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1. Inledning 

Filosofi är ett mycket brett ämne som kan omfatta vitt skilda saker. Det kan också bedrivas på 

vitt skilda sätt, från din vardagliga reflektion kring något till livsfilosofi till ett avancerat och 

abstrakt akademiskt ämne. Filosofi är också ett skolämne där eleverna i en kurs förväntas lära 

sig. Men vad är egentligen filosofi för eleverna? Detta är en mycket aktuell fråga i skolan då 

det verkar väldigt oklart. Det var filosofen Ludwig Wittgenstein som skrev: "Arbetet med 

filosofi är [...] egentligen mer ett arbete med en själv. Med ens egna uppfattningar. Med hur 

man ser saker och ting." (2000, s.9). Detta citat är en möjlig definition av vad filosofi är och 

denna uppsats söker att ta reda på vad gymnasieelever tror och tänker att filosofi egentligen 

är. 

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att ta reda på gymnasieelevers syn på ämnet filosofi innan och 

efter de har börjat läsa det.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad förväntar sig eleverna innan de börjar läsa filosofi på gymnasiet? 

 Vad har de för fördomar om ämnet? 

 Hur motsvarar dessa förväntningar/fördomar deras upplevelse av kursen? 

 

3. Bakgrund 

Anledningen till att det är intressant att undersöka vilka fördomar och förväntningar som kan 

finnas när det gäller filosofi som ämne i skolan är att det relaterar starkt till undervisningen i 

ämnet. Som filosofilärare kan det vara till stor nytta att veta något om vilken syn elever har på 

ämnet. Det är inte ovanligt att elever hyser en del förutfattade meningar om ämnet innan de 

har läst något i kursen. Tankar om ämnet som "flummigt" är nog en av de vanligaste 

fördomarna som ofta hörs i skolan men även andra som att det är konstigt eller att det inte är 

till någon nytta. En annan syn är också att en del nya elever anser att det bara handlar om att 

tänka så det går väl inte att betygsätta. Överlag gäller inte bara detta elever från skolan. En del 

av min personliga erfarenhet kommer från att ha undervisat i ämnet men en annan del 

kommer från det vardagliga livet där man kan få vitt skilda reaktioner när man berättar att 

man är blivande lärare i filosofi. En del tycker det låter intressant medan en del verkar hysa en 
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del fördomar om ämnet som något som inte är värt att lägga tid på, oseriöst eller nyttolöst. 

Det är alltså mina egna personliga erfarenheter i möten med elever men också andra individer 

som har fått mig att fundera över vad det är som är så omtvistat när det gäller filosofi som 

ämne. En del verkar tycka det är bra där andra anser att det är slöseri med tid. En del verkar 

inte kunna se nyttan och en del kallar det till och med oseriös, varför är det så? 

    Det är såklart inte alla elever som har negativa eller stereotypa idéer om vad ämnet faktiskt 

kommer bestå i och hur det kommer vara att studera det. Det finns såklart elever som 

uttrycker ett genuint intresse för filosofi och tycker det verkar spännande. Som med så mycket 

annat finns inte en enhetlig grupp utan det varierar från de värsta fördomar till en stor 

förväntan och allt där emellan när det gäller filosofi som ämne. Men en kort reflektion över 

dessa fördomar och förväntningar hos elever gör direkt att man skulle vilja ta reda på mer om 

vad de faktistkt är och vad de bottnar i.  

    En stor del i det som eftersöks i denna studie är vad för intryck eleverna får av kursen och 

framför allt hur de motsvarar de förväntningar/fördomar de hade i början.  

 

4. Tidigare forskning  

I fråga om tidigare forskning har det visat sig förvånansvärt svårt att hitta sådan. Det finns 

gott och om forskning och mycket skrivet om värdet av filosofi som ämne, undervisning i 

ämnet filosofi och en del utifrån lärarens eller skolans perspektiv men väldigt få studier 

utifrån hur eleverna uppfattar ämnet i skolan. Frågor om ifall barn verkligen är kapabla till att 

ägna sig åt filosofi diskuteras flitigt och frågor om huruvida filosofi borde göras obligatoriskt 

för alla elever redan i grundskolan är vanliga men att ta reda på vad elever som går i skolan 

idag, då gymnasiet, och för första gången träffar på ämnet filosofi tycks ha blivit lämnat 

därhän. Det är därför extra intressant och värdefullt att undersöka just detta.  

 

Det finns dock en studie som har undersökt gymnasieelevers uppfattning om ämnet filosofi 

och det är Jan Lifs, studierektor vid filosofiska institutionen i Göteborg. Studien heter just 

"Vad tycker gymnasieelever om filosofi?" och är ett samarbete mellan flera parter vid 

filosofiska institutionen i Göteborg. Studien ämnade att ta reda på "[...] orsakerna till de 

vikande ansökningstalen och den bristande jämställdhet som generellt präglar både 

grundutbildningen och forskarutbildningen inom akademisk filosofi (Lif, 2007, s.3).  Frågan 

om "det råder kritiska diskrepanser mellan hur universitet och gymnasieskola bedriver och 

betraktar filosofiämnet" (Lif, 2007, s.3) var central för studien. Då denna studie riktar sig mot 
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elevers uppfattningar om ämnet men också huruvida det påverkar elevers intresse att söka till 

filosofistudier på akademisk nivå så skiljer den sig till viss del från min egen studie. Framför 

allt är det intentionen och vad som väckt intresse för att genomföra studien som skiljer sig 

mest åt. Men trots detta redovisar Lifs studie en hel del intressanta och relevanta resultat. En 

särskilt intressant fråga i enkäten var "Har du någon uppfattning om vad nutida filosofer gör 

och arbetar med idag?" (Lif, 2007, s.5). Det visade sig att en övervägande del (50/65% 

pojkar/flickor) inte hade någon uppfattning om detta. Resterande svarade att de hade liten 

uppfattning om detta och nästan inga svarade att de hade mycket uppfattning. Lif 

kommenterar detta och menar att då filosofi är ett modernt ämne måste universitet som jobbar 

med filosofi se till att detta når ut till världen så att inte filosofi som ämne blir något som 

elever ser som "ett statiskt område" (Lif, 2007 s.6). Detta återkom i nästa fråga i studien som 

var "Skulle du vilja läsa filosofi vid universitetet?" (Lif, 2007 s.6). En liten del (15/10% 

pojkar/flickor) svarade ja medan en stor del (45/50% pojkar/flickor) svarade nej, resterande 

var "vet inte". De som hade svarat nej/vet inte hade ofta angett som anledning att "de inte såg 

det som aktuellt" (Lif, 2007 s.6). 

    På frågan om elever tyckte att filosofi var ett intressant och roligt ämne presenterar Lif glatt 

att en övervägande del svara att de tycker det 70/62% (pojkar/flickor) svarade instämmer 

absolut eller instämmer. Detta är ett positivt resultat menar Lif men det leder också till vissa 

funderingar då nästa fråga var "Filosofi är förvirrande och flummigt" (Lif, 2007 s.8) där hela 

44/65% (pojkar/flickor) har svarat instämmer absolut eller instämmer. Lif (2007) spekulerar i 

hur det kan komma sig att så många tycker det är intressant och roligt samtidigt som flummigt 

och förvirrande. Han skriver:  

När individernas svar jämfördes vad gäller de ovanstående två frågorna visade det 

sig att en majoritet tyckte ämnet var roligt/intressant och förvirrande/flummigt. En 

möjlig förklaring kan vara att denna enkät satts samman av personer i en annan 

generation, där ”flummigt” inte alls har samma betydelse som för dagens ungdom 

som snarare använder ordet i positiv bemärkelse (2007, s.8). 

Detta är mycket intressant för min egen studie då jag flera gånger stött på begreppet 

"flummigt" som en klassificering av filosofi som ämne. Det är en intressant idé att spekulera i 

om det finns variationer i ordets mening och användande.  

    Lif (2007) drar några slutsatser utifrån de resultat studien gett. Överlag menar han att de 

resultat de fått är upplyftande och att det inte verkar vara några stora avgörande skillnader 
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mellan uppfattningar av ämnet mellan universitet och gymnasiet. Vidare visar studien på att 

flickor och pojkar har samma uppfattningar i stor utsträckning. Lif (2007) menar att det 

faktum att elever inte söker till filosofistudier vid universitet trots att de tycker ämnet är roligt 

och intressant kan bero på, vilket studien pekat åt, att elever inte ser stora möjligheter till ett 

yrke efter sådan utbildning. Här menar Lif (2007) att universitet bär ansvarat att visa på att så 

inte är fallet. Till sist argumenterar han också för att det behövs en bättre kommunikation 

mellan universitet och gymnasium när det gäller filosofi. Dels för att visa att det finns 

yrkesmöjligheter efter akademiska filosofistudier men också för att hålla 

filosofiundervisningen uppdaterad även på gymnasiet med aktuell forskning. 

    Lifs (2007) studie är omfattande med 16 frågor redovisade i diagram och hela Göteborgs 

kommuns skolor som svarsunderlag. Jag har valt att diskutera de intressantaste frågorna i 

förhållande till min egen studie, för de intresserade rekommenderas Lifs studie i dess helhet.  

 

En annan som har skrivit om undervisning i filosofi och bemötandet av nya elever i filosofi är 

Mike McNulty. Han skriver i artikeln "Teaching Applied Ethics Effectively" om utmaningar 

en lärare som undervisar i tillämpad etik ofta stöter på när det gäller elevers förväntningar och 

vad de kommer med för uppfattningar och övertygelser. Han skriver:  

Students coming into moral issues classes for the first time are often surprised by 

the fact that when given tricky moral questions, they are not simply supplied with 

answers or a formula for figuring them out decisively in every case. Many of 

these students come from disciplines where empirical and mathematical proofs are 

the norm. (McNulty, 1998, s.363) 

Han menar på att detta kan vara problematiskt för undervisningen då elever ofta blir 

frustrerade och skeptiska till varför det inte kan ges ett rakt svar. Det är då, menar McNulty 

(1998), lärarens ansvar att visa på problematiken i frågan men också bidra med goda 

argument för olika perspektiv och försöka mildra elevernas frustration.  

 

Judith Suissa skriver i "philosphy in schools" om filosofen John Dewey och det "Deweyan" 

perspektiv på filosofi i skolan vilket innebär att filosofi inte är ett stoff man ska lära sig utan 

snarare en metod att hantera frågor med och att detta är lätt tappa bort:  
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Philosophy recovers itself when it ceases to be a device for dealing with the 

problems of philosphers and becomes a method, cultivated by philosphers, for 

dealing with the problems of men (Suissa, 2009, s.135).  

Det handlar alltså inte om att enbart lära sig vad filosoferna har sagt och argumenterat för utan 

att använda det de säger för att själv finna svar och mening i människans liv. Suissa (2009) 

skriver om en idé om att filosofi ska handla om självförståelse ("self-understanding"). Det 

skulle kunna vara ett sätt att beskriva filosofi som ämne och vad det kan användas till. Suissa 

tar upp ett passande citat ifrån författaren Ann Margaret Sharp som säger:  

When I say philosophy I mean a quest for self-knowledge, or better yet, a love of 

wisdom. It entails good questioning, paying attention to the details of one's 

experience, dialogue with others, open enquiry, recognition of one's ignorance, 

and a willingness to follow the inquiry where it leads. (Suissa, 2009, s.136)  

Detta är en möjlig definition av ämnet filosofi med fokus och utgångspunkt på individen 

själv. Dock pekar Suissa ut att utifrån ett utbildningsperspektiv så är självförståelse kanske 

inte det främsta målet. Självförståelse i sig är viktigt men Suissa pekar ut att kunskap och 

förståelse för samhället, kontext och aspekter av kulturen föregår denna självförståelse. Detta 

är dock en sätt att se på ämnet filosofi.  

 

Michael Hand skriver i Can children be taught philosphy? om hur filosofi ofta missuppfattas 

och hur det råder en stereotyp bild kring ämnet som något som endast handlar om gamla 

filosofer och deras magnum opus. Han skriver: 

A third misconception contributing to philosophy´s reputation as a difficult 

subject is the 'canonical study' view of philosophy. On this view, regrettably 

reinforced by the structure of many undergraduate philosophy programmes, doing 

philosophy consists in studying a canon of revered philosophical texts. 

Philosophers are people who fill their days reading, thinking about and arguing 

with Plato's Republic, Aristotle's Ethics, Kant's Critique and Wittgenstein's 

Tractatus. (Hand, 2008, s.9) 

Hand menar att detta sätt att se och lära ut filosofi är långt ifrån allt som filosofi är eller har att 

erbjuda. Detta sätt är även alldeles för avancerat när man handskas med nybörjare i ämnet 

som inte har något förkunskap om ämnet. Hand menar då att det är bättre och enklare att helt 
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enkelt konfrontera eleverna med filosofiska frågor och ge dem verktyg och tekniker att 

besvara dessa. Hand (2008) lyfter också fram stereotypa bilder av filsofi som ett ämne där det 

inte finns ett rätt svar på frågan och att man inte kommit någonstans på flera tusen år. Vi 

funderar över samma frågor idag som de gjorde under antiken. Båda dessa menar Hand 

(2008) är missuppfattningar då det alltid finns mening i att debattera frågor och ifrågasätta 

deras meningsfullhet och att vi inte kommit någonstans sedan antiken är faktiskt inte sant.  

 

Børresen & Malmhester tar upp förväntningar i "Låt barnen filosofera" där de skriver om att 

det kan vara problematiskt att hantera elevers förväntningar på ämnet då filosofi som ämne ter 

sig lite annorlunda jämför med andra, de skriver: "Skolan ska av tradition förmedla kunskap 

och lära barn vad som är rätt. Annars blir både föräldrar och barn besvikna. Det har visat sig 

vara ett problem för lärare som försökt introducera filosofi i skolan." (Børresen & 

Malmhester, 2004, s.33). Att det inte ges några raka svar där man säger åt eleverna vad de ska 

tycka och tänka utan uppmuntrar till egna åsikter och argument kan bli frustrerande för elever 

enligt den syn på skolan som de anger här. Men idén och nyttan med detta uttrycks väl av 

Ludwig F. Schlecht i artikeln "Critical thinking courses". Enligt Schlecht så är egenskapen att 

kritiskt reflektera och granska information och idéer något som värderas mer och mer i det 

moderna samhället. Han skriver: 

In recent years the need for greater emphasis on critical thinking has received 

considerable attention at all educational levels. There is widespread agreement 

that students should be given more encouragement to actively examine and assess 

beliefs and values rather than passively accepting whatever ideas they happen to 

be exposed to; further, it has been recognized that students need more training in 

the reasoning skills that will enable them to make sound judgments and reach 

responsible conclusions. (Schlecht, 1989, s.131) 

Det ligger alltså något användbart och nödvändigt i denna typ av undervisning där det inte ges 

de korrekta svaren utan istället ges verktyg och perspektiv att kritiskt analysera och granska 

information och idéer. Den frustration som Børresen & Malmhester (2004) påpekar kan ses 

som en del i denna process och är en svårighet men också nödvändighet att hantera när man 

introducerar nya elever i ämnet filosofi. Garver uttrycker liknande syn på ämnet filosofi då 

han skriver: "[...] philosophy is not a body of doctrine, nor even a body of text, but rather a 

kind of activity, namely a way of approaching doctrines or texts." (Garver, 1998, s.5). Både 
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Schlecht och Garver uttrycker en syn på filosofi som ett ämne som inte lär ut de rätta svaren. 

Det är inte så att man i kursen läser verk av filosofer och där får svaren. De verkar istället 

mena att filosofi är som ett verktyg för att granska och analysera idéer, information och idéer 

och på så sätt själv producera svar eller perspektiv. Detta kan då lätt som Børresen & 

Malmhester (2004) har skrivit om ovan leda till frustration hos elever då det inte är helt lätt 

och framför allt kanske inte något de är särskilt vana vid. Men idén är då som Børresen & 

Malmhester skriver: "Barn och ungdomar ska inte lära sig vad filosofi är (filosofihistoria), de 

ska filosofera." (2004, s.33). 

 

Slutligen skriver skolverket så här om ämnet filosofi och dess syfte: "Undervisningen i ämnet 

filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om 

vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och 

handlande." Skolverket skrivet också att undervisningen ska: "[...] ge eleverna möjlighet att 

utveckla förmåga att analysera och ta ställning till existentiella, värdefilosofiska och aktuella 

samhällsfilosofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla redskap för att 

analysera och värdera information och därmed utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande 

samt förmåga till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument." 

(www.skolverket.se Gy 2011) 

 

5. Metod 

Enkätundersökningen utfördes i två klasser på gymnasiet på samhällsvetenskapliga 

programmet där filosofi är ett obligatoriskt ämne. Jag har valt enkät med öppna frågor för att 

nå ut till många på kort tid men ändå försöka få svar som speglar elevernas egna uppfattningar 

då de får skriva fritt vad de anser. Fokusgrupp valdes bort då eleverna skulle ha färgat 

varandra i en sådan och intervju skulle vara för omfattande tidsmässigt för syftet med studien 

så då återstod enkät som metod. Enkätens utformning framgår i bilaga 1. Enkätstudie som 

datainsamlingsmetod kan betraktas som kvantitativ (i förhållande till intervju) men det faktum 

att enkäten består av öppna frågor som syftar till att ta reda på elevers uppfattningar gör att det 

landar i en mer kvalitativ studie. Jan Trost skriver i Enkätboken: "[...] verkligheten är avsevärt 

mer komplicerad än att vi klart kan klassificera alla studier som antingen kvantitativa eller 

kvalitativa" (2012, s.22). Det är alltså fullt möjligt att "Vissa delmoment kan vara av det ena 

slaget och andra av det andra slaget" (Trost, 2012, s.22). Vilket också är fallet för min studie.  
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    Jag var personligen på plats på skolan i fråga och delade ut enkäten och kunde därför få 

tillfälle att förklara vad syftet med den är och svara på eventuella frågor. Detta betyder att en 

av de nackdelar med enkäter som Bryman lyfter i Samhällsvetenskapliga metoder (2008, 

s.229) undveks då om en fråga skulle visat sig vara svår att förstå från elevernas perspektiv så 

fanns jag där och kunde förklara ytterligare. Jag har försökt att hålla enkäten så kort och enkel 

som möjligt just för att eleverna inte ska tröttna och tycka att den är för lång och tar för lång 

tid, något som Bryman kallar att enkäten inte ska vara för "tät" (2008, s.233). Jag har, som 

nämnt ovan, valt öppna frågor i enkäten och är medveten om de nackdelar som finns dels när 

det gäller kraven på respondenterna och dels när det gäller sammanställningen och kodningen 

av resultatet (Bryman, 2008, s.244-245). Att det är krävande för respondenterna har försökts 

lösas genom att hålla enkäten förhållandevis kort och simpel. När det gäller kodningen och 

sammanställningen finns det inte något sätt att undvika att det blir en krävande uppgift som 

kommer ta tid men jag anser att det är värt det då vad jag strävar efter att ta reda på är 

elevernas egna uppfattningar och åsikter, något som skulle begränsas om slutna frågor 

användes. Totalt deltog 37 elever i trean från samhällsvetenkapliga programmet vilket var 

något färre än väntat men alla närvarande fyllde i enkäten.  

    Efter att jag gått igenom den insamlade datan har jag skapat kategorier utifrån teman som 

nämndes frekvent. Jag har alltså funnit åsikter och uppfattningar som återkommer i en 

majoritet av enkäterna och fokuserat på dessa 

5.1 Etiska principer 

Enkäten är helt anonym och frivillig. Jag var på plats och delade ut enkäten till eleverna så jag 

förklarade kortfattat vad syftet med studien var, underströk att deltagande var frivilligt och att 

de som deltog gjorde så helt anonymt, detta i linje med de fyra krav Bryman tar upp: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2008, 

s.131-132). Enkäten borde på sätt vara förhållandevis problemfri då den inte gör några direkta 

intrång på respondenternas privatliv och har inget att dölja för att uppnå sitt syfte. En sak som 

var viktig att understryka för eleverna var att det inte var fråga om att utvärdera kursen eller 

läraren som håller kursen utan det enda som efterfrågades var deras personliga uppfattning om 

ämnet och hur kursen kan ha förändrat den.  
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5.2 Analysmetod 

Analysmetod kommer vara "grounded theory" (Bryman, 2008 s.513). Det innebär att 

tolkningen och kodningen av data kommer, som nämnts tidigare, vara krävande och mycket 

viktig. Jag tänker mig att det som lämpar sig bäst då jag har öppna kvalitativa frågor med stor 

mängd av subjektivitet hos respondenterna är det som Bryman kallar "öppen kodning" (2008, 

s.514). Öppen kodning innebär att jag kommer att jämföra datan som samlats in och försöka 

skapa kategorier och begrepp för att göra det överskådligt (Bryman, 2008 s.514). Dessa 

begrepp och kategorier kan förhoppningsvis ligga till grund för någon form av teoribildande 

om det som undersökts. Bryman tar upp en kritik mot kodning av den data som man samlat in 

vilket är att man riskerar att tappar kontexten eller att det resulterar i "en fragmentisering" 

som gör att något i det människor försöker säga tappas (Bryman, 2008, s.526). Det är viktigt 

att man är medveten om detta vid kodningsprocessen så att man kan försöka undvika detta i så 

stor utsträckning som möjligt för ett bättre och mer kontextuellt sanningsenligt resultat. 

Bryman tar också upp det som kallas "tematisk analys" och problematiserar huruvida den 

faktiskt skiljer sig från kodning eller inte. Ett sätt man kan argumentera för en skillnad mellan 

kodning och tematisering är att en tematisering kan ses som en grupp av koder och är således 

mer än endast en kod (Bryman, 2008, s.528). Om man tolkar det på detta sätt är det mycket 

möjligt att det kommer förekomma tematisk analys i denna studie såväl som kodning.                     

Eftersom utgångspunkten för min studie bygger på observationer och erfarenheter från 

läraryrket i praktiken passar GT bra som analysmetod då man förhåller sig till datan man 

samlat in men också kan få med observationer och andra saker som uppstår spontant. T. 

Marshall Egan (2002) skriver i sin artikel "Grounded Theory Research and Theory Building": 

A general understanding of the phenomenon under investigation is considered 

sufficient for the initiation of this type of research. Having established a problem 

or topic in general terms and chosen a site where the research question could be 

examined more closely, evidence is allowed to accumulate by the researcher, 

resulting in an "emerging" theory. (s.278) 

Detta citat summerar tillvägagångssättet för min studie på ett passande sätt. Jag har en 

utgångspunkt där jag erfarit något som jag sedan problematiserat och insett värdet i att ta reda 

på mer om. Sedan genomför jag en studie i klasser på en skola som generar data att analysera 

och sedan försöka skapa en teori, slutsats eller diskussion om.  
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5.3 Population och urval 

Enkäten delades ut i två klasser i en skola. Totalt deltog 37 elever i årskurs tre. Urvalet skulle 

kunna klassificeras som ett "bekvämlighetsurval" (Trost, 2012, s.31). Jag hade gärna utökat 

studien till att omfatta fler klasser, fler skolor och fler kurser men det är inte möjligt att 

genomför under den utsatta tidsramen. Jag har valt enkät som datainsamlingsmetod just för att 

nå ut till många på kort tid men trots detta tillåter inte tiden en mer omfattande insamling av 

data. Studien bör helt enkelt ses som en liten inblick i något som skulle kunna vara intressant 

att bygga vidare på. Skolan är en medelstor skola i Mellansverige där filosofi är ett 

obligatoriskt ämne för det samhällsvetenskapliga programmet.    

5.4 Avgränsningar  

Det är viktigt att notera att studien inte har någon som helst avsikt att utvärdera eller bedöma 

skolans filosofiundervisning utan enbart vill ta reda på elevers syn och uppfattning om ämnet 

som sådant. Studien syftar till att ge en liten inblick i elevers syn på ämnet som potentiellt kan 

ligga till grund för att förbättra uppfattningar om själva ämnet i sig och påverka praktiken.  

    En annan avgräsning som gjort är att, som kan ses i bilaga 1, studien är könsneutral. Jag har 

valt att inte ta ett genusperspektiv utöver det jag eftersöker i denna studie. Studien syftar till 

att ta reda på vad eleverna tycker oavsett kön och därför har det inte efterfrågats i enkäten. För 

vidare forskning skulle det kunna vara intressant att ta en genusperspektiv och analysera 

skillnader i åsikter mellan könen men det är för denna studie inte relevant.  

    Tidsaspekten blev också en naturlig avgränsing då jag ombad eleverna att svara på vad de 

tyckte då och vad de tycker nu. Självklart hade det varit intressant och kankse ännu mer 

givande att följa en klass under kursens gång och fråga dem om deras uppfattning vid flera 

tillfällen, till exempel i början, mitten och slutet. Så som det förhöll sig nu blev detta aldrig en 

möjlighet men är något som skulle kunna genomföras i vidare studier.   

5.5 Metoddiskussion 

En sak som kan vara värd att diskutera är hurvida det faktum att det ställs formulerade frågor 

leder elevernas svar. I enkäten är frågor formulerade för att ta reda på åsikter som eleverna 

har. För att göra detta krävs en viss efterfrågan kring gillande/ogillande, intryck, uppfattningar 

osv. Utgångspunkten för uppsatsen gör att ord som fördomar och förväntningar finns med i 

enkätfrågor för att söka efter att få svar på just detta. Det kan då diskuteras hurvida begrepp 
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som dessa, fördom/förväntning, påverkar och färgar elevernas svar. Det är nog så att det är 

mycket möjligt att det faktiskt påverkar och färgar eleverna då det finns en viss mening i ord 

som dessa. Samtidigt vore det svårt att garantera ett resultat som kopplar till syftet om detta 

inte gjordes. Det bör alltså ses som en nödvändighet och ett genomtänkt val som gjort för att 

försöka svara på studiens syfte och frågeställningar.  

6. Resultat 

Efter att ha läst igenom svaren på enkäterna för första gången var intrycket övervägande 

positivt. Som alltid så tycker människor olika om saker och ting så det fanns åsikter från båda 

ändarna på skalan, från att de inte gillar ämnet och har svårt att se vad det ska vara bra för till 

att de tycker jättemycket om ämnet och anser att det är en värdefull del i deras skolgång och 

livet i stort. Klart var i alla fall att en övervägande majoritet ändå har en positiv bild av ämnet 

och att många uttryckte ett gillande och intresse. Många ansåg det vara svårt och komplicerat 

men ändå mycket lärorikt och utvecklande. Något som dök upp ofta när det gällde 

förväntningar/fördomar var begreppet "flummigt" som verkar vara något eleverna hör om 

ämnet innan de själva fått prova och se själva. Dock, som kommer tas upp senare i texten, så 

verkar det råda meningsskiljaktigheter kring vad ordet innebär och huruvida det är bra eller 

dåligt.  

    Som sagt har jag valt att fokusera min analys på ett antal teman då de var de som förkom i 

störst frekvens men också som gav intressantast resultat att analysera i förhållande till 

studiens syfte. Jag kommer att gå igenom resultatet av den insamlade och sammanställda 

datan en fråga i taget i följande del och sedan följer en del med analys av de fem teman som 

valts ut utifrån datan som insamlats.  

De fem utvalda temana är: 

 Fördomar med en särskild kategori för begreppet flummigt då det förkom så pass ofta. 

 Vart de fick sin uppfattning ifrån 

 Positiva uppfattningar om ämnet 

 Negativa uppfattningar om ämnet 

 Oklara förväntningar 

6.1 Vad hade du för uppfattning om ämnet filosofi innan du började kursen? Vart hade du 
fått den ifrån? 

På denna fråga var det klart att det råder många vitt skilda uppfattningar om vad filosofi är 

bland eleverna innan de börjat kursen. En del tänkte i banor om gamla filosofer eller stora 
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frågor om meningen med livet medan andra tänkte sig att det skulle handla om diskussion och 

djupt tänkande. Även uppfattningar om ett 'fritt' ämne utan rätt och fel fanns bland eleverna. 

Redan på första frågan är begreppet 'flummigt' vanligt förekommande när det gäller vad 

eleverna tror om ämnet. Det verkar också som att en del som inte riktigt vet vad filosofi är 

försöker förstå det som närliggande religion eller psykologi. En del trodde att det skulle vara 

ett lätt ämne medan andra förväntade sig ett svårt ämne. Intrycket när man läser igenom 

svaren på första frågar är just att eleverna inte alls verkade veta vad de gav sig in på. De 

verkade ha en vag och ytlig uppfattning om vad det skulle kunna vara men de var inte alls 

säkra på vad som skulle komma. När det gäller var de har fått sin bild av filosofi ifrån är det 

en klart övervägande del som har svarat att de fått den från äldre elever/syskon som har gått 

kursen och berättat om den. En del menar också att man bara hör saker på skolan om sådant 

som skapar en uppfattning i förväg. Detta på gott och ont då vissa elever verkar ta till sig 

negativa intryck som uttrycks medans andra verkar bli intresserade och vilja se med egna 

ögon. En mindre del har fått uppfattningar från föräldrar och bara några få,  3 st, svarar att de 

själva skapat sig en uppfattning genom att till exempel läsa böcker som "Sofies värld". En 

elev menade också att hens uppfattning kom ifrån TV men också att den inte riktigt stämde 

med hur ämnet faktiskt var i skolan. Klart är i alla fall att störst intryck på elever som ska läsa 

filosofi gör andra elever som läst ämnet och yttrar sig om det.  

6.2 Vilka förväntningar hade du på kursen?  

På den här frågan visade svaren ganska klart att eleverna inte var helt säkra på vad de skulle 

förvänta sig. Flera angav att de hade höga förväntningar men inte vad dessa faktiskt bestod 

av. De ville få ut mycket av kursen men vad de ville få ut angavs inte vilket kan tolkas som att 

de inte riktigt vet vad som komma skall. En elev angav faktiskt "Att lära mig vad filosofi 

innebär" som en förväntning på kursen. En annan skrev "Lära mig vad filosofi är och går ut 

på". Saker som angavs ofta var diskussion, tänkande kring frågor och nya perspektiv. Men 

flera medgav också att de inte visste vad de skulle förvänta sig för det är svårt att ha 

förväntningar på något som man inte riktigt vet vad det är. Många verkar i vilket fall ha 

ganska positiva förväntningar om att det skulle bli spännande och intressant och en hoppades 

på ett lite annorlunda ämne. Det var många som angav att de inte hade några särskilda 

förväntningar och om detta beror på att de tar det som det kommer eller att de inte vet vad de 

ska förvänta sig kan man spekulera i. 
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6.3 Hade du några fördomar om kursen innan du började? Varför? 

Gällande denna fråga var begreppet "flummigt" något som en klar majoritet av eleverna 

angav. Många medgav att de hade fördomen om filosofi som något flummigt. Några ville inte 

riktigt medge att de var fördomsfulla gentemot ämnet men angav ändå att de hört att det var 

"flummigt" eller liknande. Det var dock inte alla elever som medgav fördomar av något slag, 

några svarade att de inte hade några fördomar gällande filosofi. Andra saker som angavs 

förutom flummigt var oklart, svårt, gubbar, torrt, oseriöst, invecklat, ostrukturerat, enkelt, 

onödigt och chill. Det verkar alltså som att det finns en mängd tankar och fördomar om hur 

filosofi egentligen är bland eleverna. Intressant var att många elever angav vart de fått dessa 

intryck ifrån utan att det ombads i frågan. Klart var i alla fall att det som nämnts tidigare, 

nämligen att det var intryck från äldre elever och sådant man hör i skolan som hade skapat 

dessa uppfattningar. En särskilt intressant fördom handlade om läraren och att en 

filosofilärare skulle vara "jättemärklig" och omotiverat hävda saker som "vi finns inte!". En 

annan särskilt intressant kommentar som tyder på att en del elever inte alls vet vad de ska 

vänta sig när de ska börja läsa filosofi på gymnasiet var att en elev kallade ämnet "mystiskt" 

och att "man gick bara på rykten och allmän uppfattning". Det är som sagt andra elever som 

tycks påverka elevers uppfattningar mest, en elev skriver: "Folk/elever på skolan pratar om 

kursen och vi som är yngre och ska börja gå den kursen tar till sig det".  

6.4  Vad har du för uppfattning om kursen nu när du har gått ett tag? Har något 
förändrats?  

När det handlar om den här frågan verkar många elever ha förväntat sig något annat än vad de 

fått. Det går åt båda hållen, både positivt och negativt där en del uttrycker att det är roligare 

och nödvändigare än vad de hade trott medan andra tycker att det är svårare och mer 

komplicerat än förväntat. Denna fråga var nog den som generade mest olikartade svar. Åsikter 

allt ifrån att det är jättekul och lätt till att det är jättesvårt och jobbigt finns med. De som hade 

förväntat sig ett lättare ämne verkar fått en överraskning av hur komplicerat och svårt att 

förstå det kan vara medan de som trodde det skulle bli onödigt och ostrukturerat verkar tycka 

att det inte är så illa. Det angavs allt ifrån att de hatar hur komplicerat det är till att det är mer 

strukturerat och nyttigare än vad det hade trott. Det finns dock blandade åsikter om hur 

användbart det de har lärt sig hittills faktiskt är där vissa menar mycket användbart och där 

andra har svårt att se vad de ska använda det till. Åsikter som att "man blir irriterad på 

filosofi" eller att det kan vara "psykiskt jobbigt" nämns men dock inte på ett helt negativt sätt 

utan även med en fördel i att det är utvecklande, intressant och kul trots detta. En positiv 
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aspekt som en elev lyfte fram var att filosofi var roligare än förväntat och att det inte bara är 

ett akademiskt ämne utan kopplar till verkliga livet. En annan elev skrev att "kursen gör att 

man skakar om sin hjärna" och på så sätt ser nya perspektiv och tänker i nya banor.  

    Allt som allt så har ändå en majoritet av eleverna en positiv uppfattning av kursen och 

tycker att deras uppfattning förändrats positivt.  

6.5 Stämmer kursen överens med hur du trodde den skulle bli? 

Gällande denna fråga var eleverna uppdelade i tre delar. En som tyckte att kursen stämde 

ganska bra överens med vad de hade trott om den. En del som inte tyckte att det var som de 

hade trott att det skulle vara och en del som antingen inte hade så mycket förväntningar eller 

tyckte att det delvis stämde men inte allt. I den delen som svarade att de tycker att kursen 

stämde överens med vad de hade trott om den finns det inte så mycket att kommentera. De  

verkar överlag nöjda och att det på det stora hela inte var några stora överraskningar eller 

besvikelser. De som svarat nej på frågan, att det inte blivit som de trott, anger olika skäl till 

detta. Positiva åsikter som att det är roligare,bättre, lättare att förstå, mer strukturerat, 

seriösare anges men också negativa om att det är svårare, inte så konkret och att det inte 

handlar om det man förväntade sig anges också. För de som svarat delvis så har många angett 

att de förväntat sig att få diskutera mycket och det har de också fått men de hade förväntat sig 

"firare" lektion med mindre teori och gubbar vilket de fått läsa en del om.  

6.6 Vad tycker du om filosofi som ämne i skolan?  

Här svarade två tredjedelar mycket positivt i form av att de finner ämnet filosofi intressant, 

roligt eller att de gillar det. En del menar att det är bra för de lär sig mycket och en del andra 

menar att det är ett nyttigt och viktigt ämne. Att det är ett ämne som skiljer sig från andra 

kommer upp och även att det engagerar eleverna. Huruvida det är användbart i verkliga livet 

råder det delade meningar om där vissa anser att filosofi är mycket utvecklande och kopplar 

till verkliga livet medan andra tycker det är intressant men har svårt att se vad det ska 

användas till i verkliga livet. Den tredjedel som inte var lika positivt inställd till ämnet var 

inte nödvändigtvis negativt inställd. Många menar att filosofi är svårt och komplicerat. Det är 

faktiskt bara en elev som har uttryckt att den verkligen ogillar ämnet men förklarar även detta 

med att det är komplicerat och för svårt. De flesta menar att kursen är okej men de tar upp 

saker som att de inte ser syftet med den eller att ämnet är krångligt. Många tycker att vissa 

saker är roliga medan andra är mindre roliga. En elev menar att ämnet kan vara jobbigt och 
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krävande då man konfronteras med svåra frågor och tvingas ta nya perspektiv. En annan elev 

menar att ämnet är rätt intressant men kanske inte borde vara obligatoriskt utan valbart.  

7. Analys av uttagna teman  

7.1 Första temat - Fördomar 

När det gäller fördomar står det klart att de flesta eleverna hade någon sådan även om de 

själva inte ansåg det. Det är förstås ofta så att man själv inte ser sina åsikter som fördomar 

medan utomstående gör det.  

    En intressant sak att notera var att den klassiska fördomen om att filosofi bara handlar om 

gamla gubbar och deras påhittade idéer nämndes väldig lite. Det nämndes som en fördom 

endast i ett fåtal, 4 st,  enkäter vilket var lite oväntat. Många angav att det handlade om dessa 

gubbar (inte som en fördom) men också att de själva fick vara med och diskutera och 

argumentera så de verkade tycka att det fanns en form av balans mellan dem. Dock angav 

många att biten med gubbar var tråkigare än när de själva fick diskutera men detta behöver 

inte ses som att biten med teori och genomgång av filosofer är något dåligt. Som alltid när 

man ska få fram en meningsfull diskussion är det bra att ha något att utgå ifrån eller granska 

vilket då passande blir etablerade teorier från kända filosofer. Det rådde i lika stor 

utsträckning fördomar om att filosofi var ett ostrukturerat eller oseriöst ämne eller att det 

skulle handla om stora frågor som meningen med livet.  

    När det gäller det första om att det skulle vara ostrukturerat eller oseriöst verkar detta 

komma från elever som gått kursen innan och berättat om detta. Att de upplevt kursen och 

ämnet som ostrukturerat eller oseriöst kan förstås vara för att upplägget av kursen gav det 

intrycket och kanske till och med faktiskt var det. Men troligare är nog att många elever blir 

förvånade när de börjar studera filosofi i skolan för att det är annorlunda jämfört med andra 

ämnen. Om man har gått hela sin skolgång med ämnen som har en viss struktur och en viss 

metod och sedan börjar ett nytt ämne där det är annorlunda är det kanske inte så konstigt om 

man har svårt att förstå, hänga med och greppa strukturen och meningen i det. Därför är det 

extra viktigt i början av kursen att se till att eleverna faktiskt är med annars riskerar det att bli 

problematiskt på flera sätt. Att de sedan sprider denna bild vidare till elever som ännu inte 

prövat på ämnet själva är synd men verkar trots allt inte vara totalt förödande. Många elever 

anger att de har hört fördomar om filosofi och det är uppenbart att de lyssnar och tar till sig 

dessa men det verkar inte betyda att de helt och hållet avskriver ämnet. Tvärtom verkar det ha 

provocerat fram en nyfikenhet hos vissa där de vill se med egna ögon innan de bestämmer sig 
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för vad de tycker om ämnet. Detta är positivt och visar på att eleverna i skolan har ett kritiskt 

förhållningssätt vilket är en viktig egenskap i ämnet filosofi. Nyfikenhet är också något viktigt 

när det gäller filosofi. 

    När det handlar om angivna fördomar om att det mest skulle handla om stora och tunga 

frågor som "vad är meningen med livet?" stämmer förstås det till viss del. Filosofi är ett ämne 

där man ägnar sig åt stora och tunga frågor som är komplicerade och det är inte säkert att man 

kommer fram till något svar. Men filosofi är mycket mer än dessa frågor och det är en mycket 

stereotyp bild att det bara skulle handla om dessa allra störta och "obesvarbara" frågor. Det 

finns mycket mer konkreta diskussioner och frågor i ämnet filosofi. Som så ofta är en balans 

mellan båda att föredra. 

    En intressant notering som gjordes när då den insamlade datan gicks igenom var att flera 

elever hade delat med sig av att de höll en uppfattning om ämnet som flummigt innan de 

började kursen men på frågan om fördomar så svarade de att det inte hade några direkta 

fördomar. Alltså verkar det inte som eleverna själva ser sin uppfattning om ämnet som 

potentiellt flummigt som en fördom.  60% av eleverna angav begreppet flummigt på någon 

fråga på enkäten. Antingen att de hört att skulle vara flummigt, att de trodde det skulle bli 

flummigt eller att de ser det som ett "flumämne". Det framgår dock inte tydligt vad de menar 

med begreppet för det råder inget tydligt samband att de som angett att det är flummigt också 

tycker det är bra eller dåligt. Det varierar om de anger att de gillar ämnet eller inte.  

    Det uppstod tillfälle att spontant fråga några elever om begreppet "flummigt". En av dem 

hade skrivit ordet på enkäten och när eleven lämnade in den passade jag på att fråga vad hen 

menar med det ordet. Jag förklarade att jag hade läst att det kanske betyder olika saker för 

olika generationer och undrade om hen menade att det var negativt att något var just 

"flummigt". Förvånande verkar det som att Lif (2007) kan ha rätt i sina spektulationer kring 

detta. Så som jag har förstått och använt ordet har det betytt att något är oklart/oseriöst på ett 

negativt sätt men eleven och sen flera andra som också engagerade sig i frågan (ca 10-12 st) 

förklarade att de menar också att det betyder oklart eller oseriöst men inte nödvändigtvis på 

ett negativt sätt. Det var svårt att förstå hur oseriöst inte var något dåligt men de höll fast vid 

att det behöver det inte alls vara och att när de menar att något är flummigt kan det tvärtom 

vara positivt. Till exempel menade en elev att filosofi är flummigt men inte på ett dåligt sätt 

det är bara annorlunda jämför med andra ämnen. Detta var något mycket intressant som bara 

kort dök upp som hastigast men ändå gav en inblick i hur eleverna ser ämnet filosofi men 

också vad de menar med begreppet "flummigt". Mycket lärorikt om man har förstått och 

tolkar ordet som något negativt. Det verkar således från detta att det Lif (2007) spekulerade i 
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utifrån de resultat de fått av sin enkät kan stämma. Nämligen att det kan vara så att det råder 

olika mening i begreppet flummigt i olika generationer. Detta är något som behöver 

undersökas ytterligare men som är mycket intressant för att förstå vad elever faktiskt tycker 

om ämnet och hur de uttrycker sig om det.  

7.2 Andra temat - Vart kommer uppfattningar/fördomar ifrån 

Som nämnts tidigare verkar det vara äldre elever, som redan har gått kursen och berättar om 

den, som påverkar mest vilken bild nya elever skapar om ämne filosofi. En del elever nämner 

också att man bara hör saker om ämnet. Det angavs inte uttryckligen om det går rykten och 

om de i så fall är bra eller dåliga utan endast att man hör saker som man sedan skapar sig 

uppfattning efter. Att de flesta får sin bild, sina förväntningar och sina fördomar från andra 

elever som gått kursen är inte så konstigt. Det är väl en naturlig sak att man lyssnar på den 

med erfarenhet när man själv inte har någon sådan. Men det är desto konstigare hur få elever 

som anger att de stött på ämnet tidigare i eller utanför skolan. Endast fem elever anger att de 

fått en bild från något annat än vad de bara antagit eller hört från andra elever/syskon. Tre av 

dessa har läst böcker om ämnet, två boken "Sofies värld" och två andra menar att de fått sin 

uppfattning från film och TV.  

    Det är alltså förvånansvärt få som har stött på ämnet överhuvudtaget innan de börjar kursen 

i gymnasiet. Detta märks också då det verkar som att det råder en idé om att försöka förstå 

vad filosofi är som ämne utifrån att jämföra det med närliggande ämnen, då psykologi och 

religion. Dessa ämnen har elever en klarare bild och förståelse av och försöker börja där när 

de ska förstå vad filosofi är. Kanske är det så att det saknas en klar och tydligt definition av 

vad ämnet är och är till för och därför försöker man förstå det genom att jämföra med ämnen 

som man vet vad de innebär. Detta knyter an till Lifs (2007) studie och frågan om elever vet 

vad nutida filosofer gör idag där eleverna medgav att de hade mycket dålig uppfattning om 

detta. Det verkar som att det är otydligt vad filosofi är och vad det används till. Eleverna vet 

inte vad de ska förvänta sig när de börjar kursen och söker att förstå utifrån andra ämnen som 

inte är filosofi. Är detta för att det är så oklart vad filosofi faktitkt är? En elev uttrycker detta 

på frågan om vad de tycker om kursen nu när de gått mer än halva kursen där eleven anger: 

"undrar fortfarande vad filosofi är och vad ämnet innebär och vad det ska ge". Andra elever 

angav förstås att de fått en klarare bild av vad ämnet är på denna fråga men det är ändå 

intressant att det inte verkar helt klart vad filosofi är från elevernas sida. Här måste jag hålla 

med Lif (2007) i att hävda att det blir verksamma filosofers jobb att nå ut med forskning som 

bedrivs till allmänheten och samhället så att de får ta del av vad som händer och kan skapa sig 
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en uppfattning om vad filosofi är och vad det gör. Om det ska kopplas mer till denna studie så 

blir det skolans och lärarnas roll att nå ut till elever även innan kursstart om vad de kan 

förvänta sig av ämnet filosofi men mer om detta senare när sista temat "oklara förväntningar" 

tas upp. 

7.3 Tredje temat - Positiva uppfattningar 

Nyfiken, intressant, gillar det, roligt, bra, fördel av att ha läst, viktigt, kul, givande i det 

faktiska livet, välbehövligt, lärorikt, kan engagera eleverna, förbereder oss för livet, 

spännande, skiljer sig från de vanliga ämnena, fantastiskt, lär sig viktiga saker, nyttigt ämne. 

Detta är alla exempel på vad eleverna angett som deras uppfattning om filosofi. Jämför med 

nedanstående negativa uppfattningar. Det är värt att notera att det är inte uppdelat i elever som 

endast har positiva uppfattningar och elever som endast har negativa utan många elever har 

både gott och ont att säga om ämnet. Dock vekar det som att fler elever faktiskt gillar ämnet 

än de som ogillar det. Många tycker att det är svårt men menar också att det är kul eller 

intressant samtidigt. Då filosofi är ett såpass brett ämne som kan handla om så mycket så är 

det inte konstigt att elever kommer att tycka bättre om vissa områden och sämre om andra, 

kanske helt enkelt baserat på hur svårt de finner det att ta till sig. Det råder delade meningar, 

en del gillar till exempel etik och moral medan andra ogillar det och det kan bero mycket på 

förväntningar och förhoppningar. Som Mcnulty (1998) skriver om så påverkar elevernas 

inställning och uppfattning i stor grad hur lätt de kan ta till sig eller acceptera det som gås 

igenom i kursen. Mcnulty (1998) menar även att elever som förväntar sig raka svar på 

komplicerade etiska frågor ofta blir besvikna och har svårt att se nyttan när sådana svar inte 

tillhandahålls av läraren. Det är alltså inte konstigt att eleverna tycker olika om kursen och 

tycker olika saker är roligt i kursen då de är olika som individer med olika bakgrund och 

förutsättningar. Dock så tycks en övervägande del, oavsett om de tycker de är svårt eller 

krångligt, mena att filosofi är värt att ha med i skolan då de lär sig mycket och känner att de 

utvecklas, något som förstås är mycket positivt.  

7.4 Fjärde temat - Negativa uppfattningar 

Jobbigt, krångligt, otydligt, tråkigt, komplicerat, svårt att examinera, nyttan är liten, kan vara 

irriterande, svår kurs, långsamt, svårt, oklart vad det är, tråkiga gubbar, psykiskt jobbigt, 

energikrävande, oklart vad det kommer användas till, förstår inget, segt att gå igenom gamla 

gubbar. Detta är exempel på vad eleverna angett som negativa uppfattningar om filosofi. Den 

klart vanligaste negativa uppfattning som angetts är att filosofi är svårt, komplicerat och 
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krångligt. Det verkar helt enkelt vara ett svårt ämne. Vissa elever har angett att de förväntade 

sig ett lätt ämne, kanske baserat på att det inte finns rätt eller fel på filosofiska frågor, men har 

blivit besvikna på hur svår kursen är. Kursen tycks uppfattas vara svår på flera sätt. För det 

första är teorierna som kommer från kända filosofer svåra att förstå och ta till sig. För det 

andra verkar det vara jobbigt och komplicerat att tänka själv och vända upp och ner på sådant 

man tagit för givet. För det tredje så verkar det vara krävande att vara kritisk och använda 

kritiskt tänkande. Detta är lätt att förstå och sympatisera med eleverna. Det är jobbigt och 

krävande, både att ta till sig invecklade filosofiska resonemang och att producera egna sådana.    

    Jobbigast av allt är kanske att tvingas tänka om kring saker man trodde man tänkt igenom 

och på så sätt tampas med sig själv och sina uppfattningar. En elev skriver: "vissa perioder är 

det bara jobbigt och krävande. Man känner sig helt tom i huvudet efter lektionen". Denna elev 

använde också uttrycket att det blir jobbigt när man tänker på saker man vanligtvis inte tänker 

på och att man kan "hamna 'in the pit' och inte riktigt vet vad man håller på med". Det är 

förstås jobbigt att tänka kring saker man inte funderat över förr, man är liksom på ny mark där 

det inte finns någon karta. Detta kan återigen kopplas till det som McNulty (1998) skriver om 

att eleverna kan bli frustrerade och tröttna när det inte finns en svar att ge dem. Det är då som 

McNulty (1998) skriver mycket viktigt att läraren finns där för eleverna som upplever denna 

frustration och kan hjälpa dem inse värdet i diskussionen.  

    Det är inte konstigt att eleverna uppfattar denna sida av filosofi som svår, jobbigt och 

krävande. Det är dock skönt att se att i svaren anges också att det inte endast är dåligt. Många 

elever tar vara på att trots att det är jobbigt så ger det något tillbaka. Det är svårt men de lär 

sig. Det är krävande men de menar att de utvecklas. Det verkar som att de tycker det är 

meningsfullt på grund av detta. Alla elever uttrycker dock inte detta antingen för att de inte 

tycker det är så svårt eller att de tycker att det är för svårt. Om det är det senare så blir det 

lärarens roll att försöka visa på att det finns en mening med det upplevda motståndet. Som 

lärare får man försöka vägleda eleverna så att de kan komma fram till något som känns 

meningsfullt för det kommer motivera mer än alla argument du kan komma med på förhand. 

Om inte annat så gäller i det här fallet som i alla andra, no pain no gain.  

7.5 Femte temat - Oklara förväntningar 

Det här temat är uttaget just för att när jag gick igenom svaren på enkäterna så var det klart 

och tydligt att de flesta elever inte visste vad de skulle förvänta sig när de började läsa ämnet. 

Många angav att de egentligen inte visste mycket alls om filosofi överhuvudtaget. Som 

nämnts tidigare hade flera elever höga förväntningar på kursen om att lära sig saker och få ut 
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mycket av kursen men vad de ville lära sig eller vad de ville få ut angavs aldrig. En möjlig 

förklaring till detta är att de helt enkelt inte visste. Det var till och med så att det fanns elever 

som verkade osäkra på vad filosofi innebär efter att ha gått mer än halva kursen och ett fåtal 

anger rakt ut att det fortfarande var oklart vad filosofi egentligen är och vad det används till. 

Frågan som väcks när det så tydligt framgår att eleverna inte visste vad de skulle förvänta sig 

är hur kan man nå ut med information om ämnet till eleverna innan de redan börjat kursen? 

Även under kursens gång tycks det som att det är viktigt att försöka definiera och förklara vad 

filosofi är. Det är förstås inte en helt enkel uppgift då filosofi, som nämnts tidigare, är ett 

väldigt brett ämne som kan innefatta väldigt mycket. Det är heller inte alltid så att gränserna 

för vad som är inom ramen för filosofi och vad som hamnar utanför är särskilt klara utan kan i 

vissa fall överlappa till viss del. Detta gör att det är svårt att enhetligt sammanfatta ämnet och 

vad det gör.  

    På fråga två om vad de förväntade sig av kursen så har en elev faktiskt angett "att lära mig 

vad filosofi innebär". Samma elev visar också med egna ord på problematiken med att försöka 

definiera och sammanfatta filosofi på följande sätt: "det är svårt att ha en uppfattning då 

filosofi kan vara väldigt komplicerat och samtidigt väldigt enkelt". Detta var svar på fråga 

fyra om vad uppfattningen om kursen var nu efter att ha gått mer än halva. Eleven skrev också 

att "Filosofi raderar allt man tidigare trott och tänkt om livet. När man väl kommit in i tänket 

ser man allt på ett annat sätt". Kan det vara så att man behöver gå en kurs i filosofi och "göra 

själv" för att man ska förstå vad det är? Eller går det att enkelt att sammanfatta det för någon 

som aldrig stött på det? Detta är frågor som väcktes när resultatet kategoriseras och jag har 

inte för avsikt att svara på dem här i resultatdelen men kommer att diskutera vidare i 

diskussionsdelen. 

8. Diskussion 

I fråga om vad eleverna förväntade sig av ämnet filosofi innan de började kursen så är det 

sammanlagda intrycket att det var mycket oklart. Väldigt få visste vad filosofi var och det 

faller sig ganska naturligt att man inte vet vad man ska förvänta sig av något som man inte har 

klart för sig vad det är. Vad detta beror på är svårt att säga. Det är förvånande att nästan inga 

elever anger att de stött på ämnet innan i någon form. Endast ett fåtal hade stött på det genom 

en bok eller TV/film. Förväntningarna var överlag oklara även om de verkade 

förhoppningsfulla och nyfikna på detta nya ämne. Många svarade helt enkelt att det inte visste 

för de visste inte mycket om ämnet.  
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    Det framgår klart och tydligt av resultatet att nästan alla uppfattningar och fördomar om 

filosofi kom ifrån andra elever som redan gått kursen och på så sätt stött på ämnet. Vad beror 

det på att det inte finns några andra källor än de äldre eleverna som redan har läst kursen? Det 

tycks mig som filosof mycket underligt att eleverna endast verkar få sin input om vad filosofi 

är från andra elever. Jag är väl medveten om att filosofi i dess akademiska tappning är inget 

man springer på i vardagen hur som helst men jag tycker mig se filosofi i mycket av det 

vardagliga livet. Ta skolans värdegrund som exempel där det handlar om frihet, integritet, lika 

värde och jämställdhet mm. Eleverna kanske helt enkelt inte är medvetna om de värden och 

den filosofi som de stöter på i vardagen och därför inte ser den. 

    Hur kommer det sig att det verkar vara så oklar för eleverna vad filosofi är. I Lifs (2007) 

studie var det tydligt att elever på gymnasiet inte visste vad en filosof gör idag och utifrån 

denna studie kan man tänka sig samma sak med tanke på den oklara bild av ämnet eleverna 

verkade ha. De vet helt enkelt inte vad ämnet är och vad det innebär att filosofera eller vara 

filosof. Men gäller detta bara elever? Vet gemene Svensson på gatan vad en filosof gör? Vet 

de vad filosofi är och vad det innebär att filosofera? Detta kan jag förstås bara spekulera i men 

det är tveksamt anser jag. Så vad kan göras?  Något som Lif (2007) pekar ut är att den 

forskning i filosofi som sker på universitet måste nå ut till allmänheten och det håller jag med 

om skulle vara en bra början för att skapa en uppfattning och förståelse vad filosofi är. När det 

gäller filosofi i skolan så anser jag att kursplanen ger en bra bild av vad kursen i filosofi 

kommer innehålla och gå ut på men det vekar dock som att eleverna sällan tar del av denna. 

Det är lite svårare när det gäller filosofi som ämne då det är svårt att koka ihop det till en kort 

och koncis definition. Jag har tagit upp några olika förslag på en definition och syn på ämnet 

filosofi i denna uppsats och vilken som är bäst är upp till debatt. Oavsett vilken av dessa eller 

om någon helt annan är bäst så tror jag att skolan, eleverna och undervisningen i ämnet har en 

hel del att tjäna på en etablerad definition om vad filosofi är i skolan. 

    Kanske bör man se filosofi mer som form än innehåll. Det är ett verktyg/aktivitet att arbeta 

med annat. Det handlar om perspektiv på annat som vi ofta tar för givet och inte har kritiskt 

granskat. Om filosofi är form är annan kunskap, uppfattningar, åsikter sådant som vi lägger i 

formen för att där granska det. Filosofi har på så sätt inte de avgränsningar som andra ämnen 

har där det handlar om vissa saker på vissa sätt utan inom filosofin är allting tillgängligt för 

kritiskt filosofisk reflektion och granskning. Detta liknar det Garver (1998) och Schlecht 

(1989) ger uttryck för då de båda menar att filosofi som ämne inte tillhandahåller de rätta 

svaren utan snarare ger verktyg så att man själv kan analysera, granska och ta olika perspektiv 

på saker och ting.  
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    Man kan vidare spekulera i hur detta lärs ut på bästa sätt. Om det ses som en 

förmåga/egenskap istället för ett stoff som ska läras in så kanske det måste läras genom 

praktik. Annars är det kanske, i alla fall för nybörjare, för svårt att försöka begripa det 

teoretiskt. Om man ska lära ut det praktiskt kan man tänka sig att nyfikenhet blir viktigt. Om 

man kan väcka nyfikenhet hos nya elever i ämnet så kommer det gå mycket lättare att jobba 

med att utveckla kritiskt tänkande och reflektion. En stor del, om inte störst av allt, av 

filosofins uppgift är just att nyfiket vrida och vända på saker och uppfattningar som vi tar för 

givet för att finna nya sidor och perspektiv och på så sätt kasta nytt ljus på frågan. Nyfikenhet 

kan på så sätt hävdas vara en nyckelkomponent inom filosofi och kanske kan hjälpa till att 

definiera den. 

    När det handlade om fördomar om filosofi var det tydligt att de flesta elever hyste någon 

form av fördom. Antingen om det handlade om att det bara gamla gubbar eller obesvarbara 

frågor eller ett flumämne så angavs många stereotypa bilder. Den allra vanligaste fördomen 

var att det var oseriöst och flummigt och denna kom från andra elever som gått kursen och 

berättat om kursen. Det intressanta var att de flesta tyckte inte att det blev som de trott att det 

skulle bli vilket visar på att fördomarna inte verkar stämma. På gott och ont så verkar inte 

filosofi uppfylla den stereotypa bild som en del elever hade av ämnet. Överlag verkar de flesta 

elever positivt inställda till ämnet och även om det råder delade meningar om hur användbart 

eller nyttigt det är så verkade flesta finnas något i det som är intressant eller engagerande.  

    Att andra elever mest verkar dela med sig av det som de tycker var konstigt med ämnet och 

kursen är kanske inte så underligt. Man kan nog med säkerhet förutsätta att det fanns elever 

bland de som gått kursen som fann den intressant och lärorik men det verkar som att det som 

delges och som skapar uppfattning hos de som ska börja kursen är hur flummig eller oklar den 

var. En möjlig förklaring till detta skulle kunna grunda sig i att filosofi helt enkelt är ett lite 

annorlunda ämne. Om man jämför filosofi med många andra ämnen i skolan blir lätt filosofi 

ett 'konstigt' utanför-liggande ämne vilket kan förklara att man pratar om det på det sättet. Vi 

kan jämföra filosofi vid formen igen som man använder för att kritiskt granska andra ämnen. 

    Som vi sett i resultatdelen jämför eleverna med andra ämnen och då framstår nog filosofi 

som udda vilket lätt tolkas som dåligt men inte alls behöver vara det. Flummigt, som nämnts 

tidigare, tycks inte betyda att det är dåligt utan kanske bara annorlunda. Det kanske helt enkelt 

bara betyder fritt i den mening att filosofi är fritt att granska vad som helst, ingenting ligger 

utanför filosofins räckvidd. Frågan är om elever vet om detta när det börjar kursen. Denna 

studie tyder på att så inte är fallet och i så fall bör kanske läraren ha med ett första kurstillfälle 
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där man diskuterar vad filosofi är. Man skulle kunna presentera det som ett sätt att tänka, inte 

vad man tänker på.  

    Gällande vidare forskning bör denna studie och dess resultat ses som ett steg på vägen. 

Eftersom det finns så pass lite forskat om detta ämne tidigare skulle detta kunna ses som en 

pilotstudie där det behövs göras fler och mer omfattande studier för att ta reda på mer om 

uppfattningar, förväntningar och fördomar kring filosofi i skolan. Det skulle även vara 

intressant och värdefullt att försöka göra en längre studie där man följer eleverna under 

kursens gång och se hur de upplever ämnet filosofi medan de lär sig. Att göra flera studier på 

flera skolor och jämföra dessa skulle också vara mycket intressant för att se potentiella 

skillnader. I denna studie togs det inte ett genusperspektiv men även detta skulle kunna vara 

intressant då Lif (2007) visar på några intressanta skillnader mellan könen när det handlar om 

uppfattningen om filosofi. Även vidare forskning kring begreppet flummigt och huruvida det 

går ihop med ämnet och vad ämnet filosofi i skolan skulle kunna tjäna på en tydlig definition 

som når ut till eleverna skulle vara värdefullt för praktiken. En sak som särskilt kan behövas 

diskuteras ytterligare och även forskas mer kring är just idén om att filosofi är ett 'flummigt' 

ämne. Detta är en fördom men det som kom fram i denna studie var att elever som anger att 

filosofi är flummigt inte nödvändigtvis menar att det är negativt. Hur något i skolans värld 

inte kan vara negativt när det beskrivs som ostrukturerat eller oseriöst, vilket är begrepp 

eleverna använde för att förklara begreppet flummigt, är svårt att förstå men kanske inte 

omöjlig om man tänker på filosofi som ett annorlunda ämne jämfört med till exempel 

kärnämnena matte, svenska och engelska. Filosofi är ett ämne där man ifrågasätter världen 

och granskar grunden för det man tar för givet. Det kanske endast faller sig naturligt att detta 

kan te sig oseriöst eller ostrukturerat om man inte har ett klart och tydligt mål med det. Frågan 

blir kanske om man vill komma bort från begreppet flummigt och på så sätt måste bli 

tydligare med att definiera vad ämnet är, vad det gör och framför allt vad som är målet eller 

om man vill omfamna detta begrepp som något som är en del av filosofi men som då inte  är 

negativt för de som förstår målet i granskningen och ifrågasättandet av det som vi tar för sant.  

    Vilken av dessa som skulle vara bäst eller en kombination av båda är en fråga som kräver 

ytterligare diskussion. Men när det gäller elevers förväntningar och fördomar om ämnet är det 

efter den här studien tydligt att eleverna vet väldigt lite om ämnet innan de börjar och det lilla 

de vet kommer från andra elever som berättar. Det verkar alltså råda en mycket oklar bild om 

ämnet som inte hjälps av att en del elever försöker förstå utifrån andra ämnen som psykologi 

eller religion. Filosofi är ett ämne i sig själv med ett eget mål och syfte och förtjänar en klar 

och tydlig definition om vad det faktiskt är. Därför avslutar jag denna uppsats så som jag 
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började den med ett citat ifrån filosofen Ludvig Wittgenstein som en möjlig definition och 

förklaring på vad filosofi faktiskt är: "Arbetet med filosofi är [...] egentligen mer ett arbete 

med en själv. Med ens egna uppfattningar. Med hur man ser saker och ting." (2000, s.9). 
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Bilaga 1 - Enkät 

Uppfattningar om ämnet filosofi i skolan 

1. Vad hade du för uppfattning om ämnet filosofi innan du började kursen? Vart hade du fått 

den ifrån? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vilka förväntningar hade du på kursen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hade du några fördomar om kursen innan du började? Varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. Vad har du för uppfattning om kursen nu när du har gått ett tag? Har något förändrats?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Stämmer kursen överens med hur du trodde den skulle bli? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vad tycker du om filosofi som ämne i skolan?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


