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Sammanfattning 

Uppsatsen fokuserar på läroplanen Gy11:s syftesformulering att svenskämnet ska ”leda till att 

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt.” Frågor 

den vill besvara är hur man som pedagog kan integrera detta syfte i undervisningen och vilka 

förutsättningar pedagoger faktiskt har att göra detta utifrån läroplanen Gy11. I uppsatsen finns 

också ett resonemang om mätkultur och bedömning.  

   Utifrån bland annat Moira von Wrights och Bert J.J. Biestas diskussioner kring unikhet och 

intersubjektivitet visar resultatet att pedagoger bland annat kan integrera syftet genom 

deliberativa samtal, genom att lära via litteratur och genom att arbeta med texter som slår an 

och utmanar elever. Resultatet ställs emellertid mot Gy11:s krav att undervisningen i större 

utsträckning ska inriktas mot kunskaper om litteratur och elevers prestationer.   

 

Title: Self-perception through literature? An investigative essay concerning the Swedish 

curriculum Gy11, and it´s purpose to use literature as a source for self-perception. 

 

Nyckelord: Självinsikt, Utbildning, Gy11, Litteraturvetenskap,    
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1. Inledning 

 

Under min sista VFU-period som svensklärare i gymnasiet, hade jag som ambition att i 

klassrummet lyfta frågan om varför det var viktigt för elever att engagera sig i studier kring 

skönlitteratur. För mig är syftet med undervisningen den största motivationskällan. Det ger en 

helhetsbild om varför utbildning är värdefull och vad som anses vara relevant att överföra till 

kommande generation. Det ger mitt läraruppdrag en ”högre” mening. Min förhoppning var att 

en sådan diskussion också skulle motivera elever och vidare förflytta fokus från ensidigt prat 

om betyg, det vill säga den information de skulle lägga på minnet och de kunskapskrav som 

momentet ställde på eleverna, till något mer allmänmänskligt.      

   I min förberedelse hade jag lusläst svenskämnets syfte i läroplanen Gy11. Där står bland 

annat att elever genom skönlitteratur ska ges förmåga till självinsikt. Utan att reflektera över 

vad självinsikt egentligen innebär och vidare hur detta kan nås via skönlitteratur, tog jag med 

dessa rader in i klassrummet. Läroplanens formulering kom dock inte som något nytt för 

eleverna. Uppenbarligen hade de tidigare diskuterat detta och gav dessutom fler alternativ till 

vad undervisningen kring skönlitteratur kan ha för högre syften. Någon hävdade att man i 

äldre litteratur fick en historisk inblick i hur människor hade det förr i tiden och en annan sa 

att man genom litteratur ökade sin skriv och språkförmåga. Jag skrev upp några påståenden på 

tavlan och tanken var att jag under varje lektion skulle återkomma till- och knyta an 

undervisningen till dessa syften. Men det blev svårare än jag hade tänkt mig. Hur kunde jag 

exempelvis avgöra om eleverna genom läsning av Strindberg lärt sig något om sig själva? 

Skulle vi lyfta det i klassrummet? Skulle jag dela ut en uppgift med anknytning till detta? Hur 

mycket tid kunde jag lägga på det? Min storartade ambition föll ofta ut i en slags 

metadiskussion som inte på långa vägar svarade mot den undervisning som eleverna fått, 

vilken mest bestod av epoker och dess tidstypiska drag. Jag slutade efter ett par lektioner med 

återkopplingen. Delvis för att jag kände att den inte gav något, men också för att den ofta 

hölls utanför ramen för de mål och krav som kursplanerna ställer upp för svenskundervisning. 

De skulle ju i första hand inte lära sig om sig själva, utan snarare få kunskaper om 

skönlitterära verk och epoker.   

   Denna erfarenhet blev grunden till föreliggande uppstats. Den fick mig att fundera över min 

roll som lärare och i ännu högre grad reflektera kring vad mitt läraruppdrag egentligen går ut 

på. På vad ska min energi och mitt engagemang vila, elevers utvekling mot goda betyg, eller 

deras utveckling som autonoma individer? Eller är det så att jag som novis ännu inte hunnit få 
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den säkerheten att realisera dessa syften i klassrummet? Hur kan jag i sådana fall på bästa sätt 

i litteraturundervisningen öva upp elevers förmåga till självinsikt?  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

I ämnet svenska ska elever arbeta med språk och litteratur utifrån flera perspektiv. Bland 

annat ska elever ges kunskaper om språkriktighet, den retoriska arbetsprocessen och 

skönlitterära författarskap. Undervisningen ska också stimulera elevernas lust att läsa och 

skriva, samt ge dem flera olika förmågor. (Skolverket, 2011a, s. 160) 

  Läroplanen är under svenskämnet indelad i tre olika delar; ämnets syfte och mål, det centrala 

innehållet och kunskapskraven. Syftet är beskrivet på den första sidan och ska omfatta alla 

kurser i svenskämnet. Där hävdas, bland mycket annat, att undervisningen ska ”leda till att 

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier som källa till självinsikt […].”(Skolverket, 2011a, s. 160) Begreppet självinsikt 

är emellertid inget som direkt står med i det centrala innehållet eller i kunskapskraven. Vad en 

lärare ska bedöma och vad undervisningen ska innehålla behöver med andra ord 

nödvändigtvis inte korrelera med det som undervisningen är tänkt att leda till. Vilken funktion 

har/får då detta syfte i litteraturundervisningen? Syftet med min undersökning är att ta reda 

på hur läroplanens syfte - förmåga till självinsikt genom skönlitteratur – kan integreras i 

litteraturundervisningen. Det här kommer jag att göra genom en närläsning av Gy11, en 

enkätundersökning och en större teoretisk analys. Anledningen till att jag gör en närläsning av 

Gy11 är att jag vill peka på en svensklärares förutsättningar enligt styrdokumenten. I 

enkätundersökningen och i den teoretiska analysen vill jag ta reda på och diskutera hur en 

lärare kan gå tillväga i undervisningen av skönlitteratur.     

   Frågor som jag kommer söka svar på kretsar kring hur man som lärare kan arbeta med just 

detta syfte. Hur kan man tolka in begreppet självinsikt? Vad ska svensklärare enligt 

läroplanen bearbeta i litteraturundervisningen? På vilka olika sätt kan skönlitteratur ge elever 

förmågor till självinsikt? Hur kan man integrera det syftet i litteraturundervisningen? Finns 

det (om än dolt) formulerat i svenskämnets mål och kunskapskrav? Eller är det så att 

självinsikt helt enkelt är för svårt att ”upptäcka” och i förlängningen mäta?   

    Min förhoppning är att jag utifrån dessa funderingar kan föra ett samtal kring mätkultur och 

om bedömningens tillgångar och begränsningar.  
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3. Metod 

 

Föreliggande arbete har varit en bruten process. Min första ambition var att göra en 

undersökning, i vilken enkätfrågor skulle utgöra arbetets centrala stoff. Med enkätens 

kvalitativa uppgifter skulle jag försöka besvara och problematisera uppsatsens intentioner. 

Dessvärre svarade bara 3 av c:a 40 lärare och materialet blev för tunt för att kunna 

tillhandahålla några som helst generella resultat eller slutsatser. Bortfallen säger förmodligen 

mer om svensklärares arbetsbelastning än om enkätens frågor eller personernas villighet. I 

vilket fall som helst blev jag tvungen att angripa mitt syfte med en annan metod.         

   För att i alla fall förankra undersökningen i empirin får de tre svaren fortfarande vara 

ingången till den analys som utgör arbetets huvudinnehåll. Min ambition är att arbeta 

tematiskt, det vill säga hitta återkommande mönster i svaren och inordna dem under 

övergripande teman. (Dimenäs, 2006, s. 124) Mina insamlade resultat kommer sedan att 

placeras i ett tidigare forskningssammanhang, vilket i sin tur förhoppningsvis kommer att 

belysa uppsatsens syfte och svara på frågor kring självinsikt/skönlitteratur i undervisning.  

Enkätundersökningen kommer med andra ord vara det roder som styr åt vilken riktning detta 

skepp seglar. Metoden blir härmed kvalitativ. Min ambition är inte att belysa vilket som är det 

vanligaste eller mest frekventa sättet lärare arbetar med begreppet självinsikt (kvantitativ 

metod), utan jag vill undersöka fenomenets egenskaper och innebörder (kvalitativ metod). 

(Dimenäs, 2006, s. 123) Förhoppningsvis kan detta bidra med en nyanserad, detaljerad och 

riklig beskrivning av fenomenet.    

    

4. Uppsatsens disposition 

 

I det inledande avsnittet - vilket jag har valt att kalla Läroplanen Gy11 – kommer jag att göra 

en närläsning av Gy11. Närläsningen kommer att beröra svenska 1, 2 och 3 och fokus kretsar 

kring läroplanens olika delar syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Detta görs för att 

visa på de förutsättningar som styrdokumentet skapar för lärares arbete med begreppet 

självinsikt. Jag vill ta reda på vad som verkligen ska behandlas under litteraturtimmarna och 

hur mycket plats begreppet självinsikt egentligen får. Närläsningen kommer sedan att ligga 

som bakgrund för den andra analys som följer. Bakgrunden skrivs också för de läsare som 

inte bekantat sig med läroplanens struktur och ambitioner.  
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   I analysavsnittet kommer jag först presentera resultatet för den enkätundersökning som jag 

skickat runt. De lärare jag skickat enkäten till kommer ifrån samma kommunala gymnasium i 

Västsverige. Skolan har uppåt 2000 elever med både praktiska och teoretiska program och de 

tre deltagarna undervisar i svenskämnet. Varför jag valde att skicka ut en enkät framför till 

exempel samtalsintervjuer berodde på att frågorna är öppna och kräver en del eftertanke, men 

också för att intervjuobjekten skulle få tid att läsa igenom läroplanen. Dokumentet jag 

skickade finns med som bilaga (se bilaga 1). Deltagarna besvarade följande frågor:     

 

1. Hur tänker ni kring detta syfte? Finns ”självinsikt genom skönlitteratur” med i planering av undervisningen? 

 

2. Är självinsikt genom skönlitteratur något som värderas i bedömningen av elevers utveckling och prestationer. 

Om ja, vad är det i elevens resultat som får dig att tänka att hon nått självinsikt? 

 

De centrala teman som plockas ut från aspiranternas svar kommer sedan att diskuteras genom 

ett urval av tidigare pedagogisk forskning som berör begreppen litteraturundervisning och 

självinsikt. Detta material presenteras under punkt 5 och 6. Min förhoppning är att materialet 

kan ge en bred och komplex förståelse av hur och om litteratur kan ha förmågan att ge elever 

självinsikt. Jag vill med andra ta reda på de olika sätt man kan integrera begreppet självinsikt i 

litteraturundervisningen.     

   I en avslutande diskussion vill jag sedan dels sammanfatta mitt resultat från analysdelen 

men också jämföra det med Gy11:s formuleringar. Jag vill här försöka problematisera Gy11:s 

olika krav på undervisningen och visa på hur ett alltför ensidigt fokus på bedömning kan 

urholka sådana ambitioner som att elever ska ges självinsikt genom skönlitteratur. 

Diskussionen kommer att beröra mätkultur.   

 

5. Empiriska utgångspunkter  

 

I det här avsnittet vill jag presentera det huvudsakliga empiriska material som jag kommer att 

använda mig av i analysdelen, samt det material som jag kan hitta kring Gy11. Med empiriskt 

material menar jag forskning kring undervisning i klassrum. Jag vill genom valda studier 

påvisa hur tidigare forskning har undersökt självinsikt och skönlitteratur och vilka resultat de 

har kommit fram till. Dessa kan ses som ett komplement till min enkätundersökning. De 

nedan presenterade verken kommer jag att väva in i bakgrunden och analysdelen.  

* 
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Eftersom läroplanen Gy11 är relativt ny finns det inte mycket forskning omkring den. 

Skolverket håller just nu på att utvärdera införandet av 2011 års läroplan. Utvärderingen 

består av fem delstudier som ska genomföras under 2012–2015. Ambitionen är att försöka 

reda ut hur den mottagits på skolor och förankrats i undervisningen.
1
 Skolverket har 

emellertid redan publicerat en offentlig rapport som förtydligar den (nya) läroplanen, 

nämligen skriften Gymnasieskola 2011. Här förklaras läroplanens olika delar och 

formuleringar utförligt. En annan skrift som analyserar Gy11 är Karin Helsing och Pernilla 

Nilssons kandidatuppsats Tydligare riktlinjer?- en jämförande studie av tydligheten i 

gymnasieskolans kursplaner för Svenska 1 och Svenska A. Syftet med studien är att undersöka 

tydligheten i den tidigare kursplanen för Svenska A och den nya kursplanen för Svenska 1 i 

en jämförande studie. Ovanstående texter kommer till min användning i min presentation av 

ämnesplanen i svenska.  

   Om skönlitteratur i anknytning till pedagogik och undervisning har det såklart skrivits en 

hel del om. Avhandlingar som är relevanta för min studie är Gunilla Molloys Läraren 

Litteraturen Eleven. En studie om läsning av litteratur på högstadiet (2002), Birgitta 

Bommarcos TEXTER I DIALOG En studie i gymnasieelevers litteraturläsning (2006) och 

Stefan Lundströms Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 

svenskundervisning (2007). 

   Molloy har under tre år följt en högstadieklass och deras svensklärare. Syftet var att 

analysera vad som kan hända i mötet mellan läraren, litteraturen och eleven i skolan. Fokus 

ligger på de meningserbjudanden som skönlitteratur kan ge, med andra ord vad elever lär sig 

via litteratur, såsom självmedvetenhet och självinsikt. Molloys avhandling, till skillnad från 

min uppsats, riktar sig emellertid till litteraturläsning i grundskolan. För mitt syfte kan detta 

bli problematiskt i och med att grundskolans kursplan ser annorlunda ut än gymnasiets. 

Skönlitteraturens uppgift i de två skilda skolformerna har olika syften och funktioner. Hennes 

studie berör dock allmänmänskliga frågor om hur skönlitteratur kan ge elever erfarenheter, 

färdigheter och kunskaper som sträcker sig bortom kunskaper om ämnet och kursplanen. 

Denna diskussion torde inte endast beröra elever och pedagoger i grundskolan, utan även dem 

i gymnasiet, såväl som läsare i alla åldrar.  

   Bommarco har följt en gymnasieklass i tre år och syftet var att få kunskap om vad som 

händer när gymnasieelever läser skönlitteratur i skolan.  ”Undersökningens utgångspunkt är 

att arbetet med skönlitteratur är en social, identitets- och kulturskapande aktivitet, där läsande, 

                                                           
1 Se skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/om-skolverket/om-
oss/nyhetsbrev/2.5111/2.6040/2.6263/stor-studie-om-gy2011-startar-1.181341 
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skrivande och samtal kan ses som uttryck för reflektion, självreflektion, 

erfarenhetsbearbetning och kunskapsutveckling.” (Bommarco, 2006, s.12) Centrala frågor 

som Bommarco diskuterar är vilken mening och förståelse elever skapar i läsningen av 

skönlitterära texter, och vilka reflektioner, tolkningar och kunskaper som kommer till uttryck i 

elevernas skrivna och talade texter.  

   Lundströms studie har som syfte att undersöka vilka förutsättningarna är för de texturval 

som sker inom gymnasieskolans svenskundervisning. Utgångspunkten ligger i 

styrdokumenten och deras direkta eller indirekta intentioner. Dessutom finns det i 

avhandlingen en utförlig beskrivning av läroplanens och svenskämnets historia, vilken kan 

komma till användning i min diskussion kring ämnesplanen.  

   De tre ovanstående undersökningarna fungerar utmärkt som komplement till den som jag 

själv gjort. Alla tre behandlar i viss mån skönlitteraturens förmågor att utveckla elevers 

socialisation och individualitet.     

    

6. Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här avsnittet vill jag presentera det teoretiska material jag kommer att använda mig av i 

analysdelen. De nedan presenterade verken ger en förklaring till vad självet är och hur självet 

kan utvecklas i pedagogiska sammanhang. Förhoppningsvis kan detta material ge uppsatsen 

en djupare förståelse av hur en elev kan nå självinsikt.    

* 

Självinsikt, självkänsla, självkännedom, självmedvetenhet är begrepp som idag florerar 

ganska frekvent i diverse självhjälpshyllor i bokaffärerna. En förklaring till detta är att 

individualiteten i postmoderna tider hamnat i fokus på ett helt annat sätt tidigare. (Illeris, 

2007, s. 92) Gamla normer och traditioner gör sig inte längre gällande, vilket innebär att vi 

idag skapar våra liv själva och i allt högre grad relaterar vårt lärande till oss själva. 

Kulturteoretiker och sociologer som Thomas Ziehe och Anthony Giddens kallar den nya 

formen av självreflektion för reflexivitet. Vi iakttar oss själva i förhållande till omvärlden och 

skapar på så sätt vår identitet och vårt eget förhållningsätt till den. Det postmoderna tillståndet 

har också påverkat skolans styrdokument. Skolväsendet står idag inte bara för fostran av 

etiska och demokratiska värden, utan de aktualiserar samtidigt vikten av individens förmåga 

att göra etiska ställningstaganden utifrån egna värderingar. (Lundström, 2007, s. 33) 

Individualitet får - som vi ska se längre fram - stort rum i läroplanen Gy11. Mycket av 
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undervisningens syfte handlar om att elever ska utvecklas personligen och lära sig förmedla 

egna tankar och arbeta självständigt. Men vad är självet och hur får man insikt om sig själv? 

Kan man tala om ett bestående själv som är liknande för alla individer? Eller är självet rörligt, 

det vill säga föränderligt?  Det finns givetvis många svar på dessa frågor som skiftar i både tid 

och rum och även från människa till människa. I uppsatsen kommer jag att knyta an studien 

till en pedagogik som omfattar en förklaring av självet och hur det utvecklas, mognar och kan 

bli självmedvetet i aktuella läro- och skolsammanhang. Från den utgångspunkten förefaller 

den socialpsykologiska traditionen som en adekvat teori.  

    Två böcker som utgår från socialpsykologin är Moira von Wrights Vad eller vem?; en 

pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet (2000) och 

Gert J.J Biestas God utbildning i mätningens tidevarv (2011). Dessa två kommer bli centrala i 

min uppsats analysdel. Andra röster som kommer att ges utrymme är Jonas Aspelins i boken 

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan: en interaktionistisk analys (2003) och Elisabeth 

Cederwalds i avhandlingen Reflektion och självinsikt i ”den kommunikativa pedagogiken” 

(2006). I ovanstående studier ges en definition av självet och en förklaring till hur individen 

kan fördjupa sin självförståelse via interaktion och spegling av andra. Författarna har i sin tur 

använt sig av filosofer som George Herberts Meads (1863-1931), den franske filosofen 

Levinas (1906-1995) och den tyska filosofen Hannah Arendts (1906-1975) tankar om 

intersubjektivitet och relationer. Författarna har dock satt dessa filosofernas tankar i relation 

till undervisning. Deras teorier är inte fokuserade på frågor om vad elever ska uppnå, vilka 

hinder de ska överkomma och hur de erinrar sig kunskap på bästa sätt. De svarar istället på 

frågor om hur vi är som människor och hur vi fungerar tillsammans; samt vad får det för 

konsekvenser på undervisningen. Interaktionen mellan lärare och elev har alltså en stor 

betydelse när man kopplar dessa teorier till en klassrumspraktik. Hur kan vi genom varandra 

få bättre förståelse för oss själva? 

   Vi ska sedan bekanta oss närmare dessa teorier, men här förenklat handlar de om hur självet 

konstitueras och upprätthålls av relationer; hur det å ena sidan kan betraktas som något för 

varje människa unikt, ett jag, men å andra sidan också något gemensamt, ett mig. ”Me (mig) 

är den aspekt av självet som uppstår då individen lär sig att se sig själv med andras ögon 

medan I är utan distansering, och står för det subjektiva perspektivet.” (Von Wright, 2000, s. 

131) Med andra ord har vi att göra med ett subjektsjag, det som är unikt för individen och ett 

objektsjag, de attityder individen delar med andra. Dessa två är till varandra helt beroende på 

så sätt att ”jaget verkar på migets grund, då miget är verksamt sker det i relation till jagets 

föregående aktiviteter.” (Aspelin, 2003, s. 55) Jaget är det som ”handlar ute i världen”, den 
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spontana, kreativa och oberäkneliga delen av självet som alltid är verksamt i ögonblicket, och 

miget är den aspekt i en individs själv, som utefter den generaliserade andre
2
 kommenterar 

dessa handlingar. Handlingar och relationer mellan elever och lärare är följaktningen centrala 

utgångspunkter som von Wright och Biesta utgår från när de diskuterar undervisning.    

    Jag vill påstå att självinsikt, utifrån de socialpsykologiska teorierna, är att för oss individer 

förstå hur vi faktisk är en del av våra relationer och hur vi i mötena med andra omskapar och 

strukturerar våra själv. Vi är å ena sidan unika, vi har en möjlighet att handla utifrån egen 

vilja, men denna handling är i viss må determinerad av det sociala samspelet.    

 

7. Läroplanen Gy11 

    

Jag kommer i detta avsnitt, via läroplanen, diskutera vilka förutsättningar som lärare ges när 

det kommer till planering och utförande av moment kring skönlitteratur. Hur ser den nya 

läroplanen ut? Vad ska svenskämnet syfta till, innehålla och vad ska bedömas? Min 

redovisning kommer att beröra svenskkurserna 1, 2 och 3. 

* 

Från och med juli 2011 ska den svenska gymnasieundervisningen genomföras enligt de kurs- 

och ämnesplaner som gäller i Gy11. Detta är en i raden av reformer som gymnasieskolan 

genomgått under det senaste århundradet. Reformerna är resultatet av politiska beslut, elevers 

prestationer och den rådande samhällsutvecklingen. (Larsson & Westberg, 2011 s. 325) En 

aktuell debattfråga inom svensk skolpolitik rör decentraliseringen och målstyrningen som 

trädde i kraft i början av 1990-talet. Till skillnad från den tidigare statligt och regelstyrda 

skolan innebar 90-talsreformen att kommunen skulle ansvara för skolverksamhetens 

utveckling och genomförande, medan det skulle finnas nationellt gemensamma betygskriterier 

och mål. Kursplanerna formulerar de krav som staten ställer på undervisningen och den 

föregående läroplanen lpf94 blev således betydligt tunnare än tidigare. Mycket frihet 

lämnades till lärarna. (Larsson & Westberg, 2011, s. 334) 90-talsreformen har delvis 

kritiserats för att det har visat sig svårt med ett decentraliserat målstyrt system att ge likvärdig 

utbildning, men också för att målen i kursdokumenten har varit otydliga och därmed tolkats 

olika i skolor och kommuner. (Hult & Olofsson, 2011, s 76)  

                                                           
2
 Generaliserade andre är en term som beskriver det som en individ uppfattar som hela samhällets attityd 

gentemot individen. (Aspelin, 2003, s. 63)  
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   Detta var förutsättningarna när den senaste reformen ägde rum 2011. Regeringens 

intentioner med reformen kan enligt skolverket sammanfattas i 4 punkter: Elever ska bli väl 

förberedda inför yrkeslivet och högskola, alla ska nå målen, utbildningarna ska vara 

likvärdiga och studievägar och styrdokument ska vara tydliga. (Skolverket, 2011b, s. 12) Med 

dessa intentioner kom ett nytt betygsystem F – A och nya formulerade kunskapskrav och 

styrdokument som skulle ge ett större stöd för både lärare och elever. Svenska A, B och C fick 

namnen Svenska 1, 2 och 3. Lpf94:s vaga målformuleringar ersattes med Gy11:s centrala 

innehåll och specifika ämnesplaner. En av de mest utmärkande skillnaderna är att den nya 

läroplanen har som ambition att beskriva vad de olika ämnena ska innehålla. (Hellsing & 

Nilsson, 2011, s. 29) Undervisningen lämnas nu inte helt i lärarnas händer, utan dessa får 

vissa riktlinjer för vilka moment kurserna ska beröra.  

 

7.1 Ämnesplanen för svenskämnet    

Som skolverket skriver har gymnasieskolan ”ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna 

för yrkesverksamhet direkt efter utbildningen eller för fortsatta högskolestudier. Den ska 

också ge dem en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” 

(Skolverket, 2011b, s.8) Skollagen utrycker syftet så här:  

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så 

att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 

tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.(15 kap. 2 § 1 och 2 

stycket skollagen (2010:800). 

Lagen är tänkt omfatta alla gymnasiala former och program. De tre delarna - god grund inför 

yrkesverksamhet, personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet - är grundligt 

utvecklat i Gy11:s första kapitel Skolans värdegrund och uppgifter. Entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande ska bland annat förberereda eleverna inför arbets- och 

samhällslivet, skolan ska förmedla grundläggande demokratiska värden och varje elev ska få 

stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

(Skolverket, 2011a, s 5-8) De gymnasiegemensamma ämnena – svenska, historia, 

religionskunskap, samhällskunskap, engelska, matematik, idrott och hälsa och naturkunskap – 

ska främst bidra till att ge en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet, medan karaktärsämnena främst ska vara yrkesförberedande. (Skolverket, 

2011b, s. 8)  

   Förutom läroplanens allomfattande gymnasiesyfte, finns det ytterligare ett formulerat 

specifikt i varje ämnesplan. Inom ämnesplanen finns syftet och målet för hela ämnet; samt 
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kursplanerna, som anger det centrala innehållet och kunskapskraven för utbildningen i de 

specifika kurserna. Syftet beskriver ämnets hela uppdrag, målen beskriver de kunskaper som 

elever ska ges förutsättningar att utveckla, det centrala innehållet anger det innehåll som den 

aktuella kursen ska behandla, kunskapskraven tydliggör de kvaliteter och kunskaper som 

lärarna ska bedöma utefter varje kurs. (Skolverket, 2011b) Jag ska fortsättningsvis utveckla de 

fyra delarna i ämnesplanen för svenska.   

 

7.2 Svenskämnets syfte och mål  

Nedan har jag spaltat upp de aspekter i svenskämnets syfte som berör skönlitteratur.  

 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. 

 Skönlitteraturen ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

 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 ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 

deras personliga utveckling. 

 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. (Skolverket, 2011a, 

s. 160)  

Vad syftet i stora drag visar är att skönlitteraturen, som skolverket också påpekar, i första 

hand är ett ämne som ska leda till att elever utvecklar existentiella, personliga och sociala 

förmågor. Genom skönlitteraturen ska de delvis upptäcka orsakssamband, få kunskap om hur 

yttre betingelser, såsom samhälls- och livssituationer, påverkar och har påverkat människor. 

Undervisningen ska samtidigt utveckla deras språkliga förmågor i tal och skrift, öppna för nya 

tankesätt, stödja deras personliga utveckling, stimulera och utmana dem och utveckla deras 

förmåga till självinsikt.   

   Vad som bör nämnas i sammanhanghet är att skönlitteraturen i sig, dess olika genrer, 

författarskap, uppbyggnad, budskap, berättartekniker, är en aspekt som inte ges mycket 

utrymme i syftet, förutom kanske i anknytning till formuleringen, elever ska få möta olika 

typer av skönlitteratur. Undervisningen ska med andra ord i första hand inte leda till att elever 

blir bildade i litteraturvetenskap; litteraturvetenskapen kan snarare tolkas som en fond mot 

vilken eleverna ska utveckla sig själva och öppna för nya tankesätt etc. Kort sagt, den 

framställs som ett redskap mot ett ”högre” syfte. Detta samspelar med skolverkets egen 
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förklaring. Syftet pekar mot det som elever ska ges möjlighet att utveckla genom 

undervisningen i ämnet. 

Syftet är ämnesspecifikt och beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

genom undervisningen i ämnet. Det beskriver ämnets hela uppdrag och ställer krav på 

undervisningen som helhet. Därför kan syftet också uttrycka sådant som inte ska betygsättas, till 

exempel värdegrundsfrågor och elevens tillit till sin förmåga. ( Skolverket 2011b s. 48) 

Kunskapen om litteratur visar sig emellertid mer utvecklat under målformuleringen. Målet 

ska i högre grad hänga ihop med de kunskapskrav som de tre olika kurserna kräver av 

eleverna: ”Målen beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges och förutsättningar att utveckla 

genom undervisningen i ämnet. (Skolverket, 2011b, s. 6) Ur det perspektivet kan man hävda 

att målen bör konkretisera syftet. Nedan har jag spaltat upp de punkter i målformuleringen 

som berör skönlitteratur:  

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

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. 

(Skolverket, 2011a, s. 161) 

Eleverna ska dels ges kunskaper om skönlittera verk och berättarteknik, dels ges förmågor att 

arbeta och reflektera kring litteratur. ”Kunskaper om” beskriver faktakunskaper och förståelse 

för något, och ”förmåga att” kan förstås som synonymt med begreppet kompetens. 

(Skolverket, 2011b, s. 49) Förmågorna reflektera och arbeta med korrelerar tydligast med 

ämnets olika syften; att eleven utvecklas, stimuleras, öppnar upp inför nya perspektiv genom 

litteratur.   

7.3 Centralt innehåll 

Som jag skrivit är syftet med undervisningen kring skönlitteratur främst att elever bör 

utveckla olika färdigheter genom skönlitteratur. Målet konkretiserar syftesdimensionen 

genom att lyfta fram de kunskaper och förmågor som ska leda till denna utveckling. Det 

centrala innehållet fyller en annan funktion och står i förbindelse med ämnets mål: ”För en 

kurs som omfattar ett visst antal mål ska man i det centrala innehållet se att det finns stoff, 

metoder, begrepp, teorier etcetera som bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper mot just de 

målen.” (Skolverket, 2011b, s. 51) Det centrala innehållet ska alltså peka mot vad läraren ska 
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behandla i undervisningen för att realisera dessa mål. De punkter som berör skönlitteratur i 

det centrala innehållet för Svenska 1 kursen är följande:  

 Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

 Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. (Skolverket 2011a, s. 262) 

I svenska 2 står följande:  

 Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och 

norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i 

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

 Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. 

(Skolverket, 2011a, s. 169) 

Och i svenska 3: 

 Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. (Skolverket, 2011a, s. 176) 

Som synes omfattar det centrala innehållet, och därmed den didaktiska frågan om vad, främst 

det stoff och de begrepp som lärarna och eleverna ska bearbeta. I undervisningen ska elever 

bekanta sig med olika författarskap och lära sig använda diverse skönlitterära begrepp. Vad 

som bör anmärkas för kommande diskussion är att det saknas beskrivningar om hur följande 

stoff ska läras ut, alltså någon form av metodanvisning. Det lämnas likaså mycket frihet till 

läraren att bestämma vilka författarskap som ska vara centrala i undervisningen.       

       

7.4 Kunskapskrav 

Det sista momentet i varje kursplan utgörs av kunskapskraven. I betygsstegen E, C och A 

finns en detaljerad beskrivning inom varje delmoment inte bara om vad en elev ska kunna, 

utan även hur eleven ska prestera. Kunskapskraven utgår från ämnesplanens mål och 

innefattar faktakunskaper, förståelse, förtrogenhet och färdigheter på tre nivåer. De 

fetmarkerade formuleringarna anger att en stegring i elevens kunskapsutveckling är 

nödvändig för att klättra uppåt i betygstegen. Och som Hellsing och Nilsson påpekar: ” Då de 

flesta delmomenten nämns redan i lägsta betygssteget rör elevens kunskapsstegring 

huvudsakligen hur eleven ska prestera inom dessa.”  (Hellsing & Nilsson 2011 s. 25-26)  

    I svenska 1 (se bilaga 1) kan vi läsa om hur eleven ska bedömas om huruvida de utvecklar 

kunskaper om olika författarskap; hur de utvecklar sin förmåga att hitta orsakssamband 

mellan olika verk genom tema och motiv; hur de reflekterar över innehåll och form med hjälp 
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av berättartekniska och stilistiska begrepp, samt hur de reflekterar själva över det berättade. I 

den senare formuleringen kan man skönja syftningen att eleverna ska 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. Kraven är i övrigt uppbyggda kring vad 

som utgör frågor om litteratur. Det är fortsättningsvis prestationernas kvalitet som avgör 

betyget. Ju mer välgrundade, utvecklade och nyanserade deras prestationer är, desto bättre 

betyg får eleverna. Som Hellsing och Nilsson kommenterar finns det emellertid ingen 

utvecklad definition till dessa begrepp och yrkesverksamma lärare måste med andra ord tolka 

begreppen på egen hand. (Hellsing & Nilsson, 2011, s. 31)  

    På Svenska 2 nivån fördjupas litteraturstudierna. Här ska eleverna visa kunskaper om stil 

och bärande tankar i skönlitterära verk. Här tillkommer såväl den historiska aspekten. Elever 

ska visa förståelse för hur idéer och samhällsförhållanden formar de litterära verken och 

författarskapens livsvillkor. Kravet stämmer väl överens med syftet att elever ska ges 

möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 

rum. Återigen är elevernas betyg beroende av hur nyanserade och hur utförligt diskuterade 

deras resonemang är. Likadant som i svenska 1 är det inte uttalat huruvida examinationen bör 

utföras muntligt eller skriftligt.    

    I svenska 3 kursen är studierna mer inriktade på språket som verkningsmedel. Texten är i 

fokus snarare än kontexten som är fallet i svenska 1 och 2. Eleven ska kunna utföra en 

textnära litterär analys av en genre, ett tema eller ett författarskap. I analysen ska de använda 

litteraturvetenskapliga begrepp som ger stöd för tolkning genom belägg från texterna. 

Analysen bedöms utefter hur fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad den är.  

7.5 Sammanfattande diskussion kring självinsikt i ämnesplanen 

Jag har i detta avsnitt försökt klarlägga den svenska ämnesplanens ambitioner med 

litteraturvetenskap. Tillsammans med andra personliga färdigheter ska skönlitteraturen enligt 

ämnesplanens syftesbeskrivning ge elever förmåga till självinsikt. Syftet behöver inte 

nödvändigtvis - som skolverket påpekar - innefatta aspekter som ska betygsättas. Det blir 

tydligt när man läser kunskapskraven och det centrala innehållet.  

   Vad jag har velat förtydliga är att det i läroplanen finns en viss skillnad i vad 

undervisningen är tänkt att leda till och vad undervisningen ska innehålla. Målen, det centrala 

innehållet och kunskapskraven i de tre svenskkurserna, skiljer sig ifrån svenskämnets 

syftesbeskrivning så till vida att de i större utsträckning behandlar litteraturvetenskap. Vad 

som ska bedömas är främst elevernas kunskaper om skönlitteratur och vilken kvalitet deras 
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arbeten/prestationer har. De ska (som tur är) bedömas för vad de kan och vad de gör, inte för 

vilka de är eller tror sig vara. Detta behöver ju inte betyda att syftet faller bort i planeringen 

och utförandet av skönlitteraturmoment i gymnasieskolan. Men ur detta perspektiv kan man 

hävda att syftet förmåga till självinsikt, bland några andra i läroplanen, står för sig själv. 

Huruvida undervisningen av skönlittertur öppnar för nya perspektiv och tankesätt, huruvida 

den stödjer elevers personliga utveckling, huruvida den stimulerar elevers lust till läsning och 

huruvida den ger förmågor till självinsikt är något som läraren utefter eget pedagogiskt 

kunnande och erfarenhet måste försöka integrera själva i undervisningen. Jag måste i 

sammanhanget nämna att detta inte är något jag kritiserar eller ifrågasätter. Att en lärare 

skulle betygsätta om en elev har blivit självmedveten på något plan eller inte, skulle inte bara 

vara omöjligt, utan också omoraliskt och säkert kränkande i många fall. Däremot hävdar jag, i 

avsaknaden av förklaringar i läroplanen att en diskussion kring detta syfte är viktigt. För vad 

händer om just bedömningen och prestationerna tar över alltför mycket? Kan det inte då 

finnas en risk med att eleverna identifierar sig med vad de presterar, snarare än med vilka de 

är? Vi ska få anledning att återkomma till dessa frågor i slutavsnittet.   

 

8. Analys 

  

I ämnesplanen får vi inget direkt svar på hur man kan integrera självinsikt i undervisningen. 

Hur bör då undervisningen utformas för att elever genom skönlitteratur kan ges denna 

förmåga? Vad säger delatagarna i min undersökning och vad säger forskningen? Det är dessa 

frågor jag vill undersöka i min analysdel.  

 

8.1 Enkätundersökning 

De tre personer som svarat på mitt frågeformulär har svarat relativt olika. För enkelhetens 

skull kallar jag dem för 1, 2 och 3. På de första frågorna Hur tänker ni kring detta syfte? Finns 

”självinsikt genom skönlitteratur” med i planering av undervisningen? svarar två stycken att 

elevers ”förmåga till självinsikt” finns med i planeringen. På vilket sätt det finns med i 

undervisningen, varierar dock svaren något:   

1 Jag försöker få eleverna medvetna om att det vi läser är angeläget för dem på en mängd olika 

sätt: existentiella, etiska, politiska. Att litteratur vidgar deras erfarenhet och visar på det 

annorlunda; litteratur som både igenkänning och förfrämligande. 

2 När man har möjlighet väljer man gärna texter som man tror ska slå an hos läsaren – dvs att man 

ska känna igen sig och kunna leva sig in i karaktärernas situation. Även när man talar om texter 

försöker man hitta infallsvinklar som gör att läsaren kan relatera till sig själv och sitt liv.  
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Båda påpekar direkt eller indirekt att valet av litteratur är viktigt och att texterna bör vara 

angelägna för eleverna. Eleven ska delvis kunna relatera till sig själv och sitt liv, men texten 

ska också, som nummer 1 påpekar, visa på det annorlunda. Att elever ska kunna leva sig in i 

karaktärers situationer är också något som nämns i sammanhanget.  

   Nr 2 ger dessutom ett förslag till hur självinsikt kan utvecklas i klassrummet: att man i talet 

om litteratur som lärare kan försöka hitta infallsvinklar, från vilka elever kan relatera till sig 

själva. Nr 3 menar att hen sällan planerar hela moment utifrån detta syfte, men att det är något 

hen kan formulera i målsbeskrivningen till uppgifter om skönlitteratur:  

3 För att nå B eller A på en analysuppgift krävs att man reflekterar och drar paralleller till sin 

samtid och/eller omvärld och på så vis kommer ”självinsikt genom skönlitteratur” in. 

Svaret pekar mot Svenska 2:s kunskapskrav: ”Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel 

och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter 

dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.” Även 

här kan man antyda att valet av litteratur kan vara en viktig faktor i sammanhanget. Texten 

avgör på vilka sätt eleven reflekterar och drar pallalerer till sin samtid och omvärld och 

påverkar därmed elevens svar.   

  På enkätens två nästkommande frågor Är självinsikt genom skönlitteratur något som 

värderas i bedömningen av elevers utveckling och prestationer. Om ja, vad är det i elevens 

resultat som får dig att tänka att hon nått självinsikt? tydliggör nr 1 och 2 att det är svårt att 

just bedöma förmåga till självinsikt, men att andra förmågor i klassrums- och 

bedömningssituationer hänger ihop med begreppet och därför inte ”utesluts” ur 

betygssättningen:   

1 Det ligger i sakens natur att självinsikt är svår att bedöma, men i uppgifter som kräver egen 

reflektion och att relatera det lästa till sin egen situation, tycker jag mig se, huruvida eleven har 

förmåga till perspektivskifte och inlevelse, förmågor som hänger ihop med begreppet självinsikt. 

2 När elever skriver om texter och deltar i diskussioner om texter kan ju deras insiktsfulla inlägg 

bidra till att de får ett högre betyg i svenska. Självinsikten är inte något jag bedömer vid 

betygssättning typ ” självinsikt på e-, c- och a-nivå :). Personlig mognad och utveckling påverkar 

svenskbetyget i positiv riktning (jämför komvuxelevers uppsatser med gymnasieelevers) – så har 

det ju alltid varit. 

3 Det är just förmågan att kunna se samband till sin omvärld och/eller samtid som gör att jag i min 

bedömning kan tolka in om en elev har kommit till självinsikt eller inte. Formuleringen ger ett 

slags metaperspektiv över lärandet. 

Nr 1 menar att förmågor som perspektivskifte och inlevelse, hänger samman med begreppet 

självinsikt. Detta är i sin tur inga begrepp som direkt står med i några av de tre kursernas 

kunskapskrav. Kunskapskraven är emellertid formulerade så att en lärare i vissa fall kan tolka 

in dessa. Här i Svenska 3 på A-nivå: ”Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och 
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nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera 

perspektiv.” Nr 1 och 3 skriver vidare att uppgifter som kräver att elever relaterar det lästa 

till sin egen situation visar prov på förmågor till självinsikt. Att relatera innehållet i det 

berättande till allmänmänskliga förhållanden är också något som elever ska visa prov på enligt 

kunskapskraven. Nr 2 hävdar vidare att elever, genom insiktsfulla inlägg i diskussioner om 

texter, kan förbättra sina betyg. Indirekt kan man ana att hen menar att svenskämnets syftning 

personlig mognad- och utveckling hänger ihop med begreppet självinsikt.  

    Jag har utifrån min tolkning av deltagarnas svar tagit fasta på 4 centrala teman. Dessa är 

aspekter som i viss mån återkommit och som fler än en av deltagarna nämnt.  

1. Det är viktigt att välja litteratur som slår an hos eleverna och som de kan känna igen 

sig i. 

2. I diskussioner kan lärare hitta infallsvinklar som utvecklar elevers förmåga till 

självinsikt. 

3.  Elever visar i arbetsuppgifter prov på perspektivskifte och inlevelse. 

4.  Elever relaterar det lästa till sin egen livssituation/samtid.  

 

Jag kommer i nästa avsnitt fördjupa mig i dessa övergripande teman med hjälp av de verk jag 

presenterade under punkt 5 och 6.   

 

8.2 Valet av litteratur och att känna igen sig i litteratur. 

Jag vill börja med att utveckla de två temana om valet av litteratur och litteratur som eleverna 

kan känna igen sig i och hur dessa aspekter kan vara en viktig del i elevers väg till självinsikt i 

undervisningen. Jag vill delvis visa hur begränsningen av litteratur kan undertrycka elevers 

autonoma tillblivelse, men också hur variationen av texter kan få elever att förstå och utveckla 

sitt jag. Detta kommer jag att göra utifrån Biestas diskussion kring utbildningens syfte och syn 

på människan.  

* 

Biestas bok God utbildning i mätningens tidevarv tar sin början i de internationella 

kunskapsmätningarna. Ämnet är i Sverige högaktuellt. Nyligen fylldes media med den 

förödande nyheten att de svenska resultaten i den senaste PISA-undersökningen var under 

OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap. Den politiska 

debatten kring skolfrågan tycks härmed bli avgörande för valet 2014. Hur ska vi få eleverna 

att prestera bättre? Hur ska vi få elever att nå de mål som ställs i de internationella och såväl 

som de nationella kunskapsundersökningarna? Vilka reformer krävs?  

   Bert J.J. Biesta menar att mätningarna trängt undan diskussionen och likväl 

forskningsanspråket omkring vad som egentligen utgör en god utbildning. Medlen har blivit 
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ändamål i sig själva, så att kvalitetsmål och kvalitetsindikationer har börjat förväxlas med 

kvalitet i sig:  

Snarare än enbart i frågan om våra mätningars tekniska validetet – det vill säga huruvida vi 

verkligen mäter det vi vill mäta – ligger problemet i det jag vill kalla våra mätningars normativa 

validetet. Den hänger samman med frågan om vi verkligen mäter det vi tycker är viktigt eller om 

vi bara mäter det som vi enkelt kan mäta och därför i slutändan bara kommer att värdera det vi 

mäter (kan mäta). (Biesta, 2011, s. 22) 

Detta är en problematik jag även försökt visa på i min redogörelse av Gy11. Vad 

svenskundervisningen ska innehålla och vilka kunskaper och förmågor som ska mätas är inte 

alla gånger kopplat till vad undervisningen är tänkt att leda till, alltså dess syfte. Biesta menar 

att undervisningens syfte numera betraktas som en fråga som dels bygger på subjektiva 

värderingar, alltså att det är upp till var och varje elev att själva bestämma vad undervisningen 

ska leda till, och dels att det betraktas det med en bestämd ”sunt förnuft”-hållning till vad 

utbildning är till för. (Biesta, 2011, s. 24) Vad Biesta gör anspråk på i boken är att återigen 

lyfta frågan om ämnets syfte. Vad utgör en god utbildning?  

   Som svar på den frågan skisserar han tre parametrar som enligt honom bör utgöra ramverket 

för den diskussionen. Parametrarna går hand i hand med de som skolverket och skollagen har 

formulerat (se ovan). För det första har utbildning en viktig uppgift att kvalificera barn och 

ungdomar, det vill säga utrusta dem inför framtida yrken och introducera dem för den 

moderna kulturen. (Biesta, 2011, s. 28-29) Den andra parametern är socialisation. Den hänger 

samman med på de olika sätt vi genom utbildningen blir en del av specifika sociala, kulturella 

och politiska ordningar. Under denna kategori skulle man i den svenska skolan kunna syfta till 

värdegrunden, de mänskliga rättigheterna och demokratin. För det tredje bidrar utbildningen, 

enligt Biesta, till något han kallar för subjektifiering. Här åsyftas det på vilka olika sätt 

utbildningen bidrar till att göra eleverna autonoma individer, dvs. mer oberoende i tankar och 

handling. Vi stannar vid detta tredje element, eftersom det också kan beröra begreppet 

självinsikt eftersom det pekar mot individualitet och personlighet.  

   Biestas människosyn och förståelse av jaget bottnar, som jag nämnt innan, i ett 

postmodernistiskt idésystem i Levinas och Hanna Arentds efterföljd. Liksom Levinas 

ifrågasätter Biesta humanismens tro på att det finns en särskild sorts subjektivitet som alla 

människor strävar efter; en slags suveränitet; en absolut definition av vad en människa är till 

sin natur. (Biesta, 2011, s. 84) En sådan förutsätter nämligen en norm för vad det betyder att 

vara mänsklig. Utifrån en sådan människosyn, menar Biesta, att pedagoger i undervisningen 

strävar efter att försöka ta fram en särskild sorts människa. ”Den specificerar vad barnet, 

eleven eller nykomligen måste bli innan den ges en chans att visa vem de är eller vem de 
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kommer att bli.” (Biesta, 2011, s. 84) Biestas påstående visar på problematiken kring; att för 

en pedagog bedöma eller på något sätt styra en elevs personliga utveckling och förmåga till 

självinsikt. Eller som deltagare nr 2 skrev; att personlig mognad och utveckling alltid har ett 

positivt utfall på betyget. För att bestämma det måste läraren också ha en förutfattad mening 

om hur en individ bör utvecklas personligt, det vill säga vad som är önskvärt. Vad innebär det 

att vara mogen? Åt vilket håll ska man utvecklas?  

   Som motsats till ett sådant förhållningsät föreslår Biesta en ”avbrottets pedagogik”, i vilken 

”unikhet” och ”tillblivelse” är två centrala begrepp. För det första menar han att pedagoger 

bör lyfta frågan om hur vi, som unika individer blir till i en värld av pluralitet. Och i vidare i 

utbildningssyfte; hur elever blir till i skolmiljön. (Biesta, 2011, s. 85) Med fokus på hur hålls 

således frågan om subjektifiering öppen och styrs inte av förutfattade meningar. Lärare ska 

med andra ord inte fråga sig om en elev mognat, utan snarare på vilket sätt. För det andra 

menar Biesta att vi har ett ansvar för tillblivelsen av unika individer. Med unikhet menar 

Biesta i Hanna Arendts efterföljd på vilka sätt vi som individer skiljer oss från andra, existerar 

med andra och på vilka sätt vi är oersättliga.   

   Vi tillhör alla vad Biesta kallar rationella gemenskaper, det vill säga gemenskaper med 

samma bakgrunder: Jag verkar i egenskap av elev, lärare, arbetare och så vidare. Ur dessa 

gemenskaper förväntas vi att tala på olika sätt och använder oss därför av andras röster. Biesta 

menar att det ”är först när vi träder utanför rationella gemenskaper, utanför gemenskaper som 

grundar sig på gemensamhet, som det blir möjligt att tala med vår egen röst.” (Biesta, 2011, s. 

92) Den unika rösten framträder alltså när vi inte kan förlita oss på det manus som lägger 

orden i munnen på oss. Som Biesta själv nämner kan inte avbrottets pedagogik leda fram till 

några utbildningsprogram, eftersom inte heller unikhet låter sig produceras. Men likväl är det 

inte ovanligt att unikhet inte får en chans att framträda i skolsammanhang:  

 

Det sker när vi hindrar våra elever från alla möten med annanhet och skillnad, alla möten som kan 

störa deras normala sätt att vara och framkalla ett engagerat och ansvarsfullt gensvar. Det är när vi 

låter våra elever bli immuna mot vad som skulle kunna påverka, störa och oroa dem. (Biesta, 2011, 

s. 94)  

 

Vad Biesta kallar avbrottets pedagogik är följaktligen en pedagogik som är öppen, det vill 

säga kan blottlägga normer och strukturer. Den främjar en individs säregenhet och ger upp 

tanken på att subjektivitet kan produceras åt något speciellt håll utbildningsmässigt. Om vi 

utgår från Biestas syn på människans natur, kan man hävda att sådana som vi är först blir 

synligt i pluraliteten. Ett sätt att ge elever förutsättningar att förstå sig själva borde således 



21 
 

vara att lyfta fram variationen i mänskligheten, och dessutom göra detta förutsättningslöst, 

utan värderingar. Om vi nu återgår till föreliggande studies syfte kan man fråga sig på vilket 

sätt kan undervisning i skönlitteratur bidra till denna avbrottets pedagogik.  

   Som jag nämnt innan talar inte den svenska ämnesplanen explicit om vilka verk som 

undervisningen ska bearbeta. Det centrala innehållet ska kort och gott omfatta litteratur 

skriven av män och kvinnor från olika tider och kulturer. Läroplanen är med andra ord relativt 

öppen, så tillvida att läraren/skolan väljer litteratur och hur mycket tid ett verk ska ges. En 

som problematiserar detta är Stefan Lundström i avhandlingen Textens väg. Utefter studiens 

resultat diskuterar han nedan den svenska kursplanen Lpf94 års avsaknad av riktlinjer för 

texturval. Påståendet kan även stå för Gy11, eftersom inga direkta riktlinjer heller ges i den:     

 

”I styrdokumenten förekommer ingen problematisering av hur kulturarv och individcentrering ska 

förenas och hos lärarna är stoffcentreringen tydligt dominerande. Den didaktiska frågan varför en 

text ska användas verkar inte ställas, eftersom textens plats i undervisningen redan är given. 

Utifrån Sarlands tidigare presenterade modell för texturval är inte heller eleven, det vill säga svaret 

på frågan vem som ska läsa, särskilt framträdande i urvalsprocessen. En viss anpassning till 

elevernas förutsättningar äger rum, men det sker fortfarande i de flesta fall utifrån ett normativt 

urval.” (Lundström, 2007, s. 296) 

Vad Lundström påminner oss om är att det genom läroplanens ”öppenhet” och 

skolans/lärarens frihet till val av text, finns det en spänning mellan å ena sidan skolans och 

lärarnas traditioner och å andra sidan elevernas behov och intressen. Problematiken hade väl 

knappast försvunnit om regeringen bestämt litteratur, men möjligtvis hade undervisningen 

blivit mer likvärdig. En viktigare fråga i sammanhanget är vilken litteratur svenskläraren 

faktiskt ska välja att arbeta med. Varför ska man föredra en text framför en annan? Vad ska 

utgöra grunden för hennes val?   

   Gunilla Molloy diskuterar textvalets betydelse i Läraren Litteraturen Eleven. 

Avhandlingens resultat visar att - liksom vad lärarna i min undersökning hävdar - igenkänning 

är en viktig faktor för att väcka elevernas passion för litteraturstudierna: ”En första 

förutsättning för att läsaren utifrån sina allmänna och litterära repertoarer inte ska avvisa 

texten är att hon på något sätt finner sig själv och sina frågor i den.” (Molloy, 2002, s. 31) 

Även Birgitta Bommarcos studie Texter i dialog visar samma resultat. Elever blir förvånade 

och besvikna när de inte får läsa texter de känner igen sig i. (Bommarco 2006, s. 218) 

Däremot uppfattade Bommarco också att det ligger ”ett värde i att eleverna får läsa 

annorlunda och mer utmanande litteratur som Räddaren i nöden, Främlingen och 

Musselstranden. Det är i dialogen med andra och med det främmande som upplevelsen kan ge 
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upphov till nya erfarenheter och kunskaper i det praktiska arbetet med texter.” (Bommarco, 

2006, s. 219)  

   Om man utgår ifrån Biestas människosyn, att en individs unikhet framträder i ljuset av det 

som är främmande, kan man konstatera att lärare/elever inte bara borde välja litteratur som 

eleverna kan känna igen sig i, tillika vara bekväma i, utan dessutom välja böcker som visar på 

vilket sätt de skiljer sig från andra. Samma åsikt hade deltagare nummer tre i min 

undersökning. Detta skulle utefter ovanstående resonemang kunna möjliggöra elevers 

förmågor till självinsikt. Om unikheten framträder i mötet med det som är annorlunda, visar 

eleven inte bara hennes unika säregenhet, utan likaså vilka rationella gemenskaper hon tillhör. 

Det skulle ges en möjlighet att för eleven se hur hennes själv är del av den sociala kontexten, 

men också hur hon skiljer sig från andra. För att åstadkomma liknande insikter hos elever vid 

läsning av litteratur får man anta skolan och lärarna borde sträva efter ett brett och varierat 

texturval.  

 

8.3 Samtalet om litteratur i ett klassrum 

Deltagare nr 2 påstod att man i diskussioner om litteratur kunde hitta infallsvinklar som gör 

att eleven kan relatera till sig själv och sitt liv. Jag kommer i det följande avsnittet med hjälp 

av Molloy och Biesta försöka klargöra hur dessa samtal kan gå till och utformas. Hur kan man 

styra samtal kring litteratur så att elever ges förmågor att nå insikter om sig själv? 

* 

Under den senaste praktikperioden undervisade jag inte bara om skönlitterära epoker, utan 

även i retorik. Eleverna hade som examinationsuppgift att hålla ett argumenterande tal. Under 

momentet hade jag lärt ut de retoriska grunderna, hur man kan disponera ett tal, språkliga 

stilgrepp och vad man bör tänka på vid framförandet. Vi hade tillsammans läst 

betygskriterierna i Gy11. Några av dem är: ”Den muntliga framställningen är 

sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är 

anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt.” 

(Skolverket, 2011a, s. 170) Kunskapskraven kring retorik rör liksom i litteraturmomentet, 

ämnet i sig, det vill säga: Vad är ett bra tal? Och hur ska det framföras? Vid 

examinationstillfället var vi mindre grupper om fem och tanken var att eleverna både skulle 

ge och få feedback. Jag skulle även kommentera deras tal utefter den betygsmatris som vi 

tidigare hade läst. Min förhoppning var att examinationen skulle bli ett tillfälle för diskussion 

och reflektion, snarare än bara bedömning.  
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   Det första tillfället blev katastrofalt. Ingen av eleverna gav någon feedback. Jag själv 

kommenterade deras prestationer med hjälp av den förbannade matrisen: ”Ditt tal hade en 

tydlig disposition…” ”Språket var uttrycksfullt och ledigt…” och så vidare. Diskussionen 

uteblev och jag kände mig elak; som en deltagare i idoljuryn. För att inte detta skulle hända 

igen bestämde jag mig för att i fortsättningen strunta i betygsmatrisen och lyssna på vad 

eleverna sa, snarare än hur de sa det. Om någon argumenterade för abort, var det just frågan 

om abort jag först och främst skulle lyfta i klassrummet. Följde sedan talet retorikens alla 

grunder kunde kommentarerna om det komma i andra hand. Utfallet blev mycket bättre. Det 

förekom ganska livliga och givande diskussioner i klassrummet. Å ena sidan fick inte 

eleverna alltid en utförlig kommentar om hur bra deras prestation var, men å andra sidan 

kände förhoppningsvis många att ämnet de argumenterade för var viktiga frågor. Skillnaden 

låg i att diskussionen först och främst inte berörde retoriken och framförandet i sig, utan 

innehållet.  

   Denna erfarenhet samspelar med en av Molloys huvudpoänger i avhandlingen Läraren 

Litteraturen och Eleven; dilemmat mellan å ena sidan som lärare undervisa om litteratur, 

vilket i huvudsak rör det som ska betygsättas och å andra sidan ha en ambition att via 

litteraturen kunna lyfta värdegrundsfrågor och frågor som rör ämnets syfte. Vad Molloys 

resultat visar är att vetenskapen om litteraturen och språket inte sällan tar elevernas och 

lärarnas fokus från dessa högre syften i de klassrum hon besökte. Även om läraren inbjuder 

elever att tala om sig själva och sin situation, med utgångspunkt från de skönlitterära texterna, 

vet eleverna förmodligen att det är kunskapsfrågorna om litteraturen som kommer att påverka 

deras betyg. 

 

När läraren undervisar om ämnet, dvs. när läraren lär ut kunskap om olika författarskap och olika 

berättarstrukturer, ligger det också i skolans tradition att denna kunskap skall kunna testas och 

kontrolleras. Lärarens behov av kunskapskontroll kan därmed komma att påverka elevernas 

inställning till läsning av skönlitteratur. (Molloy, 2002, s. 312.) 

 

För att komma runt det här dilemmat understryker Molloy vikten av att ändra ordningen i 

förhållandet mellan vad och vem i samtalet om litteratur. Med vad menar hon kunskap om 

litteraturen, det vill säga författarskap, epoker, berättarstrukturer mm. Med vem menar hon 

eleven och hennes undringar. (Molloy, 2002, s. 314) Undervisning om vad understöds av 

traditioner och gamla läroböcker – och vad jag samtidigt hävdar, betygskriterier – och det är 

därför den frågan som oftast först brukar tas upp i ett klassrum. I de fall där frågan om vem 

har kommit först, visar hennes studie däremot att elevernas intresse och passion delvis ökat 

för ämnet, men också att vägen till kunskap om jaget och omvärlden då ges en större 
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möjlighet att utvecklas genom språk och litteratur. (Molloy, 2002, s. 314) Vidare kan denna 

ordning, som vi sett, tillgodose Gy11:s syfte.  

   Molloy hävdar fortsättningsvis att samtalen kring skönlitteratur i första hand bör utgå ifrån 

ämnet som den lästa boken behandlar. Läser en klass exempelvis Camus Främlingen är det i 

första hand kanske existentialismen som eleverna ska diskutera, snarare än Camus lakoniska 

berättarteknik. Detta möjliggör att skönlitteraturen i skolan kan bli en social aktivitet som 

bland annat kan leda till demokratiska och deliberativa samtal, det vill säga samtal där 

eleverna kan ”lära sig av mötet med sig själva och texten och även i mötet mellan sig själva 

och kamraterna.” (Molloy, 2002, s. 316) Med andra ord kan elever ges en chans att relatera 

det lästa till sig själva, vilket också var en aspekt deltagarna i min undersökning underströk.   

  Återknyter vi detta resonemang till Biestas begrepp ”avbrottets pedagogik”, ser jag också en 

möjlighet till att liknande samtal kan utgöra formen för detta. Samtalet kan bli en situation där 

elever mer eller mindre tvingas utanför sin rationella gemenskap och därmed låter sin egen 

unika röst bli hörd. Här kan man ju såklart fråga sig om inte en gymnasieklass tillsammans är 

en heterogen grupp individer och således utgör en vad Biesta menar rationell gemenskap. 

Men som Bommarco understryker i diskussionen: ”Inom den heterogena klassen ligger det 

mångkulturella i att många erfarenheter och värderingar får komma till uttryck i en tillåtande 

atmosfär”. (Bommarco 2006, s. 215) I det deliberativa samtalet via litteratur, om man utgår 

från Molloys beskrivning av det nedan, ges i detta ett tillfälle.   

  

Vad som skiljer det deliberativa samtalet från andra samtal är bland annat att skilda synsätt 

systematiskt ställs mot varandra och att olika argument ges utrymme. Det deliberativa samtalet 

förutsätter också alltid respekt för den andre och det handlar om att lära sig lyssna på andras 

argument.” (Molloy s. 318)        

   

Vad jag vill ta fasta på i det här sammanhanget är att skönlitteratur som en social aktivitet kan 

ha förmågan att lyfta fram aspekter om elevers unikhet. Lärare kan inte bortse från 

kunskapskraven i examinationsuppgifterna, vilka bör vara utformade så att de korrelerar med 

de krav som skolverket och regeringen ställeer på eleverna. Där ska det finnas 

kunskapskriterier som kan mätas, det vill säga färdigheter som elever har, visar prov på och 

behöver utveckla. Dessa färdigheter säger dock inget om vem eleven är. Däremot kan 

pedagoger i undervisningssituationen använda diskussionstillfällena som en ansats till att 

elever lär via litteraturen och fortsättningsvis om sig själva. Utgår man ifrån Molloys studie 

görs detta bäst i och med ett perspektivbyte, där fokus i samtalen först och främst kretsar 
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kring eleverna, deras relationer och innehållet i texterna, snarare än om litteratur. Jag kommer 

att vidareutveckla detta resonemang i följande avsnitt. 

 

8.4 Inlevelse och perspektivbyte  

Samtal och relationer får också betydelse under min tredje teoretiska punkt. Deltagare nr 1 i 

enkätstudien menade att perspektivskifte och inlevelse var två begrepp som hänger i ihop med 

elevers förmåga till självinsikt. Jag kommer tolka hans påstående som att det handlar om att 

kunna ta in andras människors perspektiv, både i texter och i klassrummet, och dessutom leva 

sig in i andra individers situationer och beteenden.  

* 

Moira von Wright pläderar i Meads fotspår för något hon kallar det relationella perspektivet. 

Perspektivet utgår ifrån att individers subjektivitet inte kan uppfattas som något enskilt, utan i 

de handlingar som framträder i relationer med människor. ”Det relationella perspektivet avser 

ett perspektiv där människor betraktas i relation till andra människor i och med att en 

förutsättning för enskilda individers existens är existensen av andra människor.” (Wright, 

2002, s. 33) Självet går att finna i intersubjektiviten, i kommunikationen mellan människor, i 

handlingar, tal och gester. Likadant som Biesta ifrågasätter ett slutgiltigt svar på vad en 

människa är och ska vara och bli, förtydligar också Wright självets oavbrutna rörelse: 

”Enskilda individer äger inte ett medvetande eller ett själv som de en gång för alla bär med 

sig, utan denna självbildningsprocess är ständigt pågående och föränderlig […]. (Wright, 

2002, s. 76) Man ska dock inte uppfatta det som att det relationella perspektivet utesluter att 

det finns någon individualitet, alltså att all unikhet flyter ut i sociala konstruktioner. Liksom 

Biesta menar Von Wright att varje människa är unik. Självet består av, som jag beskrev i 

bakgrundsavsnittet, ett Jag (det kreativa, spontana och personliga) och ett Mig (det sociala och 

gemensamma.) Analysen för människans Jag kan man dock inte finna hos en persons 

egenskaper, var hon kommer ifrån, vilka svårigheter och behov hon har, vilka vanor och 

värderingar hon har, eller hur hon beter sig, utan bara i relationer mellan individer. (Wright, 

2002, s. 196) Subjektiviteten kommer med andra ord till uttryck i tal och handling, i nuet. 

Beteende, förmågor, kunskaper och färdigheter, är det vi delar gemensamt. 

   Om jag återgår till begreppen inlevelse och perspektivskifte får dessa inom von Wrights 

teoretiska universum betydelse för självuppfattningen. Om vår subjektivitet står att finna i 

våra relationer och handlingar, kan vi också erfara oss själva genom att inta en annans attityd 

gentemot oss själva. 
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 ”När en individ tar en annans attityd ser hon sig själv med en andras ögon och har blivit ett objekt 

för sin egen varseblivning. I den sociala interaktionen konstitueras således inte bara medvetandet 

utan också självmedvetandet.” (Wright, 2002, s. 112)  

 

Attityd ska här inte begripas som en annans värderingar och ståndpunkter, utan att man i 

interaktionen ”reagerar på stimulus som om den vore extern, och att man i den meningen 

reagerar på liknande sätt som någon annan reagerar.” (Wright, 2002, s. 91) Man distanserar 

sig från sig själv, lever sig in i en annans perspektiv och därmed ser man sig själv utifrån.  

   En förutsättning för att elever ska bli objekt för sig själva är enligt det relationella 

perspektivet att de ingår i sociala situationer. De sociala aktiviteterna torde härmed vara en 

möjlig väg för elever att nå högre grad av självinsikt. Kanske står denna grupprocess till 

självreflektion bäst förklarat i Cederwalds avhandling: 

 

”Det enskildes Jag återger det generella beteendemönster som finns i den grupp han eller hon 

tillhör. Det är i relationer till den sociala omgivningen som individen blir ett Jag, ett objekt för sig 

själv, når ett självmedvetande.” (Cederwald, 2007, s. 45)  

 

Jonas Aspelin driver denna tes till sin spets och menar att djupinriktat lärande som berör 

individens mognad och personliga utveckling, måste ses som en process där Jaget tar intryck 

av och integrerar med sin omgivning. Om eleverna arbetar alltför mycket på egen hand, utan 

återkoppling i en större grupp, förlorar uppgifterna sitt sammanhang och det sociala självets 

(Miget) utveckling uteblir. (Aspelin, 2003, s. 72) 

   Om vi antar att vägen till självmedvetenhet – och i förlängningen förmåga till självinsikt – 

går genom interaktionen och möten mellan individer vill jag återigen förtydliga vikten av 

diskussioner och samtal i litteraturundervisningen. Dessa kan, som jag nämnde i föregående 

avsnitt, ge möjlighet för det unika att träda fram, eller i von Wrights termenologi, Jaget (I), 

men också ge elever en chans att leva sig in i andras perspektiv och bli objekt för sig själva.  

    Ett andra alternativ till perspektivbyte och inlevelse är att elever utifrån litteraturen lever 

sig in i andra människors situationer. Wright menar att det kan finnas möten där personer inte 

står inför varandra som fortfarande får samma konsekvenser. Här åsyftas texter från vilka 

personer talar till en och kan beröra och förändra våra inre samtal. (Wright, 2002, s. 204) 

Bommarcos understryker detta i sin studie. Elever lärde sig främst om sig själva de gånger de 

lyckats leva sig in i andras situationer. (Bommarco, 2006, s. 190) Att relatera litteraturen till 

egna tankar och förhållanden är också något som finns med i kunskapskraven. Eleven återger 

några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i 

berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga 
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förhållanden. Som samtliga av mina deltagare hävdade kan detta kunskapskrav vara ett 

moment i undervisningen som stödjer elevers förmågor till självinsikt.  

   Ett tredje alternativ skulle kunna vara olika former av lekar och rollspel. I leken kan man 

pröva andra roller och känna efter hur det skulle vara att inta andras perspektiv. (Wright, 

2002, s. 129) Ett exempel på detta gav min handledare under en lektion. Eleverna skulle i en 

debatt klä sig i rollen som ett känt författarskap eller en känd fiktiv karaktär. De spelade 

alltifrån Shakespeare, den unge Werther, Virginia Wolf och Frankenstein. I debatten skulle de 

delvis inta karaktärernas åsikter, men också deras känslor och personlighet. Exemplet 

illustrerar ett sätt för lärare och elever att praktisera inlevelse och perspektivbyte.            

* 

Det relationella perspektivet ger inget direkt svar på vad just självinsikt är. Snarare är 

perspektivet, skulle jag vilja hävda, en livsfilosofi som beskriver hur det går till när självet 

formas genom kommunikation och relationer. Men det är också en kunskap, eller får jag säga 

insikt, man kan ha med sig som pedagog. Till skillnad från att man som pedagog ser sig själv 

som en förmedlare av kunskap, coach eller handledare som pekar mot ett bestämt mål, ger oss 

det relationella perspektivet alternativet att som lärare vara mer av en deltagare i 

undervisningen. I processen till självinsikt möts både elever och lärare i det mellanrum där 

subjektet blir synligt: ”När läraren är nyfiken på en elev och undrar vem hon är, så finner hon 

inte svaret i denna människa, utan i relation som uppstår mellan dem i gemensam handling, i 

intersubjektiviteten.” (Wright, 2002, s. 196.)     

   I det här avsnittet har jag velat peka på att perspektivskifte och inlevelse är två aspekter som 

enligt von Wright och Bommarco påverkar elevers förmåga till självinsikt. Genom en 

förståelse av självet som intersubjektivt, kan mötet med andra i klassrummet, fiktiva 

människor i texter, rollspel och lekar ge elever möjligheten att utifrån andra möta sig själv.    

 

9. Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur svenskämnets syfte - att ge elever förmågor till 

självinsikt genom skönlitteratur - kan integreras i undervisning. De teorier och böcker som jag 

utgått ifrån har gett mig många svar.  

   Å ena sidan kan det vara en fråga om hur pedagogen väljer att bedriva sin undervisning. 

Används tiden till att låta elever (och lärare) mötas i deliberativa samtal, konfronteras med 

olikheter och spegla sig i varandra, ges möjligheten. I samtalen kan de dels bli varse sin egen 
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röst, sin unikhet, men också bli medvetna om hur de är en del av gemenskapen. Å andra sidan 

kan det vara en fråga om vad som ska lyftas fram i texterna som det arbetas med. Om man i 

första hand utgår ifrån det som i texterna slår an i eleverna och det ämne som boken 

behandlar, och dessutom varierar textvalen, kan detta väcka elevers passion och därmed få 

dem att relatera innehållet till sig själva och se sig själv från andras perspektiv.  

   Allt detta ställs dock mot läroplanens krav på att undervisningen ska innehålla- och mäta 

elevers kunskaper om litteratur. En central fråga som uppstår ur min undersökning är därefter: 

Hur mycket tid kan egentligen en lärare lägga på att försöka integrera syftet i undervisningen? 

Om en lärare bestämmer sig för att utgå ifrån texternas ämne, elevernas undringar, diskutera i 

grupper, hur mycket tid återstår då av litteraturtimmarna till att behandla berättarstrukturer, 

analysredskap, budskap, centrala motiv, författarskap, det vill säga det som i huvudsak 

eleverna ska bli bedömda på? Borde inte läraren i första hand se till att elever ges en rimlig 

chans att nå betygskraven? Borde inte - om man använder Biestas termenologi - 

undervisningen lägga tyngden på kvalificering, snarare än subjektifiering?  

   Som jag inledningsvis antydde hade reformen 2011 en ambition att göra styrdokumenten 

tydligare för en mer likvärdig utbildning. Läroplanen utformades med mål som definierar 

komplexa kunskaper och kriterier som anger vilka kunskapskvaliteter som eleverna ska visa 

prov på. Denna åtstramning av kunskapsbedömningen är delvis ett resultat av internationella 

kunskapsmätningar och rankningar, i vilka man ville säkra och driva kvalitet, effektivitet och 

konkurrenskraft. Mätbarhet och jämförbarhet är de värden som står i fokus. Min erfarenhet 

från VFU-praktiken är dessutom att lärare lägger mycket energi på bedömning och på 

nationella prov. Lärare är, med all rätta, noga med att gå igenom vilka kriterier och kunskaper 

elever ska tillhandahålla för att just ge dem en chans att klara kurserna. En slutsats man skulle 

kunna dra utifrån min undersökning, är att denna åtstramning i styrdokumenten gjorts på 

bekostnad av ämnets syfte. Men vad får det för konsekvenser i mötet mellan lärare och elever 

om samtalen ofta kretsar om mätbara kvaliteter och bedömning?   

  I det sista kapitlet i Vad eller Vem förtydligar von Wright skillnaden mellan det punktuella 

perspektivet och det relationella och vad dessa får för konsekvenser i mötet mellan elever och 

lärare. Med punktuellt perspektiv menar hon en förståelse av subjektiviteten som en produkt 

av omständigheter eller egenskaper. I det relationella, som vi sett, förstår man den utifrån den 

handling eller det som sker ”emellan” i mötet. Med den punktuella blicken försöker läraren 

söka information om eleven för att stärka hennes utvecklinsmöjligheter. Hon söker kunskap 

om vad hon kan och inte kan och därefter vad hon bör förbättra. (Wright, 2002, s. 195) För 

detta krävs ett ideal, som von Wright hävdar, ett mål att nå. I skolan kan man tänka sig att 
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detta har formen av kunskapskriterier och kunskapsmål. Vad von Wright menar utgör en fara 

med det punktuella perspektivet är att detta fokus riskerar för den enskilda elevens 

vidkommande att också hon ”själv riktar sin uppmärksamhet mot sig själv som ett vad, med 

ett punktuellt egenskapstänkande exempelvis; ´Jag är en slarvig dyslektiker` eller ´jag är 

tekniskt begåvad`”. (Wright, 2002, s. 195) Ur det relationella perspektivet talar detta vad, 

emellertid inte om vem eleverna är, bara vilka egenskaper de delar med andra. Med ett alltför 

enskilt intresse för resultat, kvalitet och bedömning kan man därför, från det relationella 

perspektivet hävda, att elevers erkännande som unika, som ett jag, knappt får möjlighet att 

komma fram.    

   Det här gör att problematiken kring mätkulturen blir dubbelbottnat och ställer min 

undersökning i ett nytt sken. Det är inte bara tiden och ensidigt fokus på mål och 

kunskapskrav, som kan hindra lärarna att fokusera på syftet; förmåga till självinsikt. 

Mätkulturen kan också förstärka en attityd bland lärare och elever som inte lämnar mycket 

utrymme för elever att se sig själva som unika och därmed närma sig en förståelse om vem de 

är.   
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Bilaga 1 (Enkätundersökning, dokument och frågeformulär) 

I ämnet svenska ska elever arbeta med språk och litteratur utifrån flera perspektiv. Bland 

annat ska elever ges kunskaper om språkriktighet, den retoriska arbetsprocessen och 

skönlitterära författarskap. Undervisningen ska också stimulera elevernas lust att läsa och 

skriva, samt ge dem flera olika förmågor.  

  Läroplanen (Gy11) är under svenskämnet indelad i tre olika delar; ämnets syfte, det centrala 

innehållet och kunskapskraven. Vad jag främst är intresserad av är vad ämnet och 

undervisningen är tänkt att leda till, dvs. ämnets syfte. Syftet är beskrivet på den första sidan 

och ska sammanfatta alla kurser i svenskämnet. Där hävdas, bland mycket annat, att 

undervisningen ska ”leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt (…).” För mig är 

detta syfte viktigt, för det ger en antydan om vad som värderas i skolan och i samhället i stort. 

Begreppet självinsikt är emellertid inget som direkt står med i det centrala innehållet eller i 

kunskapskraven. Det är med andra ord inget som lärare ska betygssätta. Vilken funktion 

har/får då detta syfte i undervisningen?  

   Frågor som jag kommer diskutera i uppsatsen kretsar kring hur man som lärare värderar och 

jobbar med detta syfte. Hur integrerar man det i undervisningen? Finns det (om än dolt) i 

målen och kunskapskraven? Eller är det så att självinsikt helt enkelt är för svårt att ”upptäcka” 

och i förlängningen mäta? Är det så att vi bara betygsätter det vi kan mäta och inte mäter det 

som vi egentligen värderar?  

Uppsatsens syfte: 

Syftet med min undersökning är att se hur lärare arbetar med begreppet självinsikt. Min 

förhoppning är att jag utifrån den analysen delvis kan diskutera och problematisera 

läroplanens formuleringar, men också ha en diskussion om mätkultur och effektivisering inom 

skolväsendet. 

Frågor: 

1 Hur tänker ni kring detta syfte? Finns ”självinsikt genom skönlitteratur” med i planering av 

undervisningen? 

2 Är självinsikt genom skönlitteratur något som värderas i bedömningen av elevers utveckling 

och prestationer. Om ja, vad är det i elevens resultat som får dig att tänka att hon nått 

självinsikt?  
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Bilaga 2 

Kunskapskrav för moment i skönlitteratur 

Svenska 1     

E 

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.  

C 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form 

med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven 

utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på 

gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar 

välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. 

A 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form 

med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven 

utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på 

gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade 

och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i 

berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. 

Svenska 2 

E 

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. 

C 

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

författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de 

skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och 

författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. 

A 

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

författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa 

och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och 
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känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och 

idéströmningar i samhället. 

Svenska 3 

E 

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. 

C 

Eleven kan göra en fördjupad och utförlig 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 väl valda belägg från texterna. 

A 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av 

ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med 

säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl 

valda belägg från texterna. 


