid ett tillfälle, intervjun spelades in med 

hjälp av diktafon. Eleverna går sista året på gymnasiet och kommer när de går ut att 

ha läst samtliga av de tre kurser i svenska jag undersöker, de läser för närvarande 

svenska 3. Jag skrev ut de utdrag ur kursplanerna jag är intresserad av och delade ut 

dem till eleverna så att de själva kunde läsa dem, se Bilaga 2. Utdragen ur 

kursplanerna användes som en utgångspunkt i intervjun genom att jag frågade 

eleverna om kunskapskraven de hade framför sig och om de känner igen något av det 

och kunde koppla kunskapskravet till någon uppgift eller del av undervisningen. När 

vi gått igenom samtliga kunskapskrav övergick intervjun till att vara fri kring några 

förutbestämda ämnen, till exempel läsning på fritiden, val av böcker och om det är 

nödvändigt att läsa alls. Vi samtalade om samma ämnen som jag tagit upp i intervjun 

med läraren och rörde oss kring ämnen som böcker, läsning, kursplanerna och 

tekniska innovationer. Eleverna fick ta ordet fritt utan att bli tilldelade det, jag valde 

att göra på detta sätt för att behålla så mycket som möjligt av ett naturligt samtal och 

för att eleverna skulle kunna ta upp sådant de själva kopplade till ämnena vi pratade 

om. Denna intervju har samma syfte som den föregående och har därför behandlats 

på samma sätt, jag har använt mig av ett tillrättalagt skriftspråk vid transkriberingen 

då det även här är vad som sägs och inte hur det sägs som är det viktiga.  

3.3 Etiska överväganden 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

presenteras av Vetenskapsrådet (2002). De forskningsetiska principerna 

konkretiseras av Vetenskapsrådet i fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att de deltagande i undersökningen informeras om undersökningens syfte 

samt om vilka villkor som gäller för deras deltagande, alltså att deltagandet är 

frivilligt samt vad det insamlade materialet kommer att användas till. I min 

undersökning informerade jag mina informanter om detta genom ett 

informationsbrev, se Bilaga 3, där jag poängterar deltagandets frivillighet samt i 

vilket syfte jag utförde intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare 

ska bli tillfrågade om deltagande i undersökningen samt kunna avbryta sitt 
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deltagande när som helst utan några negativa effekter. Även detta krav uppfyller jag 

genom mitt informationsbrev, se Bilaga 3, där jag poängterar att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst . Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 

uppnås i min undersökning genom att samtliga deltagare anonymiseras och att 

materialet förvaras hos mig på ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma åt 

det. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 

material om enskilda personer som samlats in i forskningssyfte endast får användas 

till just forskning och att detta inte får spridas för kommersiella syften. Detta krav 

möter jag genom att materialet makuleras när jag är färdig med det och uppsatsen är 

slutförd.  

4 Analys 

Mitt mål med föreliggande analys är att ta reda på vad som explicit sägs i 

ämnesplanen samt kursplanerna och vad som implicit antyds för läsaren. Jag har valt 

att dela upp analysen av ämnesplanen i tre delar, den första delen behandlar vilka 

typer av texter som kan ingå lärarens urval enligt styrdokumentet, den andra delen 

behandlar mängden läsning och utvecklandet av narrativ fantasi och den sista delen 

behandlar de kunskaper och förmågor eleverna ska ha möjlighet att utveckla enligt 

styrdokumentet i form av den punktlista som ingår i ämnesplanen. Analysen av 

kursplanerna är uppdelad i tre kapitel, ett kapitel för varje kurs. 

4.1 Ämnesplanen 

Under rubriken ”Ämnets syfte” i ämnesplanen för svenska finns en beskrivning av 

vad eleverna ska uppnå, möta eller ges möjlighet till i undervisningen i svenskämnet 

på gymnasiet. Jag har här nedan plockat ut de delar som på något vis berör läsning 

då detta är min huvudsakliga fokusering i arbetet med den här uppsatsen. Jag har 

också valt ut delar ur den punktlista som följer på ”Ämnets syfte” och där valt ut de 

punkter som behandlar läsning, skönlitteratur eller författare.  

4.1.1 Valet av texttyper 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur 
och andra typer av texter. (Lgy11,2011:160) 
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Ovanstående stycke är de första raderna under rubriken ”Ämnets syfte” i 

ämnesplanen för svenska på gymnasiet. Man tar upp samtliga delar som 

undervisningen i ämnet ska utveckla hos eleverna och det poängteras att eleverna ska 

”/…/ läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.” 

(Lgy11,2011:161), för att förstå det här måste vi till att börja med reda ut begreppen. 

För att definiera skönlitteratur kan vi dela upp begreppet i några olika genrer: lyrik, 

dramatik och epik. Lyriken är dikterna, dramatiken är dramer och manus och epiken 

är romanerna, de episka verken och novellerna. Det här ger en stor mängd texter som 

läraren ska ge eleverna möjlighet att läsa och arbeta med. Förutom skönlitteratur ska 

även andra typer av texter ingå i elevernas arbete, exakt vilka dessa andra typer av 

texter är får vi inte veta vilket gör att läraren ges stor frihet i valet av texter samt 

mängden andra texter utöver skönlitterära texter. Vilka kan då dessa vara? Jag väljer 

att tänka mig två olika perspektiv, ett traditionellt textbegrepp och ett vidgat 

textbegrepp. Det traditionella textbegreppet kan i den här frågan resultera i texter 

med vetenskaplig karaktär, nyhetstexter som reportage, artiklar eller ledare. Det kan 

också röra sig om recensioner, brev eller dokument. Om vi däremot använder oss av 

ett vidgat textbegrepp öppnar sig fler möjligheter i form av filmer, bilder, musik eller 

spel. Min tolkning av de inledande raderna i ämnesplanen blir med detta i åtanke att 

ämnet är öppet för alla tolkningar av begreppet text och kan bära samtliga delar ur 

såväl ett traditionellt textbegrepp med tryckta texter som ett vidgat textbegrepp med 

en ny och mångfacetterad syn på begreppet text. Kanske som en effekt av denna 

öppenhet, kräver ämnesplanen i de inledande raderna inga andra specificerade 

former av text än skönlitteratur. Skönlitteraturen har här en särställning och kan ses 

som en text som står över andra typer av texter då den är den enda vars användning i 

svenskämnet poängteras redan i de inledande raderna, skönlitteraturen kan alltså 

uppfattas som den viktigaste texttypen i skolan. Skönlitteratur innebär i sin tur en 

mängd texter och i ovanstående utdrag ges ingen specifikation kring vilken eller vilka 

typer av skönlitteratur som åsyftas, det kan alltså röra sig om alla typer av texter som 

ryms inom begreppet skönlitteratur. 

Nedanstående del av ämnesplanen behandlar vilka förmågor och kunskaper eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla i skolan. Formuleringen ”ges möjlighet” återfinns på 

flera ställen i nedanstående stycke och ger intrycket av att läraren ska erbjuda 
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eleverna att lära sig men att läraren inte är ansvarig för om eleverna tar möjligheten 

och tar till sig det läraren erbjuder ett ordval som ger ett mjukt intryck utan 

tvingande inslag.  

 

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna 
sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges 
möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 
behövs i arbetslivet och för vidare studier. (Lgy11,2011:160) 

 

Vad vi kan fråga oss vid läsandet av det ovanstående stycket är vad som menas med 

”de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” (Lgy11,2011:160). 

Texten specificerar inte vilka dessa redskap är men jag tolkar det som att eleven efter 

avslutad utbildning ska kunna uttrycka sig så pass väl i tal och skrift och kunna 

tillgodogöra sig skrivna texter på ett sätt som gör att den klarar sig i vardagliga 

situationer och fungerar väl i samhället. Jag väljer på grund av min läsinriktade 

frågeställning att fokusera på läsdelen av ovanstående text och lämnar därför 

skrivande, talande och lyssnande utanför min föreliggande analys. Eleven ska alltså 

ges möjlighet att lära sig att läsa texter av den typ som man möter i vardagliga 

situationer och i samhällslivet, jag tolkar detta som enklare texter av informerande 

karaktär till exempel texter i dagstidningar, annonser, brev från privatpersoner eller 

myndigheter. Med andra ord ska eleven kunna klara av ett liv i samhället som det ser 

ut idag i den mening att eleven ska ha en läsförståelse som möjliggör att ta del av 

samhällslivets läsbaserade del. Nästa del av ovanstående stycke gäller kunskaper på, 

som jag tolkar det, en högre nivå än den föregående. Eleven ska här ges möjlighet att 

lära sig läsa texter som denne kan komma att möta i arbetslivet och i studier vid 

högskola eller universitet. Läsandet av texter i arbetsmiljön är en oerhört bred arena 

och olika yrken kräver väldigt olika typer av läsning. Detta gör det svårt för en lärare 

att tillgodose samtliga elevers behov av övning inför arbetslivets möten med texter. 

Den sista punkten i det här stycket handlar om att göra eleverna beredda inför 

studier på högskola eller universitet. Vad detta innebär i praktiken är svårt att veta då 

texten är löst formulerad vilket lämnar mycket av utformningen till läraren. Det blir 

då upp till läraren att avgöra vilka delar av arbetslivets texter eleverna ska få möta 

och vilka delar av högskolestudierna eleverna ska få träna på.  
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I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. 
(Lgy11,2011:160) 

 

Ovanstående stycke måste ses som en självklarhet i svenskämnet, om eleverna inte 

får varken tala, skriva, läsa eller lyssna har jag svårt att se hur undervisningen ska gå 

till överhuvudtaget. Jag tolkar detta som att man menar att samtliga delar ska vara 

väl representerade, eleverna ska inte ägna sig åt bara en form av språkanvändning 

utan ska få möta ämnet lika mycket, i så stor utsträckning det är möjligt, i alla dess 

former. Vad rikligt innebär blir dock även det en fråga för läraren även om jag menar 

att den här delen är till för att förtydliga att svenskämnet är ett praktiskt ämne där 

färdigheter och förmågor som läsning, skrivning och talande är sådant man måste 

träna på för att behärska.  

 

I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av 
texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 
utbildningen. (Lgy11,2011:160) 

 

Ovanstående citat berör skönlitteraturen och de andra typerna av texter och hur 

eleverna ska få ta sig an dem. Ovan står att eleverna ska få möta olika typer av 

skönlitteratur och andra typer av texter. Om vi återvänder till min inledande del av 

analysen, där jag delade upp skönlitteraturen i tre underkategorier och de övriga 

texterna i två olika textbegrepp, så kan vi anta att eleverna ska få möta lyrik, dramatik 

och epik i varierade former samt texter ur den kategori som kan kallas ett 

traditionellt textbegrepp och ur kategorin med ett vidgat textbegrepp. Även här ges 

läraren fria tyglar i fråga om omfattning, mängd och variation av texter. Intressant är 

också den sista raden där elevernas erfarenhet, intressen och utbildningens 

inriktning ska ställas i relation till litteraturen. Jag menar att man med detta menar 

att läraren ska forma undervisningen på ett sätt som berör eleverna och att man ska 

ta i beaktande vilken utbildning de befinner sig på. Med andra ord ska 

undervisningen i vissa aspekter, valet av litteratur och texter, påverkas av 

utbildningens inriktning. Detta ger läraren en fingervisning om hur valet av texter 
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kan gå till i olika klasser men kräver också att läraren sätter sig in i elevernas 

intressen och erfarenheter. Men det går också att vända på det, att sätta något i 

relation till något annat innebär inte per definition att de ska likna eller ha något 

gemensamt med varandra. Som lärare går det alltså att tolka ämnesplanen utifrån 

olika perspektiv och få olika intryck av ämnesplanen. Det jag upplever som den 

generella attityden till svenskämnet i ämnesplanens avsnitt ”Ämnets syfte” är att 

skönlitteraturen har en särskild plats i undervisningen, elevernas möte med 

skönlitteraturen poängteras på flera ställen i texten och gör att skönlitteraturen 

framstår som särskilt viktig. De andra typerna av texter, där det vidgade 

textbegreppet samt det traditionella textbegreppet ryms, befinner sig genomgående i 

skönlitteraturens skugga. På ett ställe i ämnesplanen nämns texter som ryms i det 

vidgade textbegreppet, ”/…/ utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 

typer av texter samt film och andra medier /…/ ” (Lgy11,2011:160), men i övrigt 

behandlas skönlitteratur och andra typer av texter utan närmare specificering av vad 

som åsyftas med ”andra typer av texter”. Jag tolkar på grund av detta ämnesplanen 

för ämnet svenska som att skönlitteratur är en självklar och viktig del av svenskämnet 

men att ett tillskott av ”andra typer av texter” krävs för att ge eleverna den bredd i 

utbildningen som krävs.  

4.1.2 Narrativ fantasi i ämnesplanen 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 
medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 
och öppna för nya perspektiv. (Lgy11,2011:160) 

 

Ovanstående citat redogör för vilka syften läsningen av skönlitteratur har i 

undervisningen. Läsandet av skönlitteratur ska ge eleverna möjlighet att se ”såväl det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum” (Lgy11,2011:160). Att se det 

särskiljande via skönlitteraturen innebär att man ser skillnaderna människor 

emellan, i olika tider och på olika platser genom att möta olika skönlitterära verk. På 

samma sätt ska eleverna få se det allmänmänskliga via skönlitteraturen vilket jag 

menar innebär att man ser till de likheter man har med dem man möter i litteraturen, 

att se att trots våra olika liv finns det fortfarande delar av oss som är sig lika bara på 
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grund av de mänskliga kvaliteter vi delar. Det kan röra sig om relationer, känslor och 

upplevelser som till en början kanske ser olika ut men som vid närmare eftertanke 

påminner om de upplevelser vi själva haft tidigare, eleverna ska med andra ord ges 

möjlighet att utveckla sin narrativa fantasi. I samtalet med läraren sa denne att just 

det här med det allmänmänskliga och det särskiljande är en stor fråga som är svår att 

hinna med.  

 

Det är ju gigantiska filosofiska frågor. Det kan ju vara svårt att hinna med när de 
samtidigt ska kunna skriva en massa olika texttyper inför nationella provet. 

 

Läraren ger här uttryck för att det som ämnesplanen säger är svårt att hinna med på 

grund av att andra saker, i det här fallet nationella prov, tar upp en stor del av tiden. 

Att nationella prov påverkar utformningen och planeringen av undervisningen är en 

utbredd företeelse bland lärare och särskilt bland svensklärare (Skolverket 2005). Att 

delar av undervisningen styrs av nationella provet istället för av ämnes- och 

kursplanen menar jag kan vara problematiskt för litteraturens plats i skolan om det 

leder till att eleverna inte uppnår de kunskapskrav som krävs för att bli godkänd i 

ämnet. När tiden är knapp är en tidskrävande syssla som litteraturläsning svår att 

motivera för sig själv och för eleverna. För att eleverna ska hinna utveckla en narrativ 

fantasi krävs tid för att läsa, något som kan vara svårt att hitta tid för i ett pressat 

schema där många andra saker också ska rymmas. Även den lärare jag talat med 

uttrycker att tiden inte räcker till för att hinna med den mängd läsning som krävs för 

att eleverna själva ska kunna se det särskiljande och allmänmänskliga i litteraturen 

och säger att: 

 

Det känns inte som att man skulle kunna ge dem möjlighet tillräckligt för att se det. Det 
räcker inte med att säga att ’se vad häftigt, det finns lite allmänmänskliga frågor i den 
här dikten av Sapfo från antiken, coolt va?’. Det känns inte som att det är att ge dem 
möjlighet att se utan det är mer att man säger till dem hur någonting är. 
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Ämnesplanen säger vidare att eleverna också ska använda skönlitteratur och andra 

typer av texter som ”/…/ källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” (Lgy11,2011:160). Jag 

menar att den här formuleringen på många sätt faller inom det särskiljande och det 

allmänmänskliga men möjligen i ett utifrånperspektiv där eleverna inte på samma 

sätt ska kunna hitta sig själva i andra situationer utan har större fokus på att förstå 

människor i situationer som skiljer sig från den situation eleverna själva befinner sig 

i. Här menar man att även andra typer av texter kan tjäna som vägvisare för eleverna. 

Med min tidigare tolkning och uppdelning i ett traditionellt textbegrepp och ett 

vidgat textbegrepp kan det här innebära såväl filmer, bilder, musik, romaner, lyrik, 

dramer som nyhetstexter och vetenskapliga texter bland mycket annat. Mängden 

texttyper att välja från är i det närmaste oändlig och ger läraren en stor frihet att själv 

välja de texttyper och specifika texter som ska gestalta detta och ge eleverna 

möjlighet till insikt och förståelse. Den stora valmöjligheten innebär att lärarens 

arbete för att uppnå det som ämnets syfte innebär, att ge eleverna insikter och 

förståelse för andra människors livsöden, tankar och idéer, blir svårare än om 

valmöjligheterna varit mer begränsade till exempel genom en bestämd textmängd. 

Frågan man som lärare kan ställa sig är, hur många insikter är tillräckligt för att jag 

som lärare ska ha lyckats med mitt uppdrag? Hur mycket ska eleverna förstå av 

skilda livsöden för att jag ska kunna anse mig ha lyckats med deras utbildning? 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 
stödja deras personliga utveckling. (Lgy11,2011:160) 

 

Ovanstående del i ämnets syfte behandlar vad läraren ska ge eleverna i form av stöd 

och personlig utveckling samt tillit till deras egen förmåga. Utöver att eleverna ska få 

tillräckliga kunskaper för att klara av ett yrkesliv och en vidareutbildning samt kunna 

vara en fungerande del av samhället så ska elevernas ”lust att tala, skriva, läsa och 

lyssna” (Lgy11,2011:160) stimuleras. Jag menar att formuleringen i detta avsnitt är 

problematisk, jag tolkar ämnesplanen som att den menar att lärarens stöttande roll 

vid elevernas personliga utveckling uppnås genom en stimulerande och lustfylld 

undervisning. Jag menar att läraren kan agera stöttande av elevernas personliga 
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utveckling utan att det för den sakens skull resulterar i att eleverna känner lust att 

tala, skriva, läsa och lyssna. Nedanstående text tolkar jag som att lärarens uppdrag 

till viss del består i att förmå eleverna att känna lust inför svenskämnet, jag menar att 

detta är att begära något fantastiskt av läraren. Jag menar att det inte är möjligt att få 

alla elever att se på svenskämnet som ett lustfyllt ämne men att läraren för den 

sakens skull inte misslyckats i sin lärarroll. Att stötta varje elevs personliga utveckling 

och att stimulera deras lust inför ämnet är två skilda saker.  

4.1.3 Förmågor och kunskaper 

Den avslutande delen av ämnesplanen består i nedanstående punktlista som klargör 

vilka förmågor eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla i undervisningen. Jag 

kommer även här att fokusera på de delar som går att koppla till litteratur, läsning, 

skönlitteratur samt författare och har med utgångspunkt i detta valt ut punkterna 

fyra, fem, sex och sju i nedanstående lista. 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen 

samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar 
och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt 
sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 
samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 
från olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 
kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 
utgångspunkt i det lästa. 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 
9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets 

ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.  

(Lgy11,2011:161, min kursivering) 

 

Punkt fyra kan tolkas som att den inte berör den skönlitterära litteraturen utan riktar 

in sig på vetenskaplig text och vetenskapligt skrivande. Läraren jag talat med tolkar 
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denna punkt på detta vis och säger att han tolkar det som att eleverna ska arbeta med 

till exempel referat:  

 

Det känns ju som att det är ganska mycket vetenskapligt. Att skriva referat och sådär. 

 

 Men jag vill argumentera för att det även går att tolka punkt fyra som att den 

inbegriper skönlitteraturen genom att producerandet av egna texter kan handla om 

recensioner, textanalyser eller egna texter av skönlitterär typ istället för referat och 

att reflektera över skönlitteraturen kan vara en del i det som i ämnets syfte fångas in i 

det särskiljande och det allmänmänskliga. Just reflekterandet menar jag är en viktig 

del för att komma åt de mer djupgående tankar, känslor och intryck som kan 

resultera i insikter om sin egen plats i förhållande till texter från andra tider eller 

andra platser. Det är alltså möjligt att tolka punkt fyra på två olika sätt, det ena med 

en skönlitterär text som utgångspunkt och det andra med en vetenskaplig text som 

utgångspunkt. Något som vid en första anblick talar emot min tolkning, med en 

skönlitterär text som utgångspunkt, är den kritiska granskningen som ska ingå men 

jag menar att även skönlitterära texter kan granskas kritiskt och att det kan vara 

behövligt för att skapa den förståelse och de insikter om andras livsöden och idéer 

som ämnesplanen nämner.  

Punkt fem behandlar vilken typ av litteratur som ska läsas, nämligen centrala 

skönlitterära verk och författarskap. Formuleringen gör gällande att det inte räcker 

med att ha kunskaper om ett verk utan det krävs att möjligheter ges för att utveckla 

kunskaper om flera verk och författarskap för att läraren ska ha uppfyllt sitt uppdrag. 

Vad som kategoriseras som ett centralt skönlitterärt verk är oklart men termen 

centralt menar jag kan tolkas som ett verk som står i centrum för litteraturen, verk 

som haft en avgörande roll i något sammanhang och som fortfarande har något att 

ge. Detta kan sammanfattas i litterära klassiker. Persson (2007) förklarar begreppet 

centrala verk som en inofficiell kanon bestämd av akademiker och medier, skolan har 

alltså även idag en kanon liknande den som tidigare var inskriven i styrdokumenten 

men idag är den inte officiell.  Frågan är om det bara är de texter som nått 

klassikerstatus som kan ingå i de centrala skönlitterära verken eller om även andra 
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texter kan räknas hit? Jag tolkar punkt fem som att man syftar till att eleverna i 

gymnasiet ska möta litteratur som ställer högre krav på läsaren och som lämnat ett 

avtryck i sin tid oavsett om den tiden är nu eller i det förflutna. Det är också 

intressant att titta på formuleringen i punkt fem där det står att eleverna ska ha 

”Kunskaper om /…/” (Lgy11,2011:161). Det står alltså inte att eleverna behöver läsa 

några hela skönlitterära verk, bara att de ska ha kunskaper om fler än ett, vilket 

öppnar för att låta eleverna möta utdrag ur flera sådana verk. Att göra så innebär 

dock en viss problematik då ett utdrag ur ett verk inte kan ge den fullständiga 

upplevelsen av verket med de frågor som väcks av läsningen. Men med formuleringen 

”kunskaper om” menar jag att man inte värdesätter läsandet av fullständiga verk utan 

nöjer sig med att eleven ska känna till flera olika verk och författare. Detta gör att 

intrycket av den här punkten blir att det viktiga inte är att läsa mycket utan att läsa 

många, jag menar att budskapet som den här formuleringen sänder ut är att det inte 

är lönt att kämpa sig igenom flera skönlitterära verk utan att det räcker gott och väl 

med att känna till lite om några olika verk och författare.  

Den sjätte punkten lyfter fram det vidgade textbegreppet i och med formuleringen 

om skönlitteratur, film samt andra medier. Här ska eleverna ha ”Kunskaper om 

genrer samt berättartekniska och stilistiska drag /…/” (Lgy11,2011:161) från 

skönlitteratur, film och andra medier. Jag tolkar denna formulering som att eleverna 

ska ha förståelse för hur en berättelse är uppbyggd både i romanform och i filmer 

men att de också ska ha kunskaper om hur olika genrer ser ut. Eleverna ska kunna 

genrebestämma en text genom att se till vilka berättartekniska och stilistiska drag 

som finns i texten och ha kunskaper om hur sådana drag skiljer sig åt mellan olika 

typer av texter, såväl skriftliga texter som texter inom ett vidgat textbegrepp.  

Den sjunde punkten i ovanstående lista behandlar enbart skönlitteraturen och 

elevernas förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över den. Skönlitteraturen i 

fråga ska vara skriven av både kvinnor och män från olika tider och kulturer. 

Eleverna ska vidare kunna producera egna texter utifrån vad de läst. Jag menar att 

den här punkten knyter an till det som under rubriken ”Ämnets syfte” behandlar 

elevernas möjlighet att se det särskiljande och allmänmänskliga i litteraturen. Den 

här punkten fungerar enligt min mening som ett förtydligande i tillvägagångssätt för 

att ge eleverna de kunskaper som krävs för att kunna se det särskiljande och det 

allmänmänskliga i litteraturen. Här poängteras också att texterna ska vara författade 
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av både kvinnor och män och att de ska komma från olika kulturer och olika tider. 

Till skillnad från den fjärde punkten som betonade de centrala skönlitterära verkens 

plats i skolan så har man i den här formuleringen gjort det möjligt att välja vilket 

skönlitterärt verk som helst. Allt skönlitterärt som någonsin författats ryms i 

formuleringen vilket gör att den här punkten ger läraren möjlighet att antingen själv 

välja ut sådana verk som man vill att eleverna ska arbeta med eller att låta eleverna 

välja fritt. Läraren jag pratat med inför det här arbetet säger att många elever har 

problem med läsningen, läsandet flyter inte på utan går långsamt och tungt för 

eleverna vilket gör att han har valt att låta eleverna välja böcker fritt till stor del. Han 

säger:  

 

Jag tycker att det är viktigare att eleverna vill läsa, att de tycker att det är kul att läsa, än 

att de läser rätt böcker. 

 

Elevernas läsförmåga fångas in i den sjunde punktens formulering där det står att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, tillsammans med de 

övriga punkter jag tittat på menar jag att läsning är en viktig del av ämnesplanen 

samt att skönlitteratur har en stark position i de formuleringar som används i 

ämnesplanen. Det är däremot inte klart vilka delar av skönlitteraturen som ska 

användas vilket gör att de tre underkategorier jag tagit upp tidigare, lyrik, dramatik 

och epik alla kan ges lika stort utrymme alternativt väljas bort helt utan att frångå 

ämnesplanen. Slutsatsen blir att romanen och andra längre skönlitterära texter samt 

läsningen av hela verk, som är mitt huvudintresse i analysen, inte har någon 

särställning gentemot andra former av skönlitteratur och att läsning av till exempel 

romaner inte krävs enligt ämnesplanens formuleringar.  

4.2 Kursplan svenska 1 

Här nedan följer de kunskapskrav ur kursplanen för svenska 1 som jag anser hör till 

läsning, skönlitteratur och författarskap. Jag har gjort en analys av vad som krävs av 

eleven för att uppnå betyget E i svenska, med andra ord hur mycket en elev måste 

läsa för att nå betyget E.  
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Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva 
egna texter som anknyter till det lästa. (Lgy11,2011:163) 

 

Ovanstående stycke ur kursplanen tolkar jag som att den gäller såväl skönlitterära 

texter som andra typer av texter. Jag väljer att lämna de andra typerna av texter 

därhän för att fokusera på min frågeställning som gäller skönlitteratur och främst 

’den långa boken’. Jag menar att ovanstående kunskapskrav kan tolkas som att det 

gäller skönlitteratur i och med att ingen texttyp är specificerad vilket gör att 

möjligheterna för tolkning lämnas öppna. Jag menar att formuleringen ”/…/ läsa, 

reflektera över /…/” (Lgy11,2011:163) kan knytas till det som i ämnesplanen 

behandlar elevernas förmåga att se det allmänmänskliga och särskiljande i 

litteraturen eftersom man för att kunna relatera sin egen situation och sitt eget liv till 

andras måste reflektera över vad det är man läst. Jag vill också påstå att ett bra sätt 

att sätta sig själv i relation till litteraturen är att producera egna texter som utgår från 

det lästa. Skrivprocessen kan då fungera som en inre process där det reflekterande 

arbetet äger rum. Men inte heller här krävs läsning av specifikt längre och hela texter. 

Nästa del ur kunskapskraven lyder som följer: 

 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 
skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra 
för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och 
motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt 
i berättandet . (Lgy11,2011:163) 

 

Här återkommer den tidigare formuleringen från punktlistan i ämnesplanen där 

eleverna ska möta centrala skönlitterära verk. Ett skönlitterärt verk kan vara flera 

olika typer av texter ur de tre skönlitterära underkategorierna lyrik, dramatik och 

epik.  Inte heller här krävs läsning av till exempel romaner i form av ”klassiker” även 

om det är fullt möjligt att som lärare tolka kursplanen så. De elever jag pratat med 

mindes sin uppgift från svenska 1 vilken innebar att de skulle läsa en bok, alltså en 

roman, och skriva ett referat.  

 

Den här första där man ska skriva enkla sammanfattningar. Vi hade ju den här 
bokgrejen. I ettan. Man skulle läsa en bok och sen skulle man skriva typ ett refererat om 
det.  
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Boken fick de vid det här tillfället välja själva. Då ämnet för vårt samtal var böcker 

och läsning i skolan är det tänkbart att eleverna mött skönlitteratur även i andra 

former än den de i samtalet lyfter fram. Det går därför inte att säga att de inte läst 

något ur de andra skönlitterära kategorierna eller att denna uppgift är den som ska 

svara för de bägge kunskapskriterier jag valt ut för svenska 1. Vad som däremot går 

att säga är att det möte med litteraturen som de minns från svenska 1 är att de fick 

läsa en bok de valt själva och skriva ett referat om den.  

Vid mitt samtal med läraren bad jag honom att fundera på hur man kan se till att 

eleverna når de aktuella kunskapskriterierna. Han sa att det på grund av tidsbristen 

blir så att man går igenom kortare utdrag för att ge eleverna en chans att möta flera 

olika skönlitterära verk och författare. 

 

Det känns som att, för att hinna med att göra det, så handlar det om kortare utdrag. 
Annars är det svårt att ställa kravet att de ska hinna läsa några centrala verk. Så det 
handlar nog om kortare utdrag och att sedan diskutera och hitta samband och sådär. 

 

På frågan om vilken typ av verk han kunde tänka sig att det handlade om så svarade 

han att det i hans tolkning borde bli vad han kallar ”finlitteratur” men att det är 

möjligt att göra andra tolkningar också.  

 

Jag kan tänka mig att det handlar om en litterär kanon eller viktiga verk.  

Som jag läser det så känns det som att man ska tolka det som ”finlitteratur”. Catcher in 
the rye eller sådär. Men det är klart att det går att tolka det som film också.  

 

Den tolkning han gör följer på många sätt den jag själv gjort där det i kunskapskraven 

är tydligt att en viss typ av verk åsyftas men att det även går att tolka kursplanen på 

annat sätt. Resultatet av detta kan bli att lärarens egna intressen styr 

undervisningens utformning vilket i sin tur kan vara både positivt och negativt. 

Kursplanens formuleringar gör det möjligt att tolka kunskapskraven på flera olika 

sätt vilket gör att utbildningens utformning är beroende av lärarens tolkning och 

vilken inställning läraren i fråga har till svenskämnet, vad som ska ingår i ämnet och 

vad som inte ska ingå. Jag frågade läraren om han ansåg att det fanns något i 
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kursplanen som kräver av eleverna att de ska ha läst en bok för att bli godkända i 

svenska. Han svarade att han inte ser något som kräver det men att han själv alltid 

kräver det av eleverna och således tolkar kursplanen på ett sätt som möjliggör detta.  

 

Det står inte i kursplanen att man ska ha läst en bok men jag brukar alltid kräva det 
ändå.  

 

Han sa också att han inte ser det som ett problem att kursplanen är så löst 

formulerad och att tolkningsmöjligheterna är så många. Han menar istället att det är 

positivt att lärarens egna intressen får styra utformningen av undervisningen då detta 

gör att man förmodligen väljer att utforma undervisningen på ett sätt som man själv 

brinner för istället för att tvingas gå igenom saker som man inte tror på. Ett större 

problem är enligt den intervjuade läraren att elevernas läsförståelse och läsförmåga 

har försämrats. På grund av detta har han inte krävt av eleverna att de ska läsa 

klassiker eller andra tyngre skönlitterära böcker utan har istället fokuserat på att få 

eleverna att uppskatta läsning överhuvudtaget utan krav på särskilda bokval. 

 

Man läser inte lika mycket i skolan idag och det påverkar läsförståelsen vilket i sin tur 
påverkar hur eleven klarar sig i alla andra ämnen. Så jag tycker att läsning är viktigt och 
jag tycker absolut att man ska läsa en bok. Men det står inte någonstans att man ska 
läsa en bok.  

 

Kursplanen för svenska 1 säger alltså inte explicit att eleverna måste läsa en eller flera 

böcker. Begreppet ”skönlitterära verk” behöver inte innebära långa böcker som 

romaner utan kan lika gärna gälla dikter eller noveller. Det finns dock en möjlig 

tolkning av begreppet där romaner i form av klassiker kan passa in då dessa rimligen 

får ses som ”centrala skönlitterära verk” (Lgy11,2011:163). Eftersom kunskapskraven 

är så pass öppna för flera möjliga tolkningar så kan lärarens egna intressen och 

inställning till svenskämnet komma att påverka utformningen i hög grad. Detta kan 

antingen vara positivt i och med att en engagerad lärare förmodligen är mer 

inspirerande för eleverna och på så sätt kan skapa ett intresse för svenskämnet hos 

eleverna. Samtidigt utgör denna tolkningsfrihet ett eventuellt problem i fråga om 

likvärdig utbildning. När kursplanen ger så stora möjligheter till olika tolkningar, det 
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är till exempel skillnad mellan den tolkning jag gjort och den läraren jag intervjuat 

gjort, så är frågan vad som händer med den likvärdiga utbildningen.  

4.3 Kursplan svenska 2 

I kursplanen för svenska 2 ser kunskapskravet rörande läsning och skönlitteratur ut 

som följer: 

 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och 
författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga 
begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan 
skönlitteratur och idéströmningar i samhället. (Lgy11,2011:170) 

 

Jag menar att det går att se en progression från svenska 1 till svenska 2 där eleven ska 

diskutera bärande tankar medan man i svenska 1 ska återge innehållet och se 

samband mellan olika verk. För att kunna nå upp till det här kravet krävs att ett 

flertal texter läses och bearbetas. Eleverna ska dessutom kunna använda sig av 

litteraturvetenskapliga begrepp i sin diskussion kring verken. Inte heller här finns 

några krav på vilken typ av skönlitteratur som ska användas, det viktiga i den här 

kursen förefaller att vara den koppling eleven ska göra mellan de skönlitterära verken 

och idéströmningar i samhället. Den första delen om stil, innehåll och bärande tankar 

i verken markerar också vikten av att ta till sig verk från olika tider och epoker. Det 

finns dock inget krav på en geografisk spridning. Jag tolkar det här kunskapskriteriet 

som att målet är att eleverna ska jämföra skönlitterära verk och författare utifrån 

innehåll, tiden de verkade i eller när verken utkom samt vilka teman som belyses i 

verken. Dessutom ska eleverna uttrycka sina tankar kring dessa ämnen genom att 

använda sig av litteraturvetenskapliga begrepp. För att se till ämnesplanen och 

koppla kursplanen till ämnesplanen så upplever jag att det här kunskapskravet går 

att koppla till att eleverna ska få ökad förståelse för andras livsöden. Genom att 

utföra en komparativ analys av skönlitterära verk och författarskap ska eleverna ges 

möjlighet att förstå livsöden i en annan tid samt få insikt i andras tankar och 

situationer.  

Eleverna jag intervjuat beskrev hur deras läsuppgift i svenska 2 varit utformad. De 

skulle välja två böcker, läsa båda och sedan jämföra dem med varandra utifrån några 

olika punkter. Böckerna de fick välja mellan fanns på en lista och man fick inte, som 
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de tidigare fått i svenska 1, välja egna böcker. Uppgiften sträckte sig över hela kursen 

och skulle vara stor och genomarbetad.  

 

Vi hade ett arbete om litteraturhistoria, jag tog Tristan och Isolde och Romeo och Julia, 
sen skrev man om verken och så jämförde man och sådär… Så det var väl typ direkt 
taget ifrån det där tror jag nästan... Alltså typ direkt taget ur målet och bara ni ska göra 
det där. E1 

Mm, jo för vi var ju tvungna att göra det också och gjorde vi det inte fick vi inte betyg 
kanske. Så det var väldigt viktigt. E2 

Och det var ett jättestort arbete också. Vi hade typ hela året på oss så vi skulle arbeta 
med det parallellt och sista två månaderna tror jag så fick vi bara jobba med det så det 
var verkligen jätteviktigt kändes det som. Såhär slutarbetet typ. Det blev ju bra för vi 
fick ju jättemycket tid så det blev ingen stress heller. Det blev stort och man kände 
liksom att man fick koll på allt. E1  

 

Den lärare eleverna hade under här terminen hade gjort en lista på böcker som 

eleverna skulle få välja från, valet var fritt så länge det var böcker från listan och en av 

dem var en klassiker.  

 

Det var ju ganska mycket klassiska verk i tvåan eftersom man skulle läsa äldre böcker 
och de är ju ofta sedda som klassiker från den tiden man fick välja ifrån. Det finns ju 
ganska många klassiska verk. E1 

Var det inte så att en skulle vara klassisk? E2 

Jo det var det. Det var det. E1 

 

Läraren som jag intervjuade berättade att han i svenska 2 arbetat med diktanalyser, 

Shakespeare och bokrapporter. Bokrapporterna är samma uppgift som eleverna ovan 

berättar om och läraren säger också att han tagit över klassen i slutet av kursen när 

de redan påbörjat den komparativa uppgiften.  

 

Nu tog jag över dem ganska sent men jag tror att jag tvingade dem att läsa en bok. De 
gjorde även diktanalyser och lite sådana saker med Shakespeare och sådär… Eller jo, 

när jag tog över dem hade de redan börjat läsa böcker.  

Jag tog över en kurs i svenska två där de redan hade fått en uppgift och det var en 
klassisk svenska b uppgift som de hade fått. Den var ’Läs!’ och så var det en stor 
litteraturlista där de fick välja böcker. Läsa, analysera och berätta om boken. En 
bokrapport typ.  
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Läraren ser alltså den uppgiften eleverna haft där de jämfört två böcker som en typisk 

svenska b uppgift medan eleverna säger att den ser ut att vara tagen direkt ur den 

nyare kursplanen.  

4.4 Kursplan svenska 3 

Ur kursplanen för svenska 3 har jag valt ut följande kunskapskrav på temat läsning, 

litteratur, skönlitteratur och författare. Även i denna kurs kan vi se en progression 

från den föregående då det här krävs att eleven gör en ”fördjupad, textnära litterär 

analys”.  

 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 
författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga 
begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. 
(Lgy11,2011:177) 

 

Men liksom i de tidigare kurserna finns här inget krav på att eleven ska ha läst någon 

bok. Att göra en analys av ett tema, en genre eller ett författarskap kräver inte att 

eleven läser en bok eller ens att eleven använder sig av skönlitteratur i en traditionell 

mening. Jag menar att det här kriteriet kan uppnås genom texter som tillhör det 

vidgade textbegreppet, formuleringen kräver inte en tryckt text utan kan lika gärna 

fungera med en film, ett musikstycke eller ett dataspel som utgångspunkt. Om vi 

använder oss av det vidgade textbegreppet har det faktum att formuleringar som 

”textnära” eller ”ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna” ingen påverkan 

på valmöjligheterna för eleverna. I det vidgade textbegreppet ryms inte bara de 

traditionella texterna utan även de nyare tolkningarna av begreppet text som musik, 

film och dataspel.  

Eleverna jag pratat med är mitt i svenska 3 och har alltså ännu inte hunnit med det 

här kunskapskravet men de har en idé om vad det kommer att innebära. De har hört 

ryktas om en förestående bokrecension vilken de kopplar till det aktuella 

kunskapskravet.  

 

Vi har ju lärt oss litteraturvetenskapliga begrepp tycker jag väl ändå och typ verktyg och 
sånt och vi ska ju läsa skönlitteratur snart och sen göra en bokrecension typ. E1 
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Det råder en viss osäkerhet kring bokrecensionen och eleverna hänvisar till en tredje 

elev som berättat om den förestående bokrecensionen. Men man är åtminstone 

överens om att man ska läsa böcker senare och att bokläsning är en del av 

kursplanen.  

 

Jag vet att vi ska läsa efter. E2 

Ja, vi ska läsa. Svenska tre det är ju typ vetenskapligt, massvis med tal och sen typ 
böcker. E1 

 

De elever jag har pratat med kommer att, när de avslutat studierna på gymnasiet, ha 

läst minst en bok i varje kurs i svenska. Jag har i min tolkning pekat på att inget i 

ämnesplanen eller kursplanen måste innebära en tolkning som faller ut i läsning av 

hela romaner men det blir tydligt att de lärare eleverna haft har valt att tolka 

kursplanen så att eleverna måste ha läst minst tre böcker för att bli godkända i 

svenskämnet på gymnasiet. Läraren jag pratat med säger vid flera tillfällen under 

intervjun att inget i kursplanen säger att man måste läsa böcker men att det ändå är 

så han har tolkat den i de flesta fall. Skönlitteratur tolkas i de intervjuer jag gjort i de 

flesta fall som böcker. Eftersom jag bara pratat med en lärare och två elever så går det 

inte att dra några slutsatser eller se generella drag i det som framkommit under mina 

intervjuer. Jag vill därför istället att de fungerar som exemplifieringar, en möjlig 

tolkning vid sidan om min av någon som befinner sig i den komplexa miljö skolan är.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I min undersökning har jag genom en textanalys av styrdokumenten undersökt hur 

dessa förhåller sig till ’den långa boken’, vilka texttyper som kan ingå i lärarens val av 

texter och vilka krav som ställs på mängden läsning för att eleverna ska uppnå 

kunskapskraven för betyget E. Jag har också använt mig av två intervjuer för att 

belysa styrdokumenten från en lärares och två elevers utgångspunkter. Jag menar att 

mina metoder har fungerat väl i förhållande till den frågeställning jag arbetat med 

och att de citat jag använder från intervjuerna bidrar till undersökning genom de 

tolkningar läraren och eleverna gör i intervjuerna. Men för att kunna dra några 

slutsatser av vad lärare och elever generellt tänker kring styrdokumenten skulle ett 
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betydligt större antal intervjuer ha behövt genomföras, detta är inte mitt syfte med de 

intervjuer jag genomfört och på grund av det så anser jag inte att det finns något 

problematiskt i användandet av citat ur intervjuerna. Jag hade dock gärna haft 

möjlighet till fler intervjuer då det kunnat ge en ännu bredare bild av möjliga 

tolkningar men undersökningen hade då riskerat att bli för fokuserad på vad som 

sagts i intervjuerna. Vad gäller själva analysen av styrdokumenten har jag fokuserat 

på det som Hellspong och Ledin (1997) beskriver i avsnittet om den ideationella 

strukturen. Jag har med andra ord fokuserat på vad texten vill säga, vilken inställning 

texten har till ämnet och vilken den underliggande meningen i texten är. Jag har 

använt detta tillvägagångssätt då det är det som bäst stämmer överens med min 

frågeställning och uppsatsens syfte, jag har utelämnat sådant som att undersöka hur 

styrdokumenten uttrycker sig för att istället helt fokusera på vad som sägs. Hellspong 

och Ledin (1997) påpekar att man i tolkningen av en text inte bara är läsare utan 

också medskapare, tolkningen är alltså inte enbart beroende av texten utan i högsta 

grad beroende på mig. Det är därför fullt möjligt att någon annan skulle ha tolkat 

styrdokumenten jag analyserat på ett annat sätt än jag gjort i min analys.  

5.2 Avslutande diskussion 

Jag har analyserat ämnesplanen och utdrag ur kursplanerna för svenska 1, svenska 2 

och svenska 3. I min analys visar jag att styrdokumenten inte kräver att eleverna ska 

läsa ett fullständigt skönlitterärt verk, något som enligt Årheim (2009) behövs för 

utvecklandet av en narrativ fantasi hos eleverna. Formuleringarna i styrdokumenten 

poängterar skönlitteraturens plats i undervisningen men inte i form av fullständiga 

verk utan lämnar den frågan fri för läraren att tolka. Det finns med andra ord inget i 

styrdokumenten som tvingar läraren att förmå eleverna att läsa en hel bok av större 

omfattning även om det förekommer formuleringar som rör elevernas möjlighet att 

se det allmänmänskliga och särskiljande i litteraturen, formuleringar som för mina 

tankar till utvecklandet av en narrativ fantasi vilket i sin tur närmast kräver läsning 

av hela verk eller 'den långa boken'. Det blir alltså upp till läraren att avgöra hur stor 

del läsning ska vara av undervisningen. Detta syns också i den intervju jag genomfört 

där den intervjuade läraren tar upp vikten av läsning och problemet med att inte ha 

tid till detta.  

Det blir också tydligt att även om ämnesplanen och kursplanerna poängterar vikten 

av att använda sig av såväl tryckt text som texter av typer som ryms i det vidgade 
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textbegreppet så är det återkommande problemet att läraren har så mycket annat på 

sitt bord. Undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla en rad färdigheter 

och kunskaper som i ämnesplanen presenteras med hjälp av den punktlista jag tagit 

upp i analysen under rubriken ”Ämnesplan”. I den listan finns en punkt som tar upp 

läsningen som färdighet, övriga punkter behandlar litteraturen ur ett annat 

perspektiv där själva färdighetsövningen uteblir och målet istället blir att se 

litteraturen i olika sammanhang. Frågan om tidsbrist tas upp av Holmgren (2008) 

som en förklaring till varför lärare använder sig av kortare utdrag eller filmatiseringar 

istället för att läsa hela verk. Tidsbristen blir där en anledning till att bortse från de 

fördelar läsning av hela verk bidrar med för att istället fokusera på de delar av 

styrdokumenten som tidsmässigt är genomförbara.  

För att återknyta till min inledande fråga om lärarens ansvar för elevens framtida 

läsning, alltså om läraren ansvarar för att eleven ska utveckla färdighet i läsandet så 

att den i ett senare skede ska kunna välja litteratur fritt utan begränsning av den egna 

färdigheten. Jag menar att det i styrdokumenten jag analyserat inte finns något som 

trycker på denna uppgift hos läraren. Det som närmast kan knytas till denna, av 

samhället förväntade, roll är den del i ämnesplanen som säger att läraren ska 

utveckla elevens lust för läsning. Detta kan tolkas som att läraren ska presentera 

läsningen för eleven på ett sådant sätt att eleven utvecklar lust till läsningen. Den 

fråga jag ställer mig är hur detta ska vara möjligt för läraren, jag menar att det i det 

närmaste är ett omöjligt uppdrag att som lärare förväntas väcka läslust hos samtliga 

elever man möter under ett arbetsliv. Vad som däremot kan vara möjligt för läraren 

är att ge alla elever tillräcklig lästräning för att de, när eller om de själva vill, ska 

kunna plocka upp vilken bok som helst och läsa den. Den koppling mellan läsning av 

litterära klassiker och utvecklandet av den narrativa fantasin som Årheim (2009) tar 

upp pekar mot att det inte är tillräckligt att enbart låta eleverna möta korta utdrag ur 

texter. För att den narrativa fantasin ska kunna utvecklas och för att eleverna ska ha 

möjlighet att sätta sig in i andras levnadsöden behöver de läsa hela skönlitterära verk. 

Årheim poängterar vikten av läsning för att utveckla dessa färdigheter och att 

läsningen inte går att ersätta med utdrag ur skönlitteraturen i form av antologier eller 

i form av filmatiseringar av skönlitterära verk. Det finns med andra ord stöd för 

behovet av läsning av ’den långa boken’ i den forskning jag tagit upp även om det inte 

finns något tvingande till detta i de rådande styrdokumenten för gymnasiet. Bergman 

(2007) menar att det finns för lite av det vidgade textbegreppet i skolan och att 
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elevernas fritidskultur tar för liten plats i den kultur eleverna möter i skolan. Hon ser 

detta som problematiskt då det kan bidra till att eleverna saknar intresse för den 

kultur de möter i skolan och därför inte engagerar sig i skolarbetet. Det är en 

intressant slutsats då många andra uttrycker en annan åsikt. Både Persson (2007) 

och Årheim (2009) poängterar vikten av att läsa längre texter för att utveckla en 

narrativ fantasi och menar att dagens skola till stor del tagit in det vidgade 

textbegreppet i form av filmer och andra medier istället för hela skönlitterära verk 

eller klassiker.  

De förändringar Persson (2007) pekade på i sin analys av de tidigare styrdokumenten 

verkar ha fortsatt i samma riktning enligt den analys jag genomfört av nuvarande 

styrdokument. I sin analys kommer Persson fram till att styrdokumenten han 

undersökt inte gör någon skillnad på texter av olika slag i skolan. Alla texter har 

samma värde, ingen är sämre än någon annan och det går därför inte att genom 

styrdokumenten se om någon typ av text är bättre eller sämre än någon annan. 

Denna utveckling förefaller ha fortsatt i de nyare styrdokument jag analyserat där det 

inte heller finns några indikationer på att texter har olika värde i undervisningen, det 

är istället en närmast oöverskådlig mängd texter som föreslås för läraren som sedan 

ska välja ut de texter som ska ge eleverna möjligheter att uppnå de kunskapskrav som 

gäller för svenskämnet. Valet av texter i undervisningen är upp till varje lärare att 

göra själv, något som kan vara positivt då det blir en möjlighet för läraren att välja 

utan tvingande förordningar från styrdokumenten. När läraren själv får välja ut sitt 

material finns en möjlighet att välja personliga favoriter eller texter som på annat sätt 

är särskilt engagerande för läraren och förhoppningsvis för eleverna. Men jag vill 

lyfta ett möjligt problem med detta. Om valet är fritt och upp till läraren, betyder det 

att eleverna blir beroende av en lärare som vurmar för litteratur för att få ta del av 

denna i undervisningen och vad händer i sådana fall med den likvärdiga 

utbildningen?  
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Bilaga 1 

Intervju Lärare 

Ämnets syfte 

1. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur 

och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.  

2. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

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

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. 

3. Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och 

därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp 

en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för 

vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper 

om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare 

studier.  

4. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av 

texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen. 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 

5. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

6. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

7. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier. 

8. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa. 

Sv1 
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Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt 

skriva egna texter som anknyter till det lästa. 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra 

för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman 

och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med 

utgångspunkt i berättandet. 

Sv2 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk 

och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt 

samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. 

Sv3 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet 

litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom 

belägg från texterna. 

Hur ser du på läsning av skönlitteratur? För egen del? För elevernas del? 

Vilken roll har läsning i undervisningen? 

Vilken roll spelar kursplanerna för din undervisning?  

Hur använder du kursplanerna?  

Är kursplanerna ett stöd eller en begränsning? 
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Bilaga 2 

 

Sv1 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt 

skriva egna texter som anknyter till det lästa. 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra 

för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman 

och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med 

utgångspunkt i berättandet. 

Sv2 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk 

och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt 

samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. 

Sv3 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet 

litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom 

belägg från texterna. 

 

 

 

 

 

Vad läser ni? Det senaste ni läst? Varför läser ni/läser ni inte? 

Hur har ni mött litteratur i skolan? Vilka typer av texter har ni läst och arbetat med i 
skolan? På gymnasiet? 

Läsplattor, ljudböcker, internet,  bloggar, interaktiva berättelser  
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Bilaga 3 

 

Information om undersökning av lärare och elevers tolkning av kursplanerna i 
svenskämnet på gymnasiet. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Bodil Hallin och går nu min nionde termin på lärarutbildningen på 

Mälardalens högskola. Jag går lärarprogrammet för ämneslärare i ämnena svenska 

och historia. Den undersökning du ombeds delta i är mitt examensarbete i ämnet 

svenska.  

I mitt examensarbete kommer jag att undersöka hur lärare i svenska och elever på 

gymnasiet tolkar de kunskapskrav i kursplanen som rör läsning samt göra en egen 

analys av kursplanerna i svenska. Om det inte finns något i kursplanerna som 

uttryckligen säger att varje elev måste ha läst en bok så kan man fråga sig varför så 

många av oss tycker att det är så viktigt. Syftet med undersökningen är att ta reda på 

om det genom kursplanen går att hitta stöd för att varje elev måste ha läst en 

skönlitterär bok för att bli godkända samt undersöka hur lärare och elever tolkar 

kursplanen. Materialet i min undersökning kommer att bestå av en gruppintervju 

med 3-4 elever, en intervju med en lärare samt en egen analys av kursplanerna för 

svenska 1, svenska 2 och svenska 3. Intervjuerna kan sedan kopplas till min analys av 

kursplanerna och användas för att på ett tydligt sätt exemplifiera hur lärare och 

elever kan tolka kursplanerna. Det insamlade materialet kommer att anonymiseras 

och kommer endast att användas till den aktuella undersökningen. När uppsatsen är 

färdigställd kommer materialet att makuleras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta antingen mig eller min 
handledare. 

Bodil Hallin 0739-03 34 08 bhn09001@student.mdh.se 

Magnus Jansson magnus.jansson@mdh.se  
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