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Abstrakt

Kursplanen för ämnet svenska framhåller i många passusar vikten av att möjliggöra elevers 
personliga utveckling. I ämneskommentaren för svenskämnet används ordet identitet vid tre 
tillfällen. I denna kontext, i och med att ett klassrumsklimat där elever och lärare gemensamt 
diskuterar exempelvis måluppfyllelse kräver av parterna att ha gjort klarhet i vad de 
diskuterar, faller det sig naturligt att fråga hur begreppet identitet uppfattas av elever. 
Uppsatsens syfte var att med hjälp av en fenomenografisk femstegsmetod beskriva vilka olika 
tankar kring identitet som eleverna genom skriftspråket strukturerar, men också att granska 
vad elevtexterna har gemensamt. Efter att ha brutit ned elevuppsatserna i citat och bildat 
innebördskategorier utkristalliserades sju innehållsskategorier. Då uppsatscitaten sedan byggts 
upp till en ny helhet framträdde elevernas uppfattning av identitetsbegreppet som framförallt 
socialkonstruktivistiskt där vi formas i mötet med andra. Elevtextanalysen visar hur vi relativt 
fritt kan forma den egna identiteten, vilket av Thomas Ziehe (2003) diskuteras i termer av 
kulturell friställning. De slutsatser gällande lärarprofessionen som kan göras utifrån analysen 
av elevmaterialet och av styrdokumenten är att möten och samtal, om eller med hjälp av
skönlitteratur, är essentiella i arbetet med personlig utveckling.

Nyckelord: elever och identitet, existentiella frågor, kulturell friställning
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Inledning

Skönlitteratur är inte enbart fabulerad verklighet och författarskap är mer än livlig fantasi. På 
ett eller annat sätt förmedlar skönlitteraturen idéer, som i mångt och mycket är angelägna och 
rör det allmänna: livet, kroppen, själen, döden, jaget. Där filosofi som disciplin kan anses 
debatterande och saklig kan skönlitteratur skildra en filosofisk idé på ett mer hanterbart sätt. 
Albert Camus Främlingen, om en man som i fängelset väntar på döden, handlar kanske inte 
främst om huvudkaraktärens sista dagar i livet. Vissa författare har förmågan att väcka 
känslor och frågor hos läsaren, vilka sedan hjälper denne att avtäcka någon form av abstrakt 
filosofisk teori. I Camus fall är den filosofiska idén den om människans frihet (Bråkheimer, 
2001).
  
Jag har i min lärarutbildning, framförallt vid diskussioner om vikten av klassrumssamtal,
reflekterat över vilka förkunskaper som krävs av elever för att kunna diskutera och tolka 
styrdokumenten. I kursplanen för ämnet svenska framhålls i många passusar skönlitteraturens 
roll i svenskundervisningen, särskilt betonas dess vikt för elevers personliga utveckling. I 
ämneskommentaren för ämnet Svenska nämns identitet vid tre tillfällen (Skolverket, 2009). I 
ovannämnda kontext faller det sig naturligt att fråga hur begreppet identitet uppfattas av 
elever. Elevers syn på identitetsbegreppet torde påverka hur de anser sig bäst uppnå kraven. 
Handlar till exempel deras syn på utveckling om att ”lära känna sig själv” eller om att ”lära 
nytt”? 

Det skönlitterära arbete som bedrivs i skolor rör kanske framförallt kravet på identifikation; 
elevers möjlighet att känna igen sig själva i böckers karaktärer. Via litteraturinsamlingen till 
denna uppsats, har jag fått uppfattningen att existentiella frågor inom skolverksamheten ofta 
tillfaller religionsvetenskapens ansvarsområde. Följande studie behandlar inte elevers syn på 
livet och döden, elevers uppfattningar och tankar kring sådana existentiella gåtor har 
undersökts (se avsnittet Elever och de existentiella frågorna). Här intresserar istället, med 
tanke på avsaknaden av liknande arbete, det mer metafysiska, eller ontologiska, perspektivet 
på elevers uppfattning av vad identitet är, om det alls finns någon sådan. 

Som blivande ämneslärare i filosofi och svenska är jag naturligtvis intresserad av arbete över 
blockgränserna. Utgångspunkten för detta arbete är dock inte ämnesintegreringen. Enligt min 
uppfattning skulle arbetet mycket väl kunna innefatta både filosofi- och svenskläraren, vilket 
möjligtvis skulle hjälpa till i skapandet av helhetsintryck. I sammanhanget gäller emellertid
arbetet, och diskussionen kring arbetet, ämnet svenska. Det är inom ramen för svenskämnet 
jag har bedrivit en lektionsserie – inom vilken jag hämtat stöd från styrdokumenten och inom 
vilken jag också anser det skönlitterärt textcentrerade arbetet med identitets- (och livs-) frågor 
öppna för viktiga och intressanta reflektioner.

Syfte och frågeställning

Det övergripande syftet för uppsatsen är att beskriva vilka olika tankar kring identitet som 
eleverna genom skriftspråket strukturerar, men också att granska vad elevtexterna har 
gemensamt. Dessutom intresserar styrdokumenten och de krav de ställer. Grund- och 
gymnasieskolans läroplaner och kursplaner för ämnet Svenska visar på djup emfas då det 
gäller elevers identitetsutveckling, personliga utveckling och mötet med existentiella frågor 
(se sida 3-4).  I analysen av elevmaterialet, och med ovan angivna betoningar i 
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styrdokumenten som samlingspunkt, är jag vidare intresserad av att veta vad läraren är ämnad 
att göra. Fokus för studien kan formuleras i följande frågeställning: 

Vilka idéer kring de tre temana; mänsklighet, fri vilja och kropp och 
själ1 möter och behandlar eleverna i textarbetet och vilka generella 
slutsatser kan göras om deras identitetsuppfattning?

Teorier och tidigare forskning

I gällande styrdokument genljuder slagorden skönlitteratur! existentiella frågor! och identitet! 
Det finns dessvärre begränsad forskning kring hur lärare med hjälp av skönlitteratur arbetar 
med elevers identitetsutveckling som mål. Också studier kring vad ’identitet’ betyder för 
elever och hur de anser sig utveckla en identitet saknas. Det finns emellertid relativt mycket 
forskning kring elevers reflektioner kring existentiella frågor och om vilka frågor de anser 
vara viktiga. Medan identitetsbegreppet ofta får samhälleliga eller biologiska förklaringar, kan
diskussioner om identitet jämväl röra under vilka förutsättningar vi existerar. Jag börjar denna 
översikt med att förklara vad jag avser då jag gör skillnaden i för- och efterledet i föregående 
mening.

Identitetsbegrepp
Identitetsbegreppet kan förstås på många olika vis. Ordet identitet används i folkmun ofta 
något flytande om personlighet eller mycket formellt om identitetshandlingar. Frågan ”vad är 
jag” blir oklar och oprecis i sammanhanget, och svaret är helt beroende av infallsvinkeln; 
personlighet eller id-kort. Då det gäller teoretiska discipliner finns framförallt två 
uppfattningar. Den första av dessa är att identitetsutveckling är en inre process; att identitetens 
formande är beroende av individens utveckling, och att identiteten med andra ord finns inom 
oss. Den andra uppfattningen är istället att sociala och kulturella faktorer konstruerar 
identiteten, som är i ständig förändring (Frisén & Hwang, 2006).

Någon kanske reagerar på ordanvändningen i frågan ”vad är jag” och menar att det istället för 
vad väl ändå borde stå vem; en av skolverksamhetens främsta uppgifter är trots allt att hjälpa 
elever i formandet av den egna identiteten (se nästa avsnitt). Jag är av uppfattningen att 
läraren och eleverna, för att kunna ta sig an den uppgiften, måste veta vad det är de faktiskt 
har som mål att bredda kunskap om. Denna uppsats, som behandlar elevers indirekta svar på 
vad identitet är, ska försöka reda ut hur elever uppfattar begreppet vilket innebär att uppsatsen 
inte kan utgå från en fast definition. I och med hur frågor har ställts och diskussioner 
utformats, får begreppet avgränsningen självbild som definitionen presenteras i Ungdomar 
och identitet (ibid., s.152): ”en känsla av kontinuitet i tid och rum”. Eftersom eleverna i 
uppsatsen svarar för definieringen kan ingen tydligare avgränsning göras än den som rör hur 
det kommer sig att vi är (eller inte är) samma trots de molekyl- och åsiktsbyten vi kan hinna 
göra under en livstid. De socio-kulturella eller biologiska aspekter som kan anses viktiga vid 
besvarandet av vem’ jag’ är, är i sammanhanget viktiga först då eleverna svarar att 
komponenterna är del av identiteten.

Thomas Ziehe om identitet
Även om identitetsbegreppet inte får en fast tolkning eller avgränsning i uppsatsen, kan 
Ziehes teori om identitet vara förtjänt av en kort introduktion. Ziehe betraktar identitet som 

                                               
1 För uppkomsten av temana står de för studien aktuella eleverna. Läs vidare i Inledande inventering, s.9.
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framförallt en social konstruktion, och menar att dagens ungdomars liv formas av 'marknaden' 
(Frisén & Hwang, 2006). I och med att kapitalismen vunnit mark i kulturen och samhället har 
de tidigare traditionssystemen börjat brytas ner och socialisationsbasen för samhället 
förändrats. Vi präglas inte längre av traditionella familjeangelägenheter, av en inte längre 
endast nationell arbetsmarknad , av teve-kultur och av ungdomsrevolter. Idag har vi med 
andra ord betydligt större möjligheter att bryta mot nedärvda traditioner än tidigare 
generationer haft, vilket Ziehe ger benämningen ’kulturell friställning’. Denna friställning tar 
sin början i en medvetenhet om att vi har större och fler möjligheter än förr, men den innebär 
också att vi blir medvetna om de begränsningar vi har(Holmbom, 2007). Vi kan i olika 
kontexter pröva och ompröva vår identitet och har också större val i struktureringen av 
densamma. Vi är dock inte helt fria. Ungdomars utveckling är dels beroende av subjektiva val 
och värderingar , dels av ekonomisk verklighet. Den påverkas också av de färdigställda 
identiteter och livsstilar som bland annat media basunerar ut. Vår valfrihet är med andra ord 
delvis skenbar i och med att vi gör våra val med hjälp av färdigställda tolkningar (Ziehe, 
2003). 

Styrdokumenten om skönlitteratur och identitet
Nedan görs hänvisningar till både grund- och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i 
svenska för att ge en bättre bild av ämnets helhet. Däremot har Lpf94 och kursplanen för 
Svenska B varit de styrdokument som varit gällande för den undervisning som bedrivits i 
anslutning till uppsatsen. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) finns följande 
formulering om identitetsarbetets vikt: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 
unika egenart [...] Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och 
innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det 
globala (Lärarnas riksförbund, 2003, s.46f). Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad
för ämnet Svenska finns konkretiseringen:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den 
personliga och kulturella identiteten [...] För den personliga identiteten och 
för samhörigheten mellan människor har språket stor betydelse. Språket 
speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, 
bakgrund, kön och intressen. [...] Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i 
språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra 
till mognad och personlig utveckling (Skolverket, 2009). 

Det finns en stor samklang mellan läroplanen och den citerade kursplanen för gymnasie-
skolan men också grundskolans kursplan samstämmer:

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och 
världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger 
möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda 
och för omprövning av värderingar och attityder [...] Litteraturen ger också 
perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som 
den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar 
på de stora livsfrågorna (Skolverket, 2009).

Grundskolans ämnesbeskrivning talar om ett formande av identitet, medan sättet på vilket 
skönlitteraturen påverkar identitet inte explicit uttalas i gymnasieskolans dokument. Istället 
talar man om att identiteten uttrycks genom språket och litteraturen (Holmbom, 2007). I 
strävansmålen för ämnet Svenska betonas vikten av att elever ”i dialog med andra uttrycker 
tankar, känslor och åsikter och reflekterar över existentiella och etiska frågor”. Vidare säger 
man att ”Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, existentiella, 
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etiska, historiska, framtidsskridande eller andra frågor behandlas i undervisningen”
(Skolverket, 2009). Hur målen och kriterierna för svenskämnet överensstämmer med 
ämnesbeskrivningen kan ifrågasättas. Skönlitteraturens förmåga att lyfta existentiella frågor 
genom att den ”hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma 
identiteten”, har en erfarenhetspedagogisk framtoning. I grundskolans ämnesbeskrivning 
följer ett enda uppnåendemål för årskurs 9: ”känna till några av de stora författarskapen som 
ingår i vårt kulturarv”. För Svenska B är de mål som rör litteratur och läsning knutna till 
jämförelser och kunskap om verk: ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från 
olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning” och ”ha 
tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha 
stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker” (Skolverket, 2009). I de för 
femte skolåret aktuella uppnåendemålen betonas form och funktion: ”kunna läsa med flyt 
både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur (…) kunna 
samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texten” vilket innebär att läraren inte 
åläggs ett ansvar att ta upp livsfrågor. Den som ser svenska som ett bildningsämne får i 
styrdokumenten stöd för detta (Fagerström, 2007, s.17).

I de citerade styrdokumenten finns inte explicita värderingar om vad som ska läsas. Annat var 
det i Lgr80: ”Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är konstnärligt 
undermålig och hårt präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja och 
motarbeta”(Brodow & Rininsland, 2005, s.10). Den ökade abstraktionsnivån är till för att 
motverka att lärare blir bundna vid vissa metoder eller ett visst stoff. Uppnåendemål för 
personliga utveckling eller svar på de stora livsfrågorna är vidare svåra eller omöjliga att 
formulera. Abstraktionsnivån, som med uttryck som kunskap, analys och identitet återger 
undervisningen, kan vara både en gåva och en förbannelse. Läraren ges möjlighet och 
skyldighet att anpassa metod och stoff till gruppen, men måluppfyllelsen kan också tolkas 
mycket olika och därigenom kanske somliga mål försummas (ibid.). 

Vi kan egentligen inte veta hur elever upplever litteratur, om den för dem alls förmedlar 
någonting. ”(D)et är i stor utsträckning böckernas förtjänst att jag räddade mig genom 
barndomen” säger en stipendiat i den artikel av Lindström som Fagerström (2007, s. 15) 
inleder sin artikel med. Etiska och existentiella frågor har tidigare inte haft något inflytande i 
litteraturvetenskapen, men har på senare tid fått genomslagskraft.  I Uppsala bedrivs 
livsåskådningsforskning där man bland annat ägnar sig åt att belysa existentiella frågor i 
skönlitteraturen. Disciplinen ifrågasätts dock av de litteraturvetare som menar att detta 
förhållningssätt genererar en oproblematisk syn på relationen mellan text och verklighet. 
Transaktionen mellan berättandet och läsare negligeras till förmån för ”en genomskinlig yta 
som släpper igenom liv; bakom eller under den kan läsaren betrakta verkliga situationer och 
verkliga händelser” (ibid., s. 16). Att elever känner igen sig, eller att texten med nödvändighet 
förmedlar är med andra ord inte en självklarhet inom alla litterära traditioner. 
Gymnasieskolans koppling mellan skönlitteratur och identitet är förvisso vagare än 
grundskolans, men skönlitteraturen förutsätts istället ge nya perspektiv. Den utveckling 
eleverna ska göra beskrivs inte i ord om på vilket sätt, den sker helt enkelt med hjälp av
litteratur (Holmbom 2007). 

En förutsättning för denna uppsats aktualitet är att liksom styrdokumenten stå på det ben som 
framhåller skönlitteraturens potentialer. Hur lärare och elever sedan arbetar med den för att 
läsningen ska bli meningsfull är självklart essentiellt. Vidare krävs att elever och lärare genom 
att dela eller känna till varandras uppfattningar är överens om hur att åstadkomma dessa 
meningsfulla möten.
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Elever och de existentiella frågorna
I en rapport från skolverket från 1996 undersöker Börjesson, med utgångspunkt i elevers 
studieavbrott, ungdomars upplevelser av skolan. Skolan målas i samtalen upp som opersonlig 
och kanske verklighetsfrånvänd, där elever inte kan prata med sina lärare om livsfrågor. 
Börjesson menar att de problem ungdomsskolan må ha kanske framförallt består i konflikten 
mellan livsproblemen och skolans okunskap att bemöta dem. De vuxnas stöd, och 
möjligheterna till bearbetning av existentiella frågor, fortsätter han, är nödvändiga i 
identitetsarbetet (Börjesson, 1996). Brodow & Rininsland refererar i Att arbeta med 
skönlitteratur i skolan – praktik och teori (2005), till studier gjorda av Charles Sarland, 
Langer och Rosenbratt som visar att:

Tonåringar vill lära sig om livet och samhället, att de föredrar texter där de 
kan ”finna sig själva” och gärna diskuterar existentiella frågor som berör 
dem [...] Men sådana diskussioner är många lärare rädda för att ta upp (ibid., 
s.35).

Det finns dock de som vågar. Olika forskningsprojekt har sedan slutet av 1960-talet beskrivit 
och analyserat de livsfrågor och livsåskådningar som barn och ungdomar bär (Eriksson,1999). 
Lars Naeslund skriver i prologen till antologin Existentiella frågor i skolan (2007, s.9) att han 
och medförfattarna inför utförande av sina empiriska studier utgick ifrån att 
svenska/skönlitteratur och religionskunskap var de mest aktuella områdena för existentiella 
frågor/livsfrågor. Han menar att bidragen i antologin bevisar att skolan kan utformas på ett vis 
som gynnar elevernas existentiella utveckling. Framförallt svensk-/filosofi-läraren Tove 
Frisch artikel, sprungen ur en avhandling, är intressant. Hon har studerat personlig filosofi hos 
studenter vid ett vuxengymnasium och frågar sig i studien vilka nya möjligheter och 
begränsningar som öppnar sig för det demokratiska och livsfilosofiska mötet i klassen. Hon 
har funnit som fruktbar metod, i de klasser där deltagarna inte har svenska som förstaspråk, att 
läsa och diskutera tidigare elevers uppsatser om existentiella frågor. Dessa elevuppsatser
hjälper studenterna i skapandet av nya uppsatser men bidrar också, i och med att 
avhandlingarnas idéer inte präglas av förkunnande, till att eleverna lättare kan tänka fritt. Hon 
menar vidare att de studerande, genom att instämma, häpnas eller protestera, inbjuder till 
fruktbara diskussioner. Dessa samtal leder i sin tur till dialektiska processer som i 
förlängningen skapar nya kunskaper som dessutom vägleder även utanför klassrummet. I de 
texter de producerat märker hon också att de studerande, trots att de kommer från 41 olika 
länder, formulerat fundamentalt lika livsproblem (exempelvis frågan om meningen med livet) 
(ibid.).

Religionsläraren Keijo Eriksson har i avhandlingen På spaning efter livets mening (1999)
diskuterat livsfrågor tillsammans med elever i årskurs 9 och med hjälp av deras uppsatser 
kartlagt och innehållsanalyserat föreställningar om centrala livsvärden. Materialet visar att 
äldre elever ofta funderar över livsfrågor och att de söker en ökad kunskap om livets mening. 
Livsfrågorna är det startskott som behövs vid bildandet av en personlig livsåskådning då de 
både engagerar och frambringar ställningstaganden: 

” [...] eleverna har utvecklat en reflekterande förmåga genom att de tar 
ståndpunkt med utgångspunkt i övertygelser snarare än på något av 
auktoriteter föreskrivet eller enbart orsakat av tradition” (ibid., s.89). 

Livsfrågor ställer reflektionen i centrum. Trots att förmågan till reflektion varierar mellan 
elever finns en problemgemenskap då livet och döden utgör de premisser under vilka vi alla 
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existerar (ibid.). Precis som Frisch anser alltså Eriksson att eleverna i stort är eniga men han 
menar att det även förekommer alternativa funderingar och att denna heterogenitet ställer krav 
på en individanpassad undervisning. Elevernas uppsatsmaterial visar också på ett nära 
samband mellan värderingar och handlingsberedskap och svårigheter att diskutera ontologiska 
frågor; frågor om tillvarons egenskaper. Istället är de dolda i större sammanhang som 
fokuserar människan och hennes relationer (ibid.). Utifrån resultatet har Eriksson gjort 
slutsatsen att utformande och genomförande av en undervisning som gynnar elevers 
existentiella utveckling, ska ha sin utgångspunkt i eleverna och deras uppfattning om sig 
själva och andra. Genom att eleverna skriver, samtalar och läser menar Eriksson att de kan 
”frilägga trovärdiga reflektioner om grundläggande uppfattningar i centrala livsfrågor” (ibid., 
s. 190).

Metod

Undersökningsgrupp
Denna uppsats, och ett bemötande av dess frågeställningar, förutsätter genomförandet av en 
lektionsserie. Vid kontakt med lärarhandledaren inför den verksamhetsförlagda utbildningen 
klargjorde jag mina ambitioner och blev tilldelad en klass bestående av 18 elever som läser 
Svenska B under andra året på samhällsprogrammet. Uppsatsen kom av den anledningen att 
ha sin utgångspunkt i kursplanen för den aktuella kursen men hade lika gärna kunnat gälla för 
A- eller C-kursen. I klassen är en övervägande del tjejer (13). Alla elever är svenskfödda och 
har svenska som förstaspråk.

Datainsamlingsteknik
Då ansatsen med denna studie är att finna någon form av mönster i elevers reflektioner kring 
identitet krävs djupare kunskap än den som tillhandahålls genom exempelvis enkätanalyser. 
Runa Patel och Bo Davidson (2003) verifierar att ett bra tillvägagångssätt för att nå denna 
kunskap är att ha en kvalitativ strävan där fokus ligger på mjuka data i form av exempelvis 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.  

De kvalitativa analyserna fokuserar ord och har till uppgift att avtäcka egenskaper, strukturer 
och uppfattningar (ibid.). En kvalitativ studie samljuder därför med strävan att utreda hur 
elever upplever identitetsbegreppet. Efter att ha genomfört denna studie skulle den däremot 
kunna utvecklas och istället fokusera hur många tjejer respektive killar som anser 'A' eller 'B' 
och om det finns några kausala samband. Detta lämnar jag dock åt någon annan att studera.

Patel och Davidson menar att undersökaren, för att få till stånd ett levande förhållande till sitt 
analysmaterial, bör bearbeta materialet undan för undan då det tillkommer eftersom resultatet 
kan ge fingervisning om hur att gå vidare (2003).  Det material som har insamlats kräver en 
viss introduktion.

Datamaterialet och dess kontext
För att få ett så genomtänkt uppsatsmaterial som möjligt och samtidigt skapa lärtillfällen hölls 
under fem veckor tio lektioner inom temat Identitet, där eleverna växelvis läste, diskuterade 
och skrev reflektionstexter. Inledningsvis skrev de en flödestext där syftet var att jag, efter 
genomläsning, skulle finna teman att ordna undervisningen kring. Erfarenhetspedagogik, där 
estetisk läsning sätts in i ett kunskapssammanhang, kan sägas vara förestående uppsats vagga. 
Jag har, precis som Molloy (1996) förespråkar, försökt utgå från elevernas verklighet och 
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fånga upp de frågor och problemställningar som eleverna uppfattar som angelägna och 
intressanta för att på så vis hålla mig inom räckhåll för elevernas livsvärldar.

Vid urval av det textmaterial som skulle behandlas under lektionerna var tanken att i 
möjligaste mån söka finna litteratur med ett tema som svarar mot lektionsinnehållet. En 
mängd frågor inpassas vid övervägande av textmaterial. Eftersom viss vald litteratur inte har 
en uttalad överensstämmelse med det ämne som lektionerna behandlar, färgar min läsning 
valet, vilket innebär att det innehåll jag läser inte nödvändigtvis ger sammanhang åt eleverna. 
Detta problem ställs lärare ofta inför vid texturval. Skönlitteratur ska, enligt grundskolans 
ämneskommentar för Svenska, bearbetas på ett meningsfullt sätt för att hjälpa eleverna forma 
sin identitet. ”Problemet är bara att det sätt som läraren finner är meningsfullt inte 
nödvändigtvis är meningsskapande för eleven” (Holmbom, 2007, s.19). I och med att det 
litteraturpedagogiska arbetet för läraren bör ha sitt ursprung i ambitionen att arbeta mot 
utvalda syften och mål (Molloy, 1996), går det inte att komma ifrån det subjektiva urvalet. 

Som avslutning på arbetsmomentet skrev eleverna en essä och det är denna som ges en 
kvalitativ bearbetning. Till skrivningen schemalades två lektioner om 70 minuter och ett 
datum för senaste inlämning angavs. För att eleverna skulle få exempel på essäer och i sin 
egen skrivning utifrån valt tema veta vilken av essäerna de kunde ha användning för, lästes 
inledningen i dem båda. Sedan gavs en kort introduktion till framställningssättet. 
Anvisningarna delades ut (bilaga 2) och all bearbetad litteratur lades fram, varifrån de valde 
den de ansåg vara relevant. Eftersom ”kunskapens konstruktiva, kontextuella och funktionella 
betydelse kommit allt mer i fokus under senare år” (Eriksson, 1999, s.80) hade 
uppsatsuppgiften medvetet formulerats på ett så öppet sätt som temat tillåter för att ge 
eleverna frihet och utrymme att gå in i den kunskapande dialog som Molloy (1996) 
understryker vikten av. Eleverna skrev under två lektioner i en datasal och fick en vecka till 
bearbetning hemma innan inlämning. 

Lektionsgenomförande 
Jag återger här kortfattat och tematiskt lektionsinnehållet för att ge ett vidare sammanhang för 
uppkomsten av essäerna.

• Kropp och själ: Högläsning av Vem är vem? ur Tännsjös novellsamling X2000 (1999). 
Eleverna diskuterade sedan hur de tolkar texten, som problematiserar både dualism 
och funktionalism, och vad de spontant anser om de två förhållningssätten till kropp 
och själ. Sedan följde ett helklassamtal där jag försökte styra diskussionen så att båda 
synsätten behandlades.

• Mänsklighet: Två scener ur A.I visades. Eleverna diskuterade efter filmvisningen om 
det finns en formel för mänsklighet utifrån diskussionsfrågor. Tillsammans gjorde vi 
sedan en tankekarta med mänsklighetens ”ledord” (som till min besvikelse blivit 
bortsuddad från tavlan då jag kom tillbaka för att skriva av den). 

• Nästa lektion läste vi Jag tror på den ensamma människan av Gunnar Ekelöf och ur 
Johannes Anyurus Det är bara gudarna som är nya, där vi inledningsvis anknöt till 
föregående lektion. Då eleverna ansåg sig vara ovana lyrikläsare lästes och 
diskuterades dikterna i helklass där vi också knöt dialogen till det första temat. Vi 
försökte att gemensamt tolka dikterna, och för att undvika mitt eget tolkningsföreträde, 
lyfte jag istället vissa verser som eleverna kommenterade. 

• Fri vilja: Den andra valda novellen av Tännsjös(1999): Vad annat kan jag göra?,
höglästes varpå eleverna diskuterade i mindre grupper. Efter detta skrev de en andra 
flödestext som skulle knyta ihop de tre momenten. De svarade på vad som är ”jag” 
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(vilket många tolkade som typiskt mig) och om de någon gång känt sig spårbundna 
(Tännsjös begrepp).

• Filmvisning: Till filmvisningen av Truman Show (1998) fordrades två lektioner.
• Essä-skrivning

Databearbetningsmetod  

Fenomenologi 
För att kunna analysera hur-frågorna och utvinna någon form av kunskap; alltså ge studien en 
epistemologisk grund, behövs ett komplement till metoden.  Den fenomenologiska disciplinen 
utgår ifrån att människan i sin världsuppfattning har formulerat en rad common sense-begrepp 
att tolka vardagsverkligheten med. Dessa tankeobjekt anses vidare tillskriva beteenden dess 
motiv. Alan Bryman (1997, s.66) skriver att "de tankeobjekt som samhällsforskaren 
konstruerar för att förstå den sociala verkligheten måste grundas på de tankeobjekt som 
konstrueras hos människors vardagstänkande, de som lever sitt liv i den sociala världen". 
Genom att ge struktur åt människors uttalanden och ordna dem under rubriker utifrån motiv 
och uppfattningar, menar alltså Bryman att vi kan finna aktörernas egna uppfattningar om den 
sociala världen. 

Människor söker ge allt en mening och innebörd. Denna meningsskapande akt kallas av 
fenomenologer för den intentionala och hänger samman med livsvärldsteorin. I upplevelsen 
av en situation bildar människor en uppfattning om vilken mening och innebörd situationen 
har. Essens, slutligen, är det homogena. Vid analys av den intentionala strukturen är essensen 
det som inte varierar mellan olika individer, det fundamentala. I en studie kan dock flera 
essenser utvinnas, eller kanske bör flera utvinnas. Om alla meningsskapande processer fogas 
till samma essens kan essensen bli för vid och intetsägande (ibid.).

Fenomenologin kan kanske låta vag och oprecis, och Schütz menar att begreppet av den 
anledningen ofta misshandlas. "Fenomenologi verkar sällan stå för föga mer än att man tar 
hänsyn till aktörernas synpunkter och den betydelse de lägger in i sitt beteende" (ibid. s.67). 
Med detta menar Schütz att forskare ofta hänvisar till fenomenologin för att underbygga det 
epistemologiska i sina rapporter. Undersökningarna får en i efterhand konstruerad vetenskaps-
(eller snarare kunskaps-) stämpel. 

Fenomenografi
Medan både fenomenologi och underbegreppet fenomenografi behandlar medvetande har 
denna uppsats till ansats att undersöka hur elever tänker kring identitetsbegreppet och inte vad 
identitet är. Fenomenografin har samma grundinställning som sin föregångare men intresserar 
sig för innebörd istället för förklaring (Patel & Davidsson, 2003). I och med att 
huvudansatsen för uppsatsen är att undersöka elevuppfattningar – och vidare för att avvärja 
den vaghet som Schütz diskuterar – används en av Spiegelberg influerad fenomenografisk 
femstegsmetod. Eriksson (1999, s.92) presenterar Spiegelbergs metod så här:

i. Identifiering av speciella fenomen
ii. Identifiering av den allmänna essensen

iii. Sambanden mellan olika innehåll struktureras
iv. Angivande av hur fenomenen uppträder
v. Strukturen av innehållet medvetandegörs

vi. Identifiering av omdömen
vii. Tolkning av innebörder och betydelser
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De första fyra punkterna rör kategorisering, de två senare resultatredovisning och den sista 
resultatanalys. Jag har valt att omformulera metodmodellen för att göra uppsatsen mer 
överblickbar och har i största möjliga mån försökt att inte påverka meningen. Istället för 
Spiegelbergs sju, har jag punkter som är fem till antalet:

1) Inledande läsning med identifiering av helheter/teman
2) Ett försök att finna direkta citat med innebördssmässig variation och bilda 

innebördskategorier
3) Identifiering av värderingar och övertygelser inom varje kategori: Innehåll
4) Redovisning av data
5) Dataanalys: Identifiering av det som inte varieras (essens). 

Här har (i) fått ny formulering, (ii) och (iii) har sammanslagits i (2), uppträdande av fenomen
(iv) har i den nya punkten (3) blivit värderingar och övertygelser, (vi) har omformulerats, 
likaså (v) som i min modell redovisas i (5) tillsammans med en konkretiserad punkt (vii). Det 
första steget (1) redovisas nedan. Under rubriken Resultatredovisning (4) beskrivs 
tillvägagångssättet för applicering av metodmodellens två följande punkter. Steg (5) redovisas 
under egen rubrik.

Etiska överväganden 
I inledningsskedet av lektionsserien informerades klassdeltagarna om syftet med studien (och 
om innehållets relevans för deras utbildning). En blankett med information skickades också 
med eleverna hem för målsmans underskrift (se bilaga 1). Alla ifylldes och lämnades in. 
Eleverna har anonymiserats och sådana uttalanden som kan demaskera en elev har i 
möjligaste mån uteslutits.

Urval, bortfall och avgränsningar 
Den reflektionstext som eleverna skrev vid det första mötet har använts för att utforma 
lektionsserien. Den har därför valts bort i det material som analyseras.  Den text eleverna 
skrev i mitten av lektionsserien; ”vem är jag?” lämnas helt då jag funnit svårigheter att 
kategorisera elevernas utsagor utifrån de tre temana (många elever ritade tankekartor fyllda 
med intressen). Eftersom studien är undervisningsbaserad bidrog samtliga klassdeltagare med 
data. På grund av frånvaro vid lektionssammankomsterna har studien dock ett bortfall på 
totalt fyra texter, två från varje tillfälle. En elev hade godkänd ledighet och svarar för en av de 
saknade texterna medan de andra tre är resultat av sjukskrivna eller frånvarande elever. Ingen 
elev saknar inlämning av två texter.

Inledande inventering – (1)
I den treenighet som tidigare bestod av ”elev – läromedel - lärare” är nu 
läromedlet ersatt av elevtexter av olika slag. Dessa texter ger mig kunskap 
om elevernas frågor och tankar d.v.s. om deras kunskapande. Denna 
kunskap använder jag sedan då jag planerar min undervisning (Molloy 1996, 
s. 185).

En förberedande inventering genomfördes i Molloysk anda under den första 
lektionssammankomsten, där eleverna fick i uppgift att under fem minuter skriva sina 
spontana tankar kring begreppet identitet, utan att låta pennan lämna pappret 
(flödesskrivning). Texterna togs in för tolkning där syftet var att finna teman att ordna 
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undervisningen kring. Efter genomläsning framträdde tre tydliga teman och alla elevtexter 
behandlade ett eller flera av dessa. Nedan citeras tre texter, som får karaktärisera materialet, 
inom parantes anförs hur de har tematiserats: 

”Det syns inte, utan det är inom människan, själen exempelvis (Kropp och själ)”
”Identitet för mig är ett signum på hur man är som människa (Mänsklighet)”
”Man kan göra som man vill. Jag kan ta mina egna beslut (Val)”

Då tolkning och tematisering genomförts, där själ, val och mänsklighet var framträdande 
begrepp, utformades i erfarenhetspedagogisk anda undervisningen kring dem som teman. Det 
var inte bara mitt personliga intresse som ämneslärare i filosofi som avgjorde 
förhållningssättet till begreppen. Snarare var det en vilja att, precis som Keijo Eriksson (1999) 
gör, forma motsatspar som ger alternativ att värdera. Eftersom eleverna mötte själsbegreppet 
med ifrågasättande eller icke-ifrågasättande (vi har själ/ vi har inte själ) var föresatsen att ge 
de tre temana samma dualistiska angreppssätt.  Därför kom ”val” att beröra om vi har, eller 
inte har, fria val. Samma sak gäller för mänsklighet: finns något mänskligt eller kan 
exempelvis robotar bli, handla och känna precis som vi?

Redovisning och tolkning av empiriskt material

Syftet med föreliggande studie är att beskriva vilka olika tankar kring identitet som eleverna 
genom skriftspråket strukturerar, men också att granska vad elevtexterna har gemensamt. 
Kartläggningen och sorteringen av elevtankar sker stegvis. Det första steget i denna 
kartläggning, att finna helheter/teman i en flödestext, har genomförts tidigare (se ovan) varpå 
huvudkategorierna kropp och själ, mänsklighet och fria val utkristalliserades. Förestående 
avsnitt avser göra följande:

 Ett försök att finna direkta citat med innebördssmässig variation och bilda 
innebördskategorier (den fenomenografiska metodens punkt 2).

 Identifiering av värderingar och övertygelser inom varje kategori: Innehållskategorier
(den fenomenografiska metodens punkt 3).

 Redovisa data (den fenomenografiska metodens punkt 4)

Det andra steget (2) innebär att lära känna det nya material som består av 16 essäer, samt att 
klarlägga vad elevtexterna framförallt vill uttrycka. Genom att ingående försöka lära känna 
uppsatsernas innebördsmässiga variationer avseende funderingar kan de sedermera inordnas 
under beskrivande rubriker. Efter att ha sammanfört citat med liknande innehåll under de tre 
huvudkategorierna utkristalliseras 2 innebördskategorier för Kropp och Själ, 2 för 
Mänsklighet och 2 för Fri vilja.

Efter en indelning utifrån innebörd läses texterna åter i sökandet efter skillnader och likheter i 
de många förhållningssätt som uppsatserna illustrerar (3). Till Kropp och själ förs 8
innehållskategorier, till Mänsklighet 4 och till Fri vilja 5. Det empiriska materialet består av 
sammanlagt 62 citat men inte alla redovisas, istället citeras varje elev 1-2 gånger. I det 
följande förs ett (då det inte finns fler) eller två citat till varje innehållskategori för att belysa 
det som utgör vanliga uttalanden och som kan sägas känneteckna materialet. 
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Kropp och själ i elevuppsatserna

Dualisterna
En stor majoritet av de uppsatser som behandlar temat kropp och själ har en dualistisk 
hållning där tron på en själ motiveras i ord som trygghet eller rädsla för att inte finnas. 
Själens beskrivningar är komplexa och många, och i en del uppsatser behandlas istället för 
själen ett jag - någonting annat.

Själens innehåll
Många elevuppsatser diskuterar vad själen är och består av. Beskrivningar av själens innehåll 
kan se ut enligt följande:

Platon skrev ned att själen är essensen av människan, att själen är det som 
bestämmer hur vi beter oss. Den innehåller vårt vett, våra känslor och våra 
begär. Om jag väljer att sammanfatta mina tankar om en själ så blir min 
förklaring ganska lik Platons beskrivning, själen blir en entitet som 
innehåller vår personlighet och är en grundsten i vår person.

I andra texter framställs istället själen som något obestämt, utan egentliga egenskaper. Något 
som förändras och utvecklas i takt med att vi får nya erfarenheter:

Vi föds med våran själ och den kan inte bytas ut för då skulle inte vi vara 
samma människa, att människor förändras beror på att själen kan utvecklas. 
Precis som att våran kropp förändras och utvecklas med åren så gör även 
våran själ det.

Själens placering
Många uppsatser diskuterar det faktum att vi inte kan bevisa att vi har en själ eftersom vi inte 
kan peka på var den sitter. I uppsatserna är en vanlig syn att själen är någonting abstrakt och 
att vi aldrig kan bevisa dess existens. Ändå är uppfattningen att själen måste finnas 
någonstans:

Om personligheten finns i hjärnan och ingen själ existerar, då måste allt 
försvinna när man blir hjärndöd. Ett helt unikt jag kan väl inte bara försvinna 
för att hjärnan dör? Nä, det måste nog finnas något, som gör mig till den jag 
faktiskt är. En själ, som existerar någonstans

En annan uppsats utpekar istället den plats där själen är placerad och kan vid en första anblick 
verka mottsatt det som uttalas i föregående citat:

Personligheten och medvetandet skulle kanske kunna finnas i själen. Själen i 
sin tur tror jag kan befinna sig i mer eller mindre hela kroppen men borde 
åtminstone finnas i hjärnan. Det borde väl vara hjärnan som gör 
personligheten och medvetandet levande.

I det här textstycket tycks eleven mena att själen finns på många ställen, bland annat i hjärnan 
och att hjärnan hjälper själen få medvetande. Senare i texten beskrivs hur vilsna själar kan 
existera och liksom vandra omkring i världen utan att veta om det. 

De döda
Vad är det som vi känner då en vind blåser i ett vindstilla rum? Är det vilsna 
själar som dött på ett tragiskt sätt och inte kunnat ansluta sig till 
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världssjälen? Hur ska vi annars kunna förklara spöken och andra onaturliga 
saker? 

Många elever motiverar själens existens efter döden i skenet av bortgångna släktingars 
upplevda närvaro. Det är framförallt i denna diskussion som eleverna gör paralleller till 
verkliga händelser:

När vi kom fram höll jag hennes hand och lyssnade på hennes sista andetag. 
När hon sedan lämnad oss kände jag att hon var kvar i rummet och tittade på 
oss.

Kroppen som hjälpmedel
Sambandet mellan kroppen och själen diskuteras i närmast alla texter inom temat. Gemensamt 
för utsagorna verkar vara att kroppen är vad som hjälper själen att kommunicera:

Kroppen är bara ett hjälpmedel för själen att kunna visa sig och leva. I ett 
riktigt liv är en ensam själ hjälplös och en kropp är hjälplös utan en själ. 
Kropp och själ hör ihop under livets gång och kommer att skiljas åt vid 
slutet. Då är kroppen ingenting längre, då är det bara själen som möjligen 
kan existera.

I texten nedan beskrivs själen som kroppens medvetande. Kroppen i sig är med andra ord 
handlingsförlamad. Kroppen hjälper själen men är ingenting utan den:

Ta tillexempel då man har ett hjärtstillestånd och sedan kommer tillbaka till 
livet. Många människor beskriver det som om de svävar utanför sin kropp 
och tittar ner på sig själv när hjärtat inte slår och när de sedan funkar igen är 
man återigen tillbaka i kroppen. Vad är det då som har svävat utanför 
kroppen? Är det själen? Det måste ändå vara något som har ett medvetande 
eftersom den ser vad som händer och kan dra slutsatser från detta, men det 
kan inte vara vare sig hjärtat eller hjärnan som svävar utanför kroppen 
eftersom de är fasta organ och det är fysiskt omöjligt att de skulle kunna 
lämna kroppen.

Själen är jag
I många texter används ordet jag istället för själsbegreppet. Ofta för att beskriva vad de anser 
vara ett alternativ; någonting annat. I följande citat görs däremot en avgränsning mellan själ 
och jag.

För inom mig känns det som att jag alltid kommer att finnas på något sätt 
även fast min kropp slutar fungera. Om mitt medvetande sitter i en själ kan 
det som är ”jag” finnas kvar. I medvetandet borde väl också personligheten 
finnas?

Medvetandet och därmed jaget och jagets egenheter (personlighet) är avhängigt själen. Jaget 
kommer fortsätta finnas efter kroppen, men i själen. Själen är i sin tur någonting mer, eller 
kanske en behållare. Inget likhetstecken görs. En annan uppsats beskriver något betydligt mer 
alternativt, där både kropp och själ dementeras och där jag istället är det hus vi själva bygger:

Men en sak är i alla fall säker, att det finns något i oss alla som gör oss 
unika, och jag vill kalla det den identitet som man bygger upp åt sig själv, 
inte ödet och inte själen. Bara ”Jag”.  
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Själens bestämmande
Där det förra citatet speglade en frihet att själv välja sitt jag menar andra att själen har en 
bestämmande funktion:

Eftersom att alla människor består av precis samma saker och är uppbyggda 
på precis samma sätt, händer, fötter, mage, hjärna, men fortfarande är vi så 
pass olika och det måste bero på att vi har någonting inom oss som är olika 
från person till person och jag tror då att det är våran själ som gör det. Jag 
skulle kunna beskriva det som att det är själen som bestämmer våran 
personlighet.

I en annan uppsats beskrivs hur själen gör beslut:

Vi skulle aldrig stå och fundera mellan två alternativ och aldrig känna oss 
osäkra, vi skulle veta redan i förväg vad vi skulle välja. Men som det är i 
dagsläget är vi medvetna om att vi har ett val och att vi själva kan bestämma 
vad vi ska välja och det är därför vi ofta velar mellan två olika alternativ. 
Enligt mig så är det då själen som är med och tar dom här besluten.

Vem bestämmer vad själen är?
Lucy Eyre skriver i sin bok ”I döda filosofers sällskap” att vissa menar att vi 
bara är våra tankar, erfarenheter och handlingar. Att det är de tre, som 
tillsammans utgör ”jaget”. Det skulle då innebära att ”jaget” förändras vid 
varje ny handling eller tanke. Om det nu skulle vara på det viset att vi blir en 
ny ”person” hela tiden, då skulle dagens rättsystem inte fungera. T ex skulle 
en våldtäktsman komma undan hur lätt som helst. (…) Dock så är det inte 
våra lagar som bestämmer vad ”jaget” är. Kanske är det faktiskt så att vi har 
ett totalt icke-fungerande rättssystem i Sverige? Hur ska man kunna veta?

Här reflekterar uppsatsförfattaren över att det verkar finnas någon sorts samhällelig syn, en 
bestämd definition av vad vi består av. Denna definition är stridig mot den tanke om att vi 
bara är Kropp som beskrivs i I döda filosofers sällskap. En annan uppsats belyser också den 
definition som rättsväsendet verkar grundat på:

Om jaget är detsamma som vår kropp, är det då det som straffas i en 
rättegång?

Fysikalisterna/Materialisterna

Några få elevtexter behandlar på ett ifrågasättande vis själsbegreppet och kallar det en 
illusion. Ingen av dem beskriver vad vi istället är.

Illusionen
Jag personligen tror inte på själen. Jag tror vi människor upplever våra 
psykiska halvor som själar, därför att kunna ha dem som en ”fallskärm” när 
vi dör, något att hoppas på. Men om nu själen existerar i den situationen, att 
det är våran medvetande och psykiska halva, borde inte alla våra problem 
från de förra liven ha följt med såsom det kommer göra när vi dör detta liv?

En annan elev ger ett nästan identiskt svar:
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Jag tror att själen är vad vi tror att den är. Om vi tror tillräckligt mycket på 
den så kan den existera. Ungefär tills våra kroppar dör. Då dör våra själar 
med.

Sammanfattning
De elever som valt att skriva om kropp och själ är framförallt de som vill framhålla att den 
faktiskt existerar, eller att de åtminstone vill tro att den existerar ”jag vill så gärna tro på att vi 
har en själ, men olyckligtvis kommer mina tankar mest troligt att snurra kring dessa frågor i 
all oändlighet”, skriver en elev. ”Att vi har en själ kanske mest är önsketänkande. Men det är 
väl bäst så. Att vi får tycka och tro vad vi vill. Bara vi är lyckliga”, skriver en annan. I ingen 
elevtext framställs själen som någonting självklart. Det är dock få som väljer att skriva 
ifrågasättande om temat, eller som visar på en fysikalistisk/materialistisk uppfattning. En elev 
skriver ”om vi bara är kropp och ligger i koma, skulle vi inte existera. Eller om vi blev 
hjärndöda. Det vill jag inte tro på och så gör vi ju inte inom vården”. Om vi kommer 
underfund med att människor bara är kropp och hjärnsignaler menar de att samhället skulle 
falla samman. Det är en stor omställning. Framförallt har vi då inget jag. I många uppsatser 
används inte ordet själ för att beskriva det som inte är kropp, ofta används istället just ’jag’. 
Begreppet jag för att beskriva det som kan existerar utan kroppen, är att ta ett steg bort från 
andlighet och religion, men samtidigt behålla innebörden. Vissa använder också begreppet för 
att beskriva ett medvetande som inte nödvändigtvis existerar utan kroppen. 

I flera uppsatser beskrivs själen som någonting med delvis fast innehåll, i andra som 
någonting mer obestämt. Gemensamt för dem är att den utgör något slags medvetande som 
registrerar och upplever och således kan förändras över tid. Även om den är något eget, som
kan finnas utanför vår kropp, är den beroende av kroppen för att kunna utvecklas. De som 
pekar på att själen bara består av fasta egenskaper som å sin tur bestämmer hur vi beter oss är 
få. De säger vidare inte om de ”kommer med själen”, om de är medfödda, eller om de formas 
under en tid för att sedan vara bestående. ”Man kan inte lära en gammal hund sitta”, avslutas 
en av de aktuella texterna, vilket kan uttrycka att vi lär oss under en period för att sedan av 
trägenhet behålla våra vanor.

Mänsklighet i elevuppsatserna

Det finns framförallt två grundhållningar till Mänsklighet: Att mänsklighet är någonting som 
alla människor har; något som är unikt för vårt släkte, och de som menar att mänsklighet är 
egenskaper som inte nödvändigtvis alla människor tillägnar sig.

De obestridande
Här samlas de citat som innebördsmässigt pekar på mänsklighet som något alla människor 
har.

Mänsklighetens innehåll
Medlidande och spontanitet nämns bland annat som mänskliga egenskaper:

Vad är det som utmärker om vi är människa eller inte? Är det våra känslor 
eller vår förmåga att omtanke om andra? Det som gör oss mänskliga är att vi 
kan agera och vara spontana, t.ex. som att man är sugen på en hamburgare 
kan man gå ut och äta en hamburgare.
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Vissa gör också en jämförelse med själen:

I en diskussion med mina klasskamrater kommer jag distinkt ihåg svaret på 
vad som skiljer en robot från en människa. ”Känsloliv” och ”förmågan att ha 
en fri vilja”. Kanske är vi bara en kemisk reaktion. Men om vi skulle ha en 
själ finns det ju bortom det fysiska, bortom det som kan kopieras. Vet vi med 
säkerhet att en själ skulle existera i en robot? Om tanken skrämmer blir 
svaret att det finns mer till en människa.

Att producera mänsklighet
Jag tror faktiskt inte att en robot kommer kunna ersätta en kompis 
tillexempel. För jag tror inte att en robot kommer bli lika unik som en riktig 
människa. Man gillar ju en person för att man kanske delar samma intressen 
och åsikter men jag ser inte hur en robot skall kunna bilda egna åsikter och 
skaffa intressen m.m.

De ifrågasättande
Istället för att se mänsklighet som liktyding med människans säregenhet, framhåller vissa 
elevtexter att den inte är en självklarhet. 

O-mänsklighet
Omänskliga människor behöver inte sakna alla de egenskaper som är mänskliga, det räcker 
med att sakna en: 

Är de människor som inte kan känna medlidande och kärlek och sånt något 
annat än människor? I och med det är det egenskaper som de saknar som gör 
dem mänskliga enligt mig?  Så en robot som kan likna oss till utseende men 
saknat dessa egenskaper är som en människa som saknar dessa egenskaper?

Elevuppsatserna ådagalägger bland annat medlidande som ett av nyckelorden för den 
mänsklighet som omänskliga människor saknar. I en uppsats utpekas till och med en sådan 
omänsklig människa:

Vi kan känna på oss om våran kompis är glad eller ledsen, dock är det ju så 
att vissa kan känna sånt mer än andra. Vissa personer kan nästan inte känna 
något medlidande i huvudtaget. En av dem är John Ausonius, även känd som 
lasermannen. När han fick frågan om han kände nått för de 10 personer han 
hade skjutit på så svarar han: ingenting, jag kände ingenting.

Vi lär oss mänsklighet av andra
Mänsklighet framställs i citaten nedan som någonting vi lär oss av andra och som vi därför, i 
och med exempelvis en dålig uppväxtmiljö, kan sakna:

De egenskaper som vi födds med går inte att framställa i ett labb, men 
kanske om man lyckas göra en mänsklig robot. Kanske så kunde han då lära 
sig hur man uttrycker hat och ilska och kanske till och med kärlek. Det är 
något som man måste lära sig av sina äldre men att göra en perfekt mänsklig 
kopia gjord av maskiner.

Nedanstående citat visar vissa likheter med de obestridande textcitaten.  Om vi inte får lära 
oss att vara mänskliga, om vi inte har en omgivning, finns vi inte. Även om vi lär oss 
mänsklighet och den därmed inte finns inom oss, finns ett likhetstecken mellan människa och 
mänsklighet.
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Jag tror att allas Jag påverkar varandra. Man behöver varandra för att lära sig 
och gå vidare i sitt liv. Om inte jag hade haft någon familj eller vänner, vars 
hade då min grund varit? Hade jag byggt min egen? Eller hade jag funnits 
överhuvudtaget. Utan mitt Jag och andras Jag skulle jag inte ha en identitet.

Sammanfattning
Sambandet mellan handling och känsla är tydlig i alla elevtexter som behandlar mänsklighet. 
Medlidande anförs som det mest essentiella hos en mänsklig människa och det leder till vissa 
handlingar. Den som saknar medlidande, som John Ausonius, handlar annorlunda. Det är 
dock först då han inte känner ånger som han tappar sin mänsklighet. Intressant är att i citat av 
de ifrågasättande är känsla mycket framträdande i resonemang om o-mänsklighet medan de 
obestridande talar om den mänskliga handlingsberedskapen; att kunna vara spontan och att ha 
intressen, för att ge två exempel. Ändå är det de ifrågasättande som talar om att lära sig av 
andra; av att se hur andra för sig och handlar. Vi lär oss hur att handla av omgivningen och får 
därigenom en känsla för rätt och fel, inte med det sagt att vi inte kan handla fel. Det är då 
någon handlar utan någon form av etisk uppfattning som denne blir o-mänsklig. Mänsklighet
är i texterna från båda innebördskategorierna ekvivalent med människa. Saknar vi 
mänsklighet är vi inte, då saknar vi identitet, vilket uttrycks i det avslutande citatet ovan. Det 
finns med andra ord människor som inte är människor utan snarare robotar. John Ausonius 
hör till dem. För båda kategorier gäller alltså vidare att mänsklighet inte bara är någon fast 
egenskap utan också våra handlingar.

Fri vilja i texterna

Under denna huvudkategori går det inte att göra den i filosofiska sammanhang vanliga 
indelningen mellan determinister och indeterminister. För det första äger många av eleverna 
inte dessa begrepp. De som håller före att vi har en fri vilja menar dessutom på inget vis att 
viljan är beroende av slumpen. De som talar om ofria val talar om yttre påverkan och måsten, 
men berör aldrig naturlagar eller sådana kausala kedjor där det inte hade gått att göra 
annorlunda. 

De autonoma
De citat som lagts till innebördskategorin de autonoma är de som uttrycker fria val i 
formandet av den egna personen, och de som menar att vi – om vi inte var fria – inte skulle 
kunna hållas ansvariga för någonting.

Jag formar min egen person
Man blir som man umgås” brukar man ju säga, och det tror jag stämmer till 
ganska stor del. Om man vill ha en förändring i hur man uppfattar sig själv 
och hur andra uppfattar en så är det upp till personen i fråga att ordna så att 
det blir en ändring. Jag tycker det är fegt av människor som hävdar att ”Jag 
var född så…”.

I citatet ovan påpekas samverkan i formandet av person, men vi är totalt fria att ändras. 
Tolkningen är att den inverkan som sker utifrån är oreflekterad medan de som verkligen vill
kan påverka sin person. Nedan poängteras att vi kan ändras om vi vill, trots vissa bestämda 
egenskaper. Detta kan dock genomföras på ett mindre autentiskt vis, där vi snarare spelar för 
att tillfredsställa andra:
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Jag tror att en människas identitet formas under hela livet eftersom den 
består av många olika egenskaper. Både sådana vi själva väljer och sådana vi 
inte kan påverka. Vi lever det liv vi lever och kan om vi vill förändras, men 
är det ifråga om att bara byta ut sin identitet mot någonting som man 
egentligen inte är, eller kan man vara den som alla vill att man ska vara. 

Ansvar
Precis som i avsnittet för kropp och själ finns det elever som funderar över den syn på frihet 
som samhällets instanser genomsyras av:

Antag att den fria viljan egentligen bara är en benämning på en illusion, tar 
det ifrån människan det generella ansvar hon har för sina egna handlingar? 
Om så vore fallet kan det uppstå problem i samhället – framför allt i 
myndigheter såsom domstolar eftersom att den åtalade då har möjligheten att 
hävda att han eller hon inte hade något annat val än att utföra den olagliga 
handlingen. Det här orsakar förstås en ohållbar situation för medborgarna i 
ett samhälle.

Eleven problematiserar både den orättvisa som finns eller uppstår i det fall vi inte har fri vilja 
och hur ohållbart det vore om uppfattningen om den ofria viljan stadgades. Här är det snarare 
än sökandet efter sanning eller en egen tro det rationella och ”den enklaste vägen” som får 
eleven att välja att tro på den fria viljan.

De auktoritetsbundna

Arvet
I förra innebördskategorin påpekades i ett citat att uttalandet ”jag var född så” är felaktigt och 
fegt. Nedan ger en elev ett liknande förklarande av varför vi inte kan ändras:

Jag tror dels starkt på att mitt beteende kommer från mina föräldrars 
arvsanlag - att en del av min personlighet består av min förmåga att skjuta 
upp saker. Jag menar också att min uppväxt och uppfostran har stor 
betydelse för vilken människa jag är idag. Min personlighet saknar helt och 
hållet inspiration och motivation att börja med ett arbete tidigt. Det är bara så 
jag är.

Förutom nedärvda egenskaper, som kanske var viktigare i tidigare ålder (?), anges 
uppväxtmiljöns avgörande i hur vi formas. Det är därför vi kan vilja göra annorlunda men 
ändå inte gör det: En form av bundenhet.

Att välja vem man är
Som anfördes under föregående innehållsrubrik anges ofta någon annans inflytande i 
formandet av en människa. Uppsatserna påtalar vår ofrihet att välja annorlunda och att inte 
heller föräldrar kan göra valet att inte påverka oss:

Att välja att inte forma barnet tror jag inte går, har en familj vissa normer så 
ligger dem och ”gror” i hemmet, de finns där när föräldrarna pratar, för sig 
och hanterar olika situationer i vardagen vilket barnet då blir en del av och 
där med formas. 
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I andra uppsatser uttrycks inte den totala ofriheten, men att våra normer och värderingar är 
bundna till vår släkthistoria:

Mina normer är nog i alla fall ganska lika vad mina döda släktingars i Luleå, 
normerna i familjen följer ju med i generationer i vissa fall, i mitt därmed 
måste jag nog erkänna. Men det är absolut inget jag hänger läpp för, jag vet 
ju att jag är så pass stark att jag kan ha min egen uppfattning utan att känna 
mig påtvingad något utav mina föräldrar.

Teologi
I vissa texter betonas en färdig plan, uppställd av Gud: 

Och sen tror jag också på Gud, så jag borde ju ha någon slags filosofi om att 
”Han där uppe” finns med oss i allt vi gör och har en plan för alla. Det tror 
jag också, jag tror att Han har en plan för allt som händer med oss, sen är det 
vår uppgift att finna den planen Han gjort upp för oss. 

I citatet nedan berörs en mening; att det finns ett sorts förbestämt syfte bakom varje val vi gör. 
En plan uppställd av något annat:

Jag tror att varje liv har en mening. Varför skulle vi annars inte leva? Alla 
uppfinningar vi gör har en mening. Varje val vi gör har en mening.

Sammanfattning
De flesta citaten inom denna huvudkategori har liknande innebördsmening och 
kategoriseringen var svår att göra. Ingen uppsatsförfattare är total i sin övertygelse om fria
eller ofria val. De flesta påpekar yttre påverkan och ytterligare några talar om bundenhet till 
historien genom ärvda gener. Är viljan nog stark kan vi välja annorlunda, men vissa påpekar 
att detta kräver insikt i den egna personen; vill vi passa in alldeles för starkt kan vi tappa oss 
själva. Innehållskategorin Teologi är något avvikande. De citat som placerats där beskriver en 
förutbestämdhet som inte uppgjorts av människor. Min tolkning är emellertid att det inte finns 
någon bundenhet att följa denna plan. Istället behandlar berörda uppsatser någon form av 
självuppfyllelse, att vi blir lyckligare om vi finner den utmärkta vägen.

Resultatanalys – essensen
I följande textavsnitt avser jag besvara den frågeställning som presenterats i syftet: Vilka 
frågor kring de tre temana; mänsklighet, fri vilja och kropp och själ möter och behandlar 
eleverna i textarbetet och vilka slutsatser kan göras om deras sammanlagda 
identitetsuppfattning? Den första delfrågan redogjordes i resultatredovisningen. Här
identifieras istället det som i elevuppsatserna inte varieras; den essens som ger möjlighet att 
generalisera resultatet och utvinna en för uppsatserna gemensam identitetsuppfattning. Jag har 
låtit den allmänna essens som Spiegelberg påtalar (se sida 8) bli innebördskategorier. De 
innehåller emellertid essenser i fenomenografisk betydelse. Förevarande tillvägagångssätt gör 
det möjligt att i resultatet gå från helheter till delar för att i analysen kunna återknyta till en 
(förhoppningsvis) ny helhet. Jag har i sammanfattningen av varje huvudkategori delvis 
redogjort för likheter mellan innebördskategorier, men då inom ramen för huvudkategorin. 
Vad finns det för likhetstecken mellan utsagor om själen, mänskligheten och valet? Inom 
parentes anges kategorisering för de citat som inte tidigare angivits.
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HUR diskuterar eleverna?
Eriksson (1999) diskuterar i sin undersökning elevuppsatsernas nära samband mellan 
värderingar och handlingsberedskap och svårigheter att diskutera ontologiska frågor; frågor 
om tillvarons egenskaper. Istället är de dolda i större sammanhang som fokuserar människan 
och hennes relationer. Elevtexterna i denna studie har inga större problem att angripa 
identitetsbegreppets ontologiska aspekter. De avhandlar vad identitet är, vad att existera, ha 
ett medvetande och vad en uppfattning av självet innebär. De diskuterar också precis som i 
Keijo Erikssons undersökning handlingsberedskap, även om dessa i större utsträckning 
besvarar vad - i form av handlingar, en människa är - än hur:

Vad är det som utmärker om vi är människa eller inte? Är det våra känslor 
eller vår förmåga att omtanke om andra? Det som gör oss mänskliga är att vi 
kan agera och vara spontana, t.ex. som att man är sugen på en hamburgare 
kan man gå ut och äta en hamburgare.

Även om den citerade eleven menar på att ett självvalt besök hos exempelvis Max 
hamburgerrestaurang är hur en mänsklig människa skulle handla för att bli kvitt sin hunger, 
menar eleven också att det är en utmärkande mänsklig handling; det är inte en fråga som rör 
sådant som hänt i livet utan en fråga som är viktig för livet. Att resonemangen rör varat (och 
inte är formade som situationsbundna anekdoter), är viktigt för att jag ska kunna föra en 
diskussion kring dem utifrån syftet. Det är också därför jag gör denna poängtering. I 
diskussionen kring vad som utmärker en sann människa (eller en osann människa) och dess 
handlingar, är på detta ontologiska vis den etiska aspekten återkommande. Vården diskuteras i 
förhållande till kroppsbegreppet, där vi om människan bara är kropp inte har några
anledningar att hålla en hjärndöd vid liv. Om determinism råder och människan inte har några 
val bör vidare rättssamhället omvärderas i och med att ingen kan ställas inför rätta, och har vi 
inga rättstankar är vi inte mänskliga. 

Vet vi med säkerhet att en själ skulle existera i en robot, bara för att roboten 
ser ut exakt som människan? (…)Här är mitt etiska dilemma. Om jag har den 
synen på mänsklighet och vilka vi är, så klarar människan snart att 
massproducera människor. I fabriker. Ska vi alltså ha människor märkta 
”Made in China” om 50 år (Mänsklighet – De obestridande –
Mänsklighetens innehåll)?

Citatet ovan tar sin utgångspunkt i fysikalismen, där eleven menar att vi i det fall vi bara 
består av kemiska reaktioner med rätt teknik skulle kunna dupliceras, vilket anses etiskt 
ohållbart. Fysikalismen är i det inte oetisk, vi måste inte skapa mänskliga robotar, däremot 
rättsväsendets om-så-scenarier inte bara dementeras eftersom de ”skulle få samhället att rasa” 
som en elev uttrycker det, de visar även på att ofrihet på ett eller annat sätt medför 
omänsklighet. Detta innebär för analysen att frihet - kanske just friheten att spontanstoppa på 
Max hamburgerrestaurang, och mänsklighet – kanske just att känna ansvar och ha rättstankar, 
blir nödvändiga för att vi alls ska existera som mänskliga människor. De är enheter som måste 
vara del i identitetsuppbyggnaden. 

VAD diskuterar eleverna?
Många elever lyfter fram rädslan för något alternativt, för det de inte vet någonting om eller 
kan kontrollera, och menar att de hellre behåller skygglapparna på än upptäckter något som 
påverkar deras känsla för jaget. Framförallt gäller detta diskussioner kring döden, kring 
robotar med känslor och den totala ofriheten.
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Nä, det måste nog finnas något, som gör mig till den jag faktiskt är. En själ 
som existerar någonstans. Alla vill vi nog egentligen att det ska vara så, bara 
för att underlätta livet. Vi vill inte att allt ska ta slut och att allt ska bli svart. 
Själen kanske följer med oss ned i graven. Att vi har en själ kanske är mest 
önsketänkande. Men det är väl bäst så. Bara vi är lyckliga (Kropp och själ –
Dualisterna – Själens placering).

I citatet ovan visar eleven att den inte är fullt övertygad om vad en människa består av men 
väljer att tro på själen kanske för att utskilja sig från alla andra, men också för att minska 
rädslan för döden. "Mer ändå avskräcker tanken på att döden sätter stopp för 'leken': de 
studerande får inte längre vara med, det vill säga delta i livet. Döden är också en stressfaktor, 
allt roligt, allt väsentligt, alla pris måste hinnas med och upplevas, innan den omutliga döden 
tar vid [...] (Frisch, 2007, s.229)". På samma sätt som Frisch menar att döden är avskräckande, 
avskräcker den ofria viljan och o-mänskligheten. Eftersom vi utan dem inte anses kunna 
uppnå sådant vi strävar efter att uppnå kan vi inte utvecklas. Denna strävan efter utveckling är 
stressam och ibland forcerad:

Jag tror att en människas identitet formas under hela livet eftersom den 
består av många olika egenskaper. Både sådana vi själva väljer och sådana vi 
inte kan påverka. Vi lever det liv vi lever och kan om vi vill förändras, men 
är det ifråga om att bara byta ut sin identitet mot någonting som man 
egentligen inte är, eller kan man vara den som alla vill att man ska vara.

Närheten till det vi inte är, eller ännu inte är, bidrar till att skapa vår världsbild. Detta innebär 
att vi i lika hög grad styrs av det vi inte är eller har gjort, som av det vi tycker oss vara eller 
kunna bli inom överskådlig tid (ibid. s.207). Problemet kring att vara autentisk kan gestaltas i 
det förra; att en osann människa är en sådan som är för pådriven och försöker vara på ett vis 
som kräver andra och fler erfarenheter. En pådrivande person är helt enkelt inte där än, eller 
kommer kanske aldrig vara (om denne inte gör de erfarenheter som krävs för att vara ’där’). 
Jag vet allt om jag, skriver en elev i sin inledande flödestext. Och något sådant antar jag 
denne mena; att människan har makt att ändra och forma sin identitet och att denne för att 
göra detta måste ha självinsikt, och veta sina begränsningar. Sanna är människor i det förra 
och i nedan anfört citat först då de utforskat och ställt sig kritiska till sin livsvärld:

Vi påverkas av världen vi lever i och gör saker som vi egentligen inte skulle 
behöva göra som t.ex. ungdomar som röker eller snusar och vill visa sig cool 
inför andra eftersom dem dels kanske är osäkra i sig själva och sen kanske 
inte riktigt har koll på vem dem egentligen är (Fri vilja – De 
auktoritetsbundna – Att välja vem man är).

En annan elevtext förklarar på ett fint sätt hur människan undslipper denna identitetsförvirring
och får samtidigt stå som exempel för den vid första anblicken motsägelsefulla synen på varat
som dels individualistiskt/autonomt, dels format av varat i världen:

För att få sin egen identitet så måste man se saker, lära sig saker som man 
också tar ställning till. Det kan forma ens personlighet. Identiteten vi söker 
kan också vara en bidragande faktor, men också den identitet som vi får av 
folk som berättar eller visar hur de uppfattar oss (Fri vilja – De 
auktoritetsbundna – Att välja vem man är ).

Många elevtexter skildrar en liknande syn på varat, där vi klarar oss själva och har 
handlingsberedskap nog att forma vår egen verklighet, men där parallellt med detta 
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samhörighet åberopas, att vårat vara är del av något större. Och detta är nog ingen motsägelse 
utan delar snarare röst med livsvärldens värdegrund och viljan att vara unik och självständig 
men inte totalt ansvarig. För att göra en populärvetenskaplig analys, påminner det om rädda 
barnens paroll: ”Alla olika alla lika”. 

Mina normer är nog i alla fall ganska lika vad mina döda släktingars i Luleå, 
normerna i familjen följer ju med i generationer i vissa fall, i mitt därmed 
måste jag nog erkänna. Men det är absolut inget jag hänger läpp för, jag vet 
ju att jag är så pass stark att jag kan ha min egen uppfattning utan att känna 
mig påtvingad något utav mina föräldrar .

Den här eleven talar om delvis ärvda normer, som yngre generationer blir tillägnade för att 
sedan värdera. Möjligheten att påverka vilka vi är diskuteras på liknande sätt, där en egen 
livssyn kräver en tolkande och värderande självständighet gentemot vuxna, särskilt gentemot 
sina föräldrar. Genom att ungdomar får en allt bättre förmåga att tänka abstrakt, vilket krävs 
för etiska överväganden, främjas också den personliga utvecklingen (Frizén & Hwang, 2006). 
Biologi framhålls inte i någon elevtext som totalt bestämmande i människans identitet, några 
elevtexter diskuterar trägna vanor som förhindrar förändring, andra att själen har ett delvis 
fast innehåll i form av känslor och medvetande. Detta medvetande är dock inte oföränderligt
utan utvecklas genom upplevelser. Att det är tiden som är bestämmande i utvecklingen påtalar 
ingen; ingen text framhåller just mognad eller övergång från barn till tonåring som tillfälle för 
identitetsskiftning. 

Konklusion
Sammanslaget ger elevuppsatserna en socialkonstruktivistisk uppfattning av identitet där 
identiteter konstruerats utifrån samhälleliga, familjmässiga och kulturella kontexter och av 
uppfattningen av sin plats i världen. Människor både formar och formas av den verklighet de 
lever i och är därför beroende av möten. Socialkonstruktivister anser att människor inte bara 
har en identitet, istället identifierar de sig olika beroende på i vilken kontext de befinner sig 
(Frizén & Hwang, 2006). 

Elevcitatet som tidigare anfördes, där en icke-autentisk person började röka, och nedanstående 
citat, visar på olika sätt hur vi kan prova identiteter och hur vi kan byta identitet beroende på 
kontext. Den förra påtalade att handlingen (att röka) inte passade ihop med en viss identitet 
medan citatet nedan talar om att vissa identiteter gör sig mindre bra i vissa subgrupper, vilket 
är skäl till att byta:

Det finns en mängd olika identiteter och livsstilar för en enskild individ att 
relatera sig till eftersom man befinner sig i olika situationer under livets 
period. Dels för att man kanske inte vill ha den identiteten i just den kretsen 
eller för att man inte tycker att den passar (Fri vilja – De autonoma – Jag 
formar min egen person).

Många elevcitat framhåller på liknande sätt hur vi fritt kan forma den egna identiteten, vilket 
av Ziehe diskuteras i termer av kulturell friställning. Han menar att en uppluckring av det som 
tidigare varit traditionsbundet ger människan ett större mått av frihet. Vi föds inte längre in i 
sammanhang där vår identitet är avhängig vår familj. Vi både kan och tvingas istället att 
forma vår egen identitet (Holmbom, 2007). Genom den tilltagande valmöjligheten kan vi göra 
ett stort antal livsval. Friställningen och välståndet i samhället leder också till ett krav på 
subjektivering av jobb och aktiviteter. Vad vi än gör menar Ziehe (2003), så kräver vi av det 
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att vara emotionellt laddat – det är inte arbetet som är viktigt, utan att man trivs med att utföra 
det. Vi måste dock analysera vår livsvärld och känna till våra yttre hämningar för att veta 
vilka val vi har och för att bibehålla vår autencitet (detta diskuterades på sida 20). ”Det viktiga 
är att man känner sig meningsfull och lycklig”, skriver en elev. Och det låter ju på inget vis 
egendomligt. Ziehe menar att hämningarna, exempelvis de ekonomiska, gör att valen ändå 
känns begränsade. Dessa resulterar ofta i vilsenhet, där att inte veta sin väg skapar ångest
(ibid.). ”Man behöver finna en meningsfullhet i sitt sätt att leva. Man behöver landa i en 
känsla av att man har förutsättningar att utforma sitt eget liv på ett meningsfullt sätt i den 
väntande vuxenvärlden (Frizén & Hwang, 2006, s.63)”. En elevtext talar om mening och att 
meningen är att finna vägen. Det kan kanske ses som tröst, att vi inte måste veta vår identitet 
utan kan söka den genom livet. Med detta inte sagt att vi saknar identitet. Andra elever påtalar 
bytet av identiteter, och det kan kanske också skapa en känsla av meningsfullhet till livet; att 
vi förutom att förändras, hela tiden strävar och alltid söker.

Jag diskuterade i avsnittet om styrdokumenten (s.3) att de genom sina formuleringar och 
ordval ger en socialkonstruktivistisk framtoning, där skönlitteraturen framställs som ett 
redskap vilket hjälper elever att forma sin identitet (Holmbom, 2007). Skolans värdegrund, 
vidare, kräver av barnen att från tidig skolålder fostras till medborgare med en viss och 
preciserad värdegrund:

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förändra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 
(Lpo94).

Istället för slutsatsen att uppsatsförfattarna skrivit det de tror att läraren vill läsa är min 
uppfattning att samstämmighet med värdegrund och styrdokument (och lärare) snarare 
tecknar en delad/gemensam livsvärld. Med tanke på det fostransuppdrag som tillfaller skolan 
är det kanske istället svårt att som elev tillhöra en totalt annan värld. 

Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till förfaringssätt och med
lärarprofessionen i fokus. Dispositionsmässigt presenteras diskussionen först utifrån 
uppsatsens validitet och reliabilitet, sedan förs en resultatdiskussion och avslutningsvis 
diskuteras uppsatsens användningsområde och förslag på framtida forskning ges.

Metoddiskussion
Intentionerna med förestående uppsats var från början andra. Jag hade som delsyfte att 
undersöka hur ett textarbete kan hjälpa den personliga utvecklingen och 
identitetsuppbyggnaden. Jag upptäckte senare att jag inte hade tillräckligt omfattande 
information för att genomföra en sådan analys. Av den anledningen kom syftet med uppsatsen 
och infallsvinkeln vid analys av elevuppsatserna att återuppbyggas i efterhand. Det är kanske 
olyckligt. Om jag gjort om, eller haft elevuppfattningar i åtanke och inte elevutveckling, hade 
jag istället varit noga med att göra lektionsanteckningar och genomfört kvalitativa intervjuer 
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och gruppsamtal med diktafon. Framförallt för ett mer djupgående material där jag kan
avstämma att jag tolkat eleverna rätt och kan undvika språkförbistringar. I tolkningen av 
språket, av innebörden i det skrivna, kan elevernas ordval vara missvisande. Eleverna kan 
sakna ord, ha till avsikt att ge uttryck för någonting annat och dessutom kan min förförståelse 
färga läsningen (Naeslund, 2007).

Svårigheter kan uppstå vid användningen av intervju som metod, där intervjuaren leder in 
informanterna på de svar som söks genom ledande frågor. Detta innebär en ökad risk för 
egna personliga åsikter i frågorna (Kihlström, 2007). Intervjun kan liknas vid min formulering 
av essäuppgiften, där färdiga frågeställningar angivits (se bilaga 2). Dessa författades för att 
hjälpa eleverna att behålla den röda tråden och inte hamna utanför ämnet, men kan kanske 
anses ha begränsat möjliga angreppssätt och elevsvar. Validiteten, det vill säga själva kvalitén 
på insamlingsmetoden, fås fram genom att titta på att studiens frågeställningar verkligen 
undersöks samt att syftet stämmer överens med frågorna (ibid.). Genom att jag gjort en 
inledande inventering som underlag för den lektionssträcka som ledde till författandet av 
essäuppgiften anser jag att jag hela tiden hållit mig i kurs med uppsatsens syfte. Elevernas 
uppfattningar av identitetsbegreppet bestämde lektionsinnehåll och teman för det empiriska 
materialet och torde således medföra en hög validitet. 

Jag är inte enbart positivt inställd till den fenomenografiska metoden, utan känner också en viss 
tveksamhet inför användandet. Det är svårt att uttala sig om elevtexterna utifrån de färdigställda 
temana verkligen belyser deras uppfattning eller om uppfattningen har anpassats utifrån deras 
inställning till uppgiften, till temat och framförallt till svenskämnet. Det är med andra ord svårt att 
med säkerhet uttala sig om vad som är verkan och vad som är orsak. Det är vidare väsentligt, 
vilket Frisch (2007) påpekar, att tänka på undersökningens texter som ögonblicksbilder. 
Förvisso framträder tendenser och mönster, men det är viktigt att minnas att uppfattningarna 
av identitetsbegreppet är 'tills vidare'.

Kanske är det svårt att analysera resultat då man bär gestalten av både forskare och lärare. 
Kan man forska inom ramen för sin undervisning och förvänta sig att elevernas svar är 
tillförlitliga? Under det lektionsbaserade förarbetet försökte jag att agera passiv samtalsledare 
och lyfte verser, frågor eller textstycken som eleverna kommenterade för att undvika mitt eget 
tolkningsföreträde. Eleverna fick inget för pappersbetyget gällande betyg och vi hade vår sista 
träff innan inlämning. Inte heller läste deras ordinarie lärare texterna. Att svara rätt, eller att 
svara fel blir i sammanhanget mindre viktigt. 

I en kvalitativ forskning handlar tillförlitligheten i första hand om att en annan forskare, vid 
samma tillfälle och med samma förutsättningar skulle få samma resultat (Kihlström, 2007). 
Den kategorisering av elevtexterna som jag gjort är resultat av mitt urval och således en 
subjektiv konstruktion. Jag har läst, granskat och analyserat materialet i skenet av mina 
förkunskaper och förväntningar. Det är inte otänkbart att andra forskare i samma situation 
skulle kunna komma fram till huvud – och innehållskategorier som skiljer sig från de jag 
använt. Ett sätt att förbigå denna fälla är att låta någon utomstående läsa och granska 
materialet men ett anordnande av ett sådant moment är tidskrävande. Jag är emellertid
övertygad om att en person med samma förkunskaper och samma uppfattning av 
identitetsbegreppet som jag har, skulle göra ungefär de slutsatser jag gör. I och med att 
empirin kom att bestå av elevuppsatser, ser jag i övrigt bara styrkor i att metodansatsen varit 
fenomenografisk. Vid diskussioner kring identitet och existens finns väl ingen mer angelägen 
metod att angripa ’fältet’ med, än den som stöttar mot empirinära livsfilosofi? Om inte för 
läsaren, så har kategoriseringen underlättat i mitt sökande efter mönster, likheter och 
skillnader i utsagorna. Eftersom utsagorna dessutom är direktciterade och varken 
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transkriberade eller tolkade ges också läsaren möjlighet att kontrollera och verifiera 
publicerad data för ökad reliabilitet. Min förhoppning och strävan är att de resultat och den 
resultatanalys som presenteras återges på ett tydligt och systematiskt sätt, så att läsaren förstår 
sambanden och sammanhangen inom vilka elevernas verklighet presenteras. Om så, anser jag 
reliabiliteten vara hög. Jag vill ändock påpeka att jag i arbetet med att tolka elevtexter kan ha 
gjort vissa felaktiga slutsatser genom att elevernas dagsform påverkar resultatet. 

Resultatdiskussion
Jag har inte lyckats finna tidigare undersökningar att jämföra mitt resultat med. Det närmaste 
en jämförelse jag kan komma är den med Frisch (2007) och Eriksson (1999) i diskussionen 
om resultatets homogenitet. Precis som Frisch anser Eriksson att eleverna formulerar
fundamentalt lika livsproblem, trots olika etniska bakgrunder. Att elevtexterna i denna uppsats 
kom att röra i stort sett samma frågor är med andra ord inte konstigt: Unga vuxna verkar helt 
enkelt möta ungefär samma funderingar. Att de deltagande eleverna hade samma etnicitet kan 
ha påverkat innehållskategoriseringen men jag tror, i och med Frisch och Erikssons fynd, inte 
att det har påverkat huvudkategoriseringen. Jag ska inte ge mig på att ge en hypotetisk analys 
av hypotetiska elevtexter men kan presumera att elever med annan etnicitet än den svenska 
eller elever som bara ”ser annorlunda ut” i större utsträckning har funderat kring sin identitet; 
kring kultur, kring andras uppfattningar, kring anpassning och kring sin egen plats i världen. 
Detta skulle kanske ha gett ett större omfång innehållskategorier. Etnisk identiteten skapas, 
precis som den identitet elevtexterna diskuterar, i upplevelsen av tillhörighet och av andras 
uppfattning av i vilken eller vilka grupper man har hemvist. Den är dock i större grad baserad 
på vilken familj och släkt man föds in i. I det fall elevtexterna diskuterat etnisk identitet hade
kanske den biologiska aspekten haft djupare röst. Samtidigt diskuterar inga av de faktiska 
elevtexter utmärkande och detaljerade drag i formandet; ingen nämner medias påverkan, 
ingen nämner könstillhörighet och kanske hade därför ingen elev heller diskuterat biologi. Att 
dessa förklaringar saknas i materialet beror kanske delvis på elevernas behov av frihetskänsla, 
delvis på lektionsuppgifternas utformning (där specificeringar inte efterfrågas).

Eftersom studien genomförts i en klass vid en skola kan ingen representativ, generaliserande 
och heltäckande bild av elevers tankar kring identitet göras. Det empiriska materialet och det 
forskningsområde det behandlar öppnar däremot för möjligheter att i framtida forskning 
jämföra resultatet med nya resultat. Att de överensstämmer är ingen självklarhet och en 
generalisering är därför inte given i det att nya undersökningar tillkommer. Människor är 
olika, varje klass är olik alla andra klasser, men skiftningar är minst lika viktiga att belysa och 
att använda som underlag i diskussioner om ungdomars identitetsuppfattning och 
identitetsbildning. 

För att återknyta till inledningen – ska läraren hjälpa eleverna att lära om sig själva eller 
utvecklas elevers identitet då de lär sig nytt? Styrdokumenten för svenska talar om vikten av 
att känna sitt kulturarv. Så också några elevtexter. Elevtexterna talar vidare om att vi bör 
känna till vår historia och våra ärvda normer och värderingar – vår kontext. Vi bör också 
känna till våra yttre ramar, som ekonomi, miljö och tillhörighet till sociala grupper. Då har vi 
lärt om oss själva. Den inre identiteten utvecklar vi i det sociala samspelet – genom att 
analysera kontexten och gärna också miljön, genom att i samverkan göra åsiktsutbyten samt
genom att utnyttja våra möjligheter. Jag vill här poängtera att jag inte anser elevers 
uppfattningar vara bestämmande i hur läraren bör lektionsförbereda, inte heller i 
definieringen av begrepp eller i hur styrdokumentens formuleringar ska förstås. Istället är det 
deras erfarenheter; hur de uppfattar identitetsbegreppet, som utgör utgångspunkt för 
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diskussionen. Om eleverna pekat på enbart biologiska förklaringar till identitetsutveckling och 
någon form av statisk ”man har vissa talanger” eller ”alla kan inte bli bra på Svenska”, hade 
lärarens uppgift kanske varit att lyfta diskussionen om möjlighet till utveckling. Lärarens 
viktigaste uppgift är väl just att hjälpa eleverna att utvecklas? Framåtskridande kan göras först 
då lärare och elever arbetar mot samma mål och då elever ser sina möjligheter och vägval. 

Avslutande diskussion 
Identiteten kan aldrig vara en ensam individs ensak, istället utvecklas den i samspel med 
andra. I ord och genom handlingar visar människor hur de ser och uppfattar varandra och 
genom denna tillskrivna identitet tillskrivs vi också tillhörighet. Upplevd och tillskriven 
identitet är med andra ord sammankopplade och förstärker varandra; den upplevda identiteten 
förstärker den tillskrivna och den tillskrivna den upplevda (Frisén & Hwang, 2006). Vad har 
då skönlitteratur med identitet att göra? Finns identitet i skönlitteraturen?

I teoriavsnittet klargjordes styrdokumentens uppfattning om skönlitteraturens möjligheter. Det 
som inte är besvarat (och som jag inte avser, eller kan, ge några universella svar på) är hur det 
skönlitterära arbetet kan bearbetas på ett meningsfullt sätt. I citatet nedan illustreras 
meningsfullheten med ett tveksamt kan, som indikerar att inte allt skönlitterärt arbete bidrar 
till personlig utveckling:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den 
personliga och kulturella identiteten (…)Den kulturella identiteten uttrycks 
bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan 
bidra till mognad och personlig utveckling (Skolverket, 2009). 

Jag tror att det kan vara farligt att som lärare vänta sig av litteraturen att tala till eleverna, att 
den alltid ska generera upplevelser och verka utvecklande. Fagerström (2007) diskuterar 
denna tolkning av litteraturen och kritiserar lärare som uppfattar litteraturen som något eleven, 
då denne fått tillräckliga läsredskap, kan ta sig in i för att sedan betrakta verkliga händelser 
och situationer. Istället bör kanske den lärare som strävar efter personlig utveckling i 
klassrummet uppfatta skönlitteraturen som en perrong då läraren tillsammans med elever 
kreerar och konstruerar möten: Där skönlitteratur fungerar som diskussionsunderlag. Det 
handlar kanske inte i första hand om identifikation utan om att lära om andra och om andra 
förhållningssätt. Precis som Brodow & Rininsland (2005) anser jag det vara omöjligt att mäta 
både stärkt identitet och personlig utveckling. Jag delar likafullt styrdokumentens tankar om 
att sannolikheten för att det skönlitterära arbetet ger avkall, är betydligt större om det förs till 
ett meningssammanhang. 

I svaren på de intervjufrågor som Brodow & Rininsland (2005) ställts till verksamma lärare 
angående textval framgår att många anser äldre texter ta upp de stora livsfrågorna. Detta 
innebär dock inte att man kan läsa klassiker bara för att de är klassiker:

Varje text, till och med en haikudikt om körsbärsblom och månsken, har 
potentialen att väcka diskussion, beroende på de associationer läsaren får till 
sin egen värld eller aktuella företeelser i samhället. Kopplingen mellan 
textvärld och läsarvärld kan göras av eleverna själva eller av den påpasslige 
läraren (ibid., s.150).

Istället för att hänvisa till någon form av litterärt värde är det elevernas förförståelse - där 
identifikation förvisso är viktigt men där det också är viktigt att gå utanför sig själv och se sin 
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omgivning - samt lärarens introduktion, textvalsmotivering och efterarbetet som anses skapa 
mening.  På detta sätt kan läraren på ett systematiskt sätt arbeta mot vissa syften och mål. Det 
är med andra ord framförallt lärarens didaktiska strävan som ska avgöra litteraturvalet. 
Lärares medvetenhet om varför och att denne konkretisera detta för eleverna, samt en aktivt 
användning av litteraturen för ändamål som ligger utanför litteraturen själv är alltså grunden 
för ett fruktbart klassrumsarbete. Styrdokumentens erfarenhetspedagogiska framtoning 
innebär att litteraturarbete måste ha sin utgångspunkt i vad läraren vill att eleverna ska förstå 
och lära sig. Detta kan kanske låta som truismer, men samtidigt har jag inte träffat många 
lärare (om någon) som kan värja sig för litterär kanon, som aktivt deltar i boksamtal eller som 
gjort inventering innan de lektionsplanerat. Detta trots att styrdokumenten kräver en 
erfarenhetspedagog och erfarenhetspedagogen ska utgå från elevernas verklighet och fånga
upp de frågor och problemställningar som eleverna uppfattar som angelägna och intressanta 
(Brodow & Rininsland, 2005).

För att eleverna ska kunna göra nya erfarenheter behövs skrivande och läsning. Expressivt 
skrivande om litteraturen eller teman som behandlas däri, fritt och i av lärare fastställda 
riktningar bidrar till att bilda erfarenheter. Vägen till kunskap om det egna tänkandet och 
lärandet ger en beskrivning av denna kunskap och är grunden för skrivutveckling. Eftersom 
skrivande och samtalande är olika redskap för lärande måste det finnas en samverkan mellan 
det talade och det skrivna (Molloy, 1996). ”Tyngden för allt lärande ligger i samspelet mellan 
skrivande och samtal” (ibid. s.155). I samtalet med klasskamrater och/eller lärare kan begrepp 
och infallsvinklar undersökas för att bygga upp och skapa mening kring ny kunskap. Det är 
alltså framförallt i dialogen som nya kunskaper och erfarenheter skapas. Denna dialog kräver 
inte bara av oss att säga vad vi tycker. ”Lärarens roll i en dialogisk klassrumskultur kan inte 
reduceras till att vara den som fördelar ordet, utan läraren bör sträva efter att skapa 
möjligheter för nya tankebanor, tillfällen då eleverna kan tänka själva och lyssna på andra” 
(ibid., s.181). ). 

I denna studie har mening försökt skapas genom att elever fått diskutera och granska åsikter 
och värderingar, med en samtalsguide som håller samtalet inom temat och ifrån det privata. 
En del elever har dröjt kvar i klassrummet efter lektionen för att fortsätta dialogen, vilket i alla 
fall tyder på att de existentiella frågorna upplevs som viktiga och intressanta. Det tyder också 
på att de inte ansetts för svåra eller abstrakta utan istället rört dem och, framförallt, deras 
livsvärld.  

Förslag på framtida forskning
Under arbetets gång, framförallt efter litteraturinsamling, har det framkommit att det finns 
bristfällig forskning om det i styrdokumenten accentuerade arbetet med personlig utveckling. 
Det skulle vara välkommet med fler och mer omfattande studier om målinriktad undervisning 
där identitetsutvecklingen är i fokus. Också studier kring hur tvärvetenskapligt arbete där 
filosofi – och svenskläraren arbetar tillsammans med skönlitteratur som utgångspunkt skulle 
vara önskvärt. Vidare anser jag som intressant att undersöka om, och hur, bearbetning av rent 
filosofiska texter gynnar den skönlitterära läsningen. Kan förståelsen av kulturell identitet 
utvecklas genom kännedom om den kontext med filosofiska strömningar, i vilken författare 
har levt och diktat?
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Bilaga 1

Till målsman
Jag är lärarstudent och har under min fem veckor långa slutpraktik, med klass Ys svensklärare 
X som handledare, utfört en lektionsserie i svenska som del av mitt examensarbete. Eleverna 
har muntligen och skriftligen diskuterat existentiella och filosofiska frågor med utgångspunkt 
i skönlitteratur och film. 

För att kunna använda materialet behövs ert tillstånd.
Deltagandet är frivilligt. 

Texterna och samtalen kommer att behandlas helt anonymt och bara delar av dem kommer 
citeras eller kommenteras, ingenting publiceras i heltext och samtalen transkriberas inte. 

Jag önskar få in lapparna senast 6/11

Med vänliga hälsningar/ 

Jaana Alm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag godkänner att min ungdoms text får användas i undersökningen.

Elevens namn: _____________________________________________________

Målsmans underskrift: _______________________________________________

Namnförtydligande: ________________________________________________

Bilaga 2
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Uppgift Essä      Svenska B HT-08

Omfång: ca. 1 A4-sida, 12 punkter

Med essä menar man främst en uppsats som behandlar en speciell fråga eller ett vetenskapligt 
ämne. Den har inga vetenskapliga anspråk. Essäer är helt enkelt kortare och personligare 
uppsatser med anknytning till en tanke och/eller händelse som kan gestalta frågeställningen 
(ex. ”Igår satt jag på bussen och tänkte på att jag tänkte och tänkte att; Hur kan vissa 
människor ifrågasätta att människan har ett inre liv?”). I essän vill jag att du diskuterar något 
av de ämnen vi diskuterat under de föregående lektionerna. Alltså, den ska beröra något/några 
av nedanstående begrepp (Frågeställningarna är bara där som hjälp, du får fritt välja 
utgångspunkt):

 Mänsklighet: Vad är mänsklighet? Vad anser andra? ”Var ingenting äkta?” frågar 
Truman i slutet av filmen. ”Du var äkta”, svarar Christof. Vad utmärker en sann 
människa? Kommer vi kunna tillverka mänskliga robotar och vad innebär det för 
begreppet mänsklighet - Är vi lika materiella/fysiska som ett träd eller har vi:

 Kropp och själ: Vad är en själ och var sitter den? Hur vet vi att vi har en – vilka är 
bevisen? Vilka är bevisen för att vi inte har en själ? Är du kluven?

 Fria val: Truman får inte alls välja sitt liv. ”Jag vet att ingen av oss har fått det som vi 
hoppades”, säger bästa kompisen Marlon i ett samtal med Truman. I vilken 
utsträckning har vi som människor möjlighet att välja våra liv? Alla föds ju inte med 
silversked i mun. Enligt determinismen (som berörs i novellen av Tännsjö) som utgår 
från att vi är materiella precis som världen, lyder vi under naturlagarna precis som 
pennan alltid faller och jorden roterar. Detta innebär att vi inte har några fria val alls. 
Kan vi välja annorlunda?

Essän ska innehålla:
 Dels egna tankar och synpunkter om ämnet
 Dels information som rör ämnet, hämtad från andra källor; de noveller, dikter och den 

film vi sett samt information som tillhandahålls av mig eller information som du själv 
tagit fram.




