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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieelever upplever filosofiämnet. Studiens 

resultat är tänkt att bidra till diskussionen om hur filosofiutbildning kan utvecklas vid högre 

studier. I avsnittet om tidigare forskning redogörs det för hur analytisk filosofi har en ledande 

ställning vid svenska högre lärosäten samt hur filosofiutbildningen lider av en snedfördelning 

gällande kön och social klass bland de studerande vilket kan hämma utbildningens kvalitet. Det 

empiriska materialet har samlats in genom fokusgruppsintervjuer med totalt fem elevgrupper som 

alla har tagit del av filosofiämnet vid olika skolor i Uppsala. Genom det fenomenologiska 

angreppssättet riktar studien in sig på hur eleverna upplever ämnet kopplat till deras vardag, samt 

hur dessa upplevelser manifesteras med andra under intervjuerna. För analysavsnittet har det 

inneburit ett tudelat fokus där både utsagor och beteenden har analyserats. Analysen visar att 

eleverna upplever ämnet som abstrakt men också högst relevant för deras vardag och 

fortskridande, där framförallt aktualiserandet av just vardagen lett till ett starkt intresse hos 

flertalet intervjuade. Analysen visar också på tydliga skillnader mellan hur grupper och personer 

ser på ämnet där de som har läst det under en längre tid tenderar att ha en större förtrogenhet 

med ämnet samt att de som intresserar sig för att studera ämnet vidare intar en, av uppsatsen 

stipulerad, kvinnlig samt mer akademiskt intresserad subjektsposition. Den huvudsakliga 

slutsatsen som då har dragits från resultaten är att universiteten i sin nuvarande utformning inte 

verkar tillgodose de behov hos de som intresserar sig för ämnet vilket antas bidra till 

snedfördelningen. Därför hade en större inblandning av kontinentalfilosofi, som lyfter upp frågor 

om just vardagslivet, kunnat påverka fördelningen av studenter på ett bättre sätt. 
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Bakgrund 

Filosofi är ett ämne som introduceras i den svenska skolan först under gymnasiet och däri 

antingen som valbar kurs eller för de som studerar vid det Samhällsvetenskapliga programmet. 

Således är det ett ämne som ett begränsat antal ungdomar tar del av innan de når vuxen ålder och 

då dessutom under endast en kort period. Detta kan enligt Jan Lif i enkätstudien Vad tycker 

gymnasieelever om filosofi? (2008) vara en anledning till det låga sökantalet på universitet och 

högskolor. Sökandekvoten rymmer dessutom en skev könsfördelning då en övervägande andel 

filosofistudenter vid svenska universitet och högskolor är män (ibid. s. 3). 

Med det i åtanke finns det ett antal författare och institutioner som menar att filosofi är ett 

ämne som bör lyftas upp. Bland annat har FN:s utbildningsorgan UNESCO utfört ett flertal 

undersökningar om filosofins roll för samhället och vad som utifrån det legitimerar ämnet. I 

Teaching Philosophy in Europe and North America (Unesco 2011) betonar de bland annat hur filosofi 

är en lära i kritiskt tänkande vilket är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Detta kan 

förstås ytterligare med hjälp av Jonathan Jacobs (2009) som betonar att filosofi och humaniora i 

stort möjliggör för människor att hålla en rättfärdigad distans till källor och argument i olika 

samhälleliga debatter, vilket kan bidra till bättre demokratiska resultat. Richard Mason (2005) som 

också argumenterar för ämnets legitimitet bidrar med en annan syn då han poängterar att 

filosofer har diskuterat viktiga dilemman som varit aktuella för människor genom historien – 

såsom frågor om moral. Således är det inte endast diskuterandet av filosofiska frågor som är 

positiva utan även de faktiska slutsatser som dessa diskussioner har fört med sig. 

Diskussioner om ämnets legitimitet florerar även i den svenska mediala debatten där vissa 

grupper såsom Svenskt Näringsliv å ena sidan bespottat filosofin och humaniora som olönsamma 

vetenskaper (Fölster, Kreicbergs & Sahlén 2011), medan vissa grupper å andra sidan betonat olika 

argument för dessa vetenskapers betydelse. Däribland finner vi idé- och lärdomshistorikern 

Thomas Karlsohn (SvD 2014) som fört fram fem olika argument för humaniora där det kanske 

viktigaste är hur humanioravetenskaper bidrar till en mer pluralistisk förståelse av samhället då 

deras själva essens inte sällan handlar om att belysa perspektiv och med det även alternativ. På så 

vis blir humanioravetenskaperna enligt Karlsohn av nödvändighet för ett väl fungerande 

demokratiskt samhälle vars medborgare själva har förmågan att leva sina liv tillsammans med 

andra. Vidare talar filosofiprofessorn Åsa Wikforss i en ämnesöversikt från Vetenskapsrådet 

(2014) om filosofins betydelse där hon, likt UNESCO och Jacobs, betonar filosofins vikt för 

demokratin. Hon skriver exempelvis att totalitära stater i princip alltid motarbetar filosofi och 

andra humaniora- och samhällsvetenskaper medan de låter de naturvetenskapliga fortgå eftersom 

det är de förra som ökar människors förståelse för, och krav på, mänskliga rättigheter. Utöver det 

betonar hon bland annat den samhällsekonomiska nyttan då moderna företag likt Google och 

Apple efterfrågar egenskaper hos sina anställda som betonas inom filosofin (ibid. s. 1f).   
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Således tycks filosofi vara viktigt på grund av hur det omfattar fundamentala livsfrågor om vad 

som är intrinsikalt respektive extrensikalt värdefullt för människan. Filosofin framstår därmed 

som en hörnsten för hur samhällen bör utformas för att möta människans existentiella och dolda 

behov i livet. Med det sagt tycks filosofi vara ett viktigt ämne vilket inte korrelerar med att så få 

människor ens får ta del av det i sin utbildning. Det, tillsammans med den bristande 

könsfördelningen som enligt Lif (2008, s. 12) är problematisk då filosofi måste vara både tidlöst 

och könlöst för att på riktigt förverkliga sitt värde, utgör anledningen till uppsatsens djupgående 

fokus på gymnasieelevers intresse för ämnet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera gymnasieelevers upplevelser av filosofiämnet. Genom att ge 

en inblick i dessa elevers förståelse av, och inställning till, filosofiämnet vill studien vara ett bidrag 

i en diskussion om hur filosofiundervisningen på högre lärosäten kan appellera till en större och 

bredare grupp blivande universitetsstudenter. Med det i åtanke utgår studien från följande 

frågeställningar: 

 

 Hur ser eleverna på filosofiämnet? 

 Vilka mönster återfinns i elevernas upplevelser av filosofiämnet? 

 Hur kan man förstå elevernas utsagor och manifestationer i relation till dagens filosofiutbildning på 

universitetet? 
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Forskningsöversikt 

Filosofi brukar delas upp i två delar där den ena sidan består av den anglosaxiska (analytiska) 

filosofin medan den andra sidan består av den kontinentala. Filosofiundervisningen på svenska 

universitet grundar sig till övervägande del på den analytiska varianten. Hur ämnet presenteras 

och vad det är som betonas inom utbildningen påverkar vilken roll ämnet får för samhället och 

vilka människor som söker sig till utbildningen. Avsnittet om tidigare forskning kommer därför 

att belysa de förutsättningar som den nuvarande filosofiundervisningen för med sig. På så vis är 

förhoppningen att avsnittet bereder väg till att bättre förstå hur gymnasieelevernas förståelse av 

ämnet korrelerar med den nuvarande situationen på universiteten.  

Sålunda kommer avsnittet att tematiseras i tre delar. Den första delen förklarar skillnaden 

mellan analytisk och kontinental filosofi; den andra delen redogör för vilka grupper som söker sig 

mot filosofiutbildningar; och den tredje delen belyser hur de två tidigare delarna påverkar 

filosofiinstitutionernas undervisningsmetoder samt filosofiämnets karaktär. 

Analytisk och kontinental filosofi 

Svante Nordin skriver i sin bok Filosoferna (2011) att den västerländska filosofin förändrades 

radikalt i början av 1900-talet då flera filosofer ville föra in filosofin i deras samtid. Man slutade 

titta bakåt mot ett traditionstyngt tänkande med en gemensam vilja att skapa en aktuell filosofi 

med riktningen framåt. Denna brytpunkt kom av ett vetenskapligt tänkande i allmänhet som 

färgade filosofin till den grad att man metodiskt ville säkerställa sina teorier och av detta kom 

anglosaxisk filosofi å ena sidan och kontinental filosofi å den andra. Den förra kom att rikta sitt 

intresse mot språket och logiken som man menade utgjorde skälen till oenighet i det förflutna, 

medan den senare istället vände sig mot människors medvetanden och psykologiska tillstånd. 

Anglosaxisk filosofi blev därmed analytisk till sin hållning medan den kontinentala snarare bestått 

av ett flertal olika riktningar och därför kan betraktas som mer spretig. (ibid. s. 588) 

Nordin (2011) fortsätter med att beskriva hur dessa två riktningar till en början sammanvävdes 

av olika samarbeten mellan filosofer men att det efter andra världskriget skedde en skarp 

förändring dem emellan vilket skapade en stark oenighet i de flesta filosofiska frågor. Således 

kom det att bildas två helt nya traditioner under 1900-talet och trots deras gemensamma grund 

som bestod av att frånsäga sig sitt förflutna kan det grovt sagt sägas att skillnaden främst ligger i 

hur de väljer att se på teoribildning och vad som kan betraktas som en vetenskapligt berättigad 

filosofi och vice versa. (ibid. s. 509f; Högskoleverket 2008, s. 22) 

Vetenskaplig legitimitet skiljer sig således åt och ett exempel på det är hur den analytiske 

filosofen Karl Popper aldrig skulle acceptera denna uppsats teorival, fenomenologi, som 

vetenskaplig eftersom denna teori inte möter Poppers krav på falsifierbarhet. James Chase och 

Jack Reynolds (2010) menar att fenomenologin som många andra kontinentala inriktningar 
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uttalar sig om människors psykologiska tillstånd och därför inte har samma möjligheter att 

bekräftas eller förkastas likt språkliga satser eller logiska antaganden. Denna skiljelinje har 

medverkat till att många analytiska filosofer har hamnat nära naturvetenskapen som delar kraven 

på berättigande medan kontinentala filosofer istället närmat sig viss samhällsvetenskap och 

humanioravetenskaper där intresset för teoribildning är starkare (ibid. s. 131; Nordin 2011, s. 

589f.). Samtidigt är skiljelinjen enligt Chase och Reynolds allt som oftast godtycklig. Bara för att 

en filosof hänger sig åt en viss riktning så innebär det inte att hen fullt ut ignorerar den andra. De 

betonar bland annat hur fenomenologen Martin Heidegger i sitt verk Varat och tiden ägnar en lika 

minutiös noggrannhet åt språket som analytiska filosofer i deras begreppsformuleringar, med den 

enda skillnaden att de inte följer samma språkliga regler (Chase & Reynolds 2010, s. 31). Ska man 

likväl finna ett betydelsefullt utfall av de två riktningarna är det att den kontinentala filosofin i 

mycket större utsträckning än den analytiska erkänner världen som tillfällig och icke-nödvändig; 

alltså ett högre erkännande av ontologin som tidsberoende eller processuell snarare än som tidlös 

eller universell. På så vis liknar också den kontinentala filosofin i högre grad österländsk filosofi1 

där teori och praktik förväntas existera i enlighet med varandra. Det är en samhörighet som går 

emot den analytiskt tillskrivna rationaliteten som utgår från en dualism mellan känsla och förnuft 

vilket kontinental- och österländsk filosofi i högsta grad vill förkasta då de istället vill förena de 

två. (ibid. s. 253ff) 

Vilka studerar filosofi? 

Snedfördelningen av män och kvinnor 

Molly Paxton, Carrie Figdor och Valerie Tiberius behandlar i artikeln Quantifying the Gender Gap 

(2012) representationen av kön inom filosofiutbildning vid universitet i USA. Utgångspunkten 

för artikelförfattarna har varit att det råder en mycket starkare snedfördelning angående 

studenternas kön hos filosofiska institutioner än hos andra. Data som har legat till grund för 

undersökningen har kommit från ca 130 institutioner runt om i USA som erbjuder högre studier i 

filosofi upp till en möjlig PhD (doktorandutbildning) för den studerande, således ett rikstäckande 

och utbildningsomspännande underlag. Utifrån detta mottog de information om antalet antagna 

studenter vid introduktionskurser upp till forskarnivå. (ibid. s. 949ff) 

Deras metodiska tillvägagångsätt var att kvantitativt kartlägga data, bland annat genom en 

linjär regression för att mäta hur fördelningen av kön förändras längs studiegången (Paxton m.fl. 

2012 s. 951). Resultaten visade att antalet kvinnor minskade kraftigt jämfört med männen upp till 

mastersnivå och att det därefter inte fanns någon större skillnad i avhopp hos respektive kön. 

                                                 

 
1 Österländsk filosofi är ett samlingsnamn för asiatisk filosofi och då främst äldre teorier från Indien, Kina 

och Japan. Begreppet är därmed oerhört brett och består likt den kontinentala av ett flertal olika riktningar. 

Riktningar som kan ses i österländska religioner såsom buddhism eller i livsstilar såsom ”mindfullness”.  
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Således visar studien att snedfördelningen ökar framförallt mellan introduktions- och 

fördjupningskurserna medan avhoppen efter det bland män och kvinnor är jämt fördelade (ibid. 

s. 951-955). Studien noterar att snedfördelningen är som störst när de studerande är som minst 

insatta i ämnet, det vill säga under introduktionskurserna. Med det i åtanke menar Paxton m.fl. att 

underrepresentationen av kvinnliga förebilder, både bland lärare och i kursmaterialet, utgör en 

stark faktor till att fler kvinnor väljer att inte fortsätta sina filosofistudier. (ibid. s. 955f).  

Mönstret av ojämlikhet återfinns också vid Uppsala universitet där ett utdrag från den 

filosofiska institutionens databas visar att endast 36 % av studenterna vid Praktisk- respektive 

Teoretisk filosofi är kvinnor vårterminen 2015. Således kan studien tänkas ha relevans även i 

Sverige. Högskoleverket utförde (2005) en utvärdering av filosofiutbildningar runt om i Sverige 

där de noterar samma trend som i Quantifying the Gender Gap – högre bortfall av kvinnor ju tidigare 

man är i utbildningen. Där betonar de att en majoritet av studenter, doktorander och lärare är 

män vid de flesta filosofiutbildningarna. (Högskoleverket 2005, s. 12; Högskoleverket 2008, s. 43) 

Högskoleverket (2005; 2008) menar därför, likt Paxtons m.fl., studie att avsaknaden av 

kvinnliga förebilder kan vara en viktig faktor. De betonar bland annat hur endast 23 % av 

doktoranderna och lärarna vid institutionerna är kvinnor och dessutom har de låtit institutioner 

göra självvärderingar där flertalet betonar att viktiga lösningar kan vara rekrytering av fler 

kvinnliga studenter, doktorander och lärare. Vidare finns det ett intressant mönster att vid 

Uppsala universitets och Södertörns högskolas kurser för estetik – som till större grad fokuserar 

på kontinentalfilosofiskt tänkande – är det genomgående fler kvinnliga studenter (Uppsala 

universitet 2015; Södertörns högskola 2015) samtidigt som det är en mer jämlik könsfördelning 

mellan lärarna (Högskoleverket 2005, s. 32). Således tycks ämnesinnehållet och 

lärarsammansättningen spela en viss roll för hur könsfördelningen bland studenter ser ut även i 

Sverige. 

Snedfördelningen av social klass 

Filosofi är ett erkänt akademiskt ämne vars många företrädare ingår i, eller är nära, en sorts 

kulturell bas i samhället. Detta ger vissa komplikationer för vilka som söker sig till ämnet och likt 

hur vissa förhållanden påverkar jämlikheten mellan kön så påverkar andra förhållanden 

spridningen av social klass. SCB (2014a; 2014b) har genomfört två undersökningar av 

högskolenybörjare i allmänhet där den ena behandlar föräldrars utbildningsnivå och den andra 

fokuserar på studenter med utländsk bakgrund. Med det sagt ska det även betonas att SCB:s båda 

artiklar fokuserar på högskolenybörjare i allmänhet och inte specifikt för filosofiutbildningar.  

De menar att människor från studieovana hem mer sällan söker sig till högre studier än de 

som har föräldrar med en akademisk anknytning. SCB:s (2014a, s. 2) rapport visar exempelvis hur 

endast 23 % av de människor under 35 år som läsåret 2013/14 valde att studera vidare hade 

föräldrar med högst en tvåårig gymnasial utbildning. Samma rapport påvisar också det faktum att 

människor vars föräldrar saknar en akademisk bakgrund sällan söker sig till utbildningar med 
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höga intagningspoäng, men än mer viktigt att de helst söker sig till utbildningar med en tydlig 

koppling till arbetslivet (ibid. s. 5; Lif 2008, s. 6). I relation till detta visar samma rapport att fler 

kvinnor kommer från studieovana hem än män (ibid. s. 8), vilket i så fall tyder på att det finns en 

än starkare akademisk tradition inom filosofiämnet. I så fall skulle detta missgynna filosofiämnet 

än mer då rapporten visar att högskolor med en mindre akademisk tradition såsom Södertörns 

högskola och Malmö högskola har en lägre snedfördelning gällande social klass än andra 

lärosäten. 

Enligt den andra rapporten från SCB (2014b) har var femte högskolenybörjare utländsk 

bakgrund och en tydlig skillnad mellan dem och de med inhemsk bakgrund är att de med 

utländsk bakgrund oftare söker sig till naturvetenskapliga utbildningar såsom ingenjörs- och 

medicinutbildningar. Exempelvis har 76 % utländsk bakgrund av de som började 

apotekarutbildningen läsåret 2012/13 och generellt sett har varannan högskolenybörjare vid 

naturvetenskapliga utbildningar utländsk bakgrund (ibid. s. 1-2). Om man vidare förenar dessa två 

data är det möjligt att nå en viss slutledning om att humaniorautbildningar lider av en större 

snedfördelning gällande högskolenybörjare med utländsk bakgrund än de naturvetenskapliga 

utbildningarna. Det är nämligen så att om det generellt sett på universitet och högskolor är så att 

var femte nybörjare har utländsk bakgrund, samtidigt som majoriteten av dessa söker sig till 

naturvetenskapliga utbildningar blir det ett rimligt antagande att de högskolenybörjare som finns 

vid humaniorautbildningar är färre än var femte person.  

Till sist kritiserar Högskoleverket (2005, s. 10, 30) den svenska filosofiundervisningen för att 

ha för få lärarledda timmar. De menar att det beror på en resurssegregation då 

humaniorautbildningar tilldelas en relativt låg ekonomisk ersättning per student vilket medverkar 

till att institutionerna inte har råd med fler lärarledda timmar. Men oavsett rådande orättvisa 

mellan institutioners ekonomiska förutsättningar leder det till en urholkning som slår hårdast mot 

de människor som saknar en vana med självständiga studier och en förtrogenhet med 

utbildningssystemet – två faktorer som kan härledas till föräldrars utbildningsnivå och huruvida 

man har inrikes- eller utrikesfödda föräldrar. Utifrån Högskoleverket och SCB:s studier är det 

således möjligt att visa på ett mönster av hur filosofiämnet förutom den könsliga segregationen 

också lider av en segregation angående social klass. 

Filosofins utformning och betydelse för samhället 

Utifrån den tidigare forskningen gällande kön och social klass verkar filosofi vara ett 

marginaliserat ämne till förmån för de priviligierade. Detta går att placera in i olika 

förklaringsmodeller, där vissa redan har redogjorts för, och dessutom är det möjligt att 

problematisera.  

Filosofiedoktorn Niklas Forsberg skriver i artikeln Filosofin i Norden (2006) om filosofiämnets 

innehåll vid universiteten och om det rådande tillståndet för ämnet i samhället. Han uttrycker en 

genomgående kritik av hur universiteten försöker bibehålla ”en allt osäkrare enhetlighet” (ibid. s. 
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9) då de alltför enögt fokuserar på analytisk filosofi. Forsberg menar att under 1900-talets början 

bereddes en väg framåt för den analytiska filosofin. Han sammanfattar den allmänna opinionens 

syn med orden ”det fanns analytisk filosofi och det fanns skitsnack!” (ibid. s. 5).  

Vidare diskuterar han hur analytisk filosofi drabbats av interna splittringar där olika filosofer 

drar åt olika håll och detta samtidigt som det filosofiska intresset från kulturen och andra 

vetenskaper främst riktar in sig mot den kontinentala. Utifrån det anser Forsberg att den 

analytiska filosofins grepp om de svenska universiteten har skrämt iväg kontinentalintresserade 

filosofer till andra institutioner. Exempelvis sökte sig många filosofiska feminister till 

litteraturvetenskapliga institutioner under 1970-talet eftersom de inte fick något utrymme vid de 

filosofiska institutionerna. Därav har det uppstått ett kritiskt moment för svensk 

filosofiundervisning då debatten flödar och är heterogen i samhället, samtidigt som universiteten 

krampaktigt försöker hålla sig kvar i en svunnen homogenitet. Detta är ett grepp som enligt 

Forsberg snarare missgynnar än gynnar filosofiämnets framtid. (ibid. s. 8f) 

Att det greppet är problematiskt kan beskrivas med hjälp av Lena Martinsson och hennes 

artikel Social mångfald? (2009) där hon menar att en alltför strikt homogenitet inom en utbildning 

är både skadlig för vilka som tillåts studera och för vad som faktiskt studeras. I sin artikel utgår 

hon från filosofen Chantal Mouffe som proklamerar för att konflikter skapar utveckling samtidigt 

som konsensus i längden bidrar till ett sökande mot förstenande kompromisser (ibid. s. 43-44). 

Martinsson menar att svensk högskolepolitik kan liknas vid den konsensussökande politiken som 

Mouffe talar om, och på så vis motverkar den ett syfte med högre utbildning som är att 

möjliggöra kritiska ställningstaganden hos individer och på så vis skapa en kunskapssträvande 

åsiktspluralitet. Enligt henne betonar förvisso flera utvecklingsarbeten av högskola och 

universitet fördelar med en variation i studentunderlaget då de menar att variationen tjänar till en 

mångfald som är av ovärderlig vikt för varje student både under sina studier och fortsatta 

arbetsliv (Martinsson 2009, s. 46-47). I utvecklingsarbetenas formuleringar menar Martinsson 

dock att social mångfald tjänar till att studenter ska lära sig om och inte av varandra vilket enligt 

henne leder till att man endast kommer i kontakt med de som är olik en själv i ett metodlärande 

syfte. Själva metoden för lärandet ifrågasätts inte (ibid. s. 50ff). Vad som betonas som fördelar 

med social mångfald blir i förlängningen därför endast fördelar så länge studenterna inkorporeras 

till att anpassa sig till samma utbildningsnormer, vilket enligt Martinsson likväl exkluderar de 

grupper som man säger sig ha menat att inkludera (ibid. s.55).  

Alltså; högskolor och universitet söker locka till sig människor med olika subjektspositioner 

(etnicitet, ekonomisk klass, kön, sexuell läggning osv.), men enbart under premissen att dessa 

självmant accepterar rådande normsystem. Detta medför ett konsensusskapande om det 

tillskrivet rationella tänkandet i högre studier vilket motverkar möjligheter till fler 

kunskapsbringande konflikter som på ett verkligt vis hade gynnat en spridning av akademiskt 

kapital i samhället (Martinsson 2009, s. 48, 54ff). Här bör det också betonas att kön och klass 

enligt Martinsson därför inte blir viktigt per se utan på grund av vilka egenskaper 
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subjektspositionen för med sig. För uppsatsen blir det därför fokus på manlighet och kvinnlighet 

snarare än det faktum huruvida någon är just man eller kvinna. Dessutom görs ett antagande om 

att kontinentalfilosofi i högre grad närmar sig en tillskriven kvinnlig rationalitet (känsla och 

förnuft) medan analytisk filosofi istället betonar den tillskrivet manliga rationaliteten (känsla mot 

förnuft), vilket är en dikotomibeskrivning som ofta återkommer i konstfilosofiska diskussioner i 

allmänhet och dess feministiska- och marxistiska inriktningar i synnerhet (Flodin 2009; Marien 

2011; Ortner 1972). Detta fokus stämmer också väl överens med Jan Lifs (2008, s. 12) rapport 

som påtalar att gymnasieelever uppfattar att den filosofi som de stöter på (oftast analytisk med 

tanke på lärarnas utbildning) kan kodas som manlig snarare än kvinnlig. 

Sammanfört med vad som har sagts om filosofiutbildningarna är det möjligt att påstå att dessa 

hämmas av rådande utbildningsnormer och homogena studentunderlag då de på många vis 

riskerar att endast reproducera den kunskap som för närvarande finns tillgänglig på lärosätena 

utan att möjliggöra någon ny. Om ingenting förändras riskerar därför filosofiämnet i framtiden 

att lida av att det är ett marginaliserat ämne till förmån för samhällets redan priviligierade. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen har en huvudsaklig teoretisk utgångspunkt i form av det filosofiska teoribygget 

fenomenologi. Det är en teori som riktar in sig mot människors upplevelser av deras existentiella 

varande vilket inkluderar alltifrån de förhållanden vi befinner oss i till vilka handlingar vi utför. 

Vidare är fenomenologin en relativt mångfacetterad teori som kan förstås utifrån flertalet 

perspektiv För uppsatsens del innebär det att den kumulativa processen av teorins 

begreppsanvändning kommer att betonas och det är framförallt Martin Heideggers2 (Eriksson 

2007), Simone de Beauvoirs (2002; 2013) och Sara Ahmeds (2004) bidrag som kommer att 

användas. Av den anledningen kommer också avsnittets upplägg vara som sådant att en historisk 

återblick redogörs för och utifrån den kommer en efterföljande del där centrala begrepp tas fram 

och kontextualiseras för uppsatsens syfte.  

Fenomenologin genom historien 

Friedrich Hegel (2008) brukar betraktas som en filosofisk förgrundsgestalt för fenomenologin 

och det på grundval av hans alienationsbegrepp. Han menar att människan under historien till 

slut lagt naturen under sig och på så sätt skapat en förutsättning för att ha total kontroll över sin 

tillvaro. Men trots den kontrollen är det människokonstruerade samhället alltför komplext för att 

kunna känna en förståelse och förtrogenhet inför och på så sätt menar Hegel att människan blivit 

främmandegjord från en del av sig själv och det är den främmandeheten som utgör vad han kallar 

för alienation. Vidare menar Hegel att människan måste överbrygga alienationen för att kunna 

fortskrida i sin utveckling vilket enligt honom endast är möjligt genom att människan 

medvetandegör sig själv om sin egen självmedvetenhet. Vi måste alltså lämna oss själva för att 

förstå oss själva och det är den enda vägen för människan att känna sig fullkomlig och på så sätt 

vara verkligt tillfreds med det liv hen lever.  

Hegel tog fasta på alienationsbegreppet som är viktigt inom fenomenologin men den som 

först utvecklade teorin i sin helhet och som allmänt brukar ses som grundare av densamma var 

Edmund Husserl. Grundtanken hos Husserl (2002) är att vetenskaplig forskning till största del 

vilar på antagandet om att det som syns är det som är och han menar att detta är ett felslut. Vår 

förståelse för världen är nämligen påverkad av en mängd förutfattade föreställningar vilket enligt 

                                                 

 
2 För Martin Heidegger använder jag mig i uppsatsen endast av sekundärlitteratur bestående av Johan 

Erikssons avhandling om honom. Det valet beror på främst tre skäl: För det första är Martin Heideggers 

teorier och språkbruk, däribland i hans främsta verk Vara och tid (1927), erkänt komplicerade och därför har 

valet varit närmast ett metodval då jag inte känt att jag har haft tillräckligt med tid under uppsatsen för att ge 

mig i kast med hans egna verk. För det andra är Johan Eriksson doktor i teoretisk filosofi vid Södertörns 

högskola samtidigt och betrektad som en av Sveriges främsta experter på just Heideggers fenomenologiska 

filosofi. Med det sagt har hans avhandling varit ett fullgott alternativ att använda i förståelsen av Heidegger.  
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Husserl skapar ett falskt sken på allting vi betraktar. Därför vill han att fenomenologin ska syfta 

till att medvetandegöra sig om denna falskhet vilket sker genom att vi betraktar fenomenen 

såsom de framträder för oss. Framträdelserna av fenomen är ju nämligen allt vi kan se av världen 

och dessa bildar tillsammans vad Husserl kallar för en persons livsvärld – en subjektiv värld helt 

beroende av varje enskild människas subjektiva upplevelser. Varje människa upplever alltså den 

gemensamma världen på olika sätt men de fenomen som verkar framträda likadant – för alla som 

medvetandegjort sig om sina förutsättningar – är det som enligt Husserl verkligen existerar. Det 

kan kallas för den fenomenologiska essensen och utgörs alltså av vad som verkligen är. Det är 

sökandeprocessen efter denna essens som skapade Husserls slagord om att ”gå tillbaka till 

sakerna själva” (Bjurwill 1995, s.5, 34f; Carlshamre 2005, s. 69f; Husserl 2002). Husserl såg 

samtidigt sig själv blott som en påbörjare av det fenomenologiska projektet och förväntade sig 

därav efterträdare.  

En första sådan är den tyske filosofen Heidegger som var student hos Husserl. Heidegger 

gjorde anspråk på att vidareutveckla både Hegel och Husserl (Eriksson 2007). Från Hegel tog han 

alienationsbegreppet men menade att alienationen har skett mellan människan och hens känslor 

snarare än mellan människan och hens förnuft. Från Husserl tog han livsvärlden och essensen 

men menade att Husserl oavvänt sökt sig till medvetandet utan att ta någon som helst hänsyn till 

människans erfarenheter. Heidegger menade nämligen att människans livsvärld formas av det vi 

erfar och en essens är därför endast möjlig att finna i interaktionen mellan människor snarare än i 

våra dolda medvetanden. Skiljelinjen mellan de två emellan kan grovt sagt bero främst på att 

Husserl inriktade sig mot epistemologiska frågor medan Heidegger istället fokuserade på 

ontologiska. (Eriksson 2007, s. 81; Carlshamre 2005, s.73) 

Enligt Heidegger har människan förlorat kontakten med sina upplevelser på grund av 

omvärldens informationstryck vilket innebär att vi har alienerats från våra äkta känsloliv. Han 

menade att vi inte längre uppmärksammar att vi är vid liv vilket inte ska förväxlas med 

medvetenheten om att vi lever, utan att vi förlorat kontakten med att vi varar – något Heidegger 

kallar för ”Dasein” vilket är en sorts känsla som innebär förtrogenhet med att vi existerar i 

förhållande till att vi inte befinner oss i en icke-existens. Alltså: frånvaron av det som inte finns 

skapar känslan av närvaro av det som finns. Det är denna alienation mellan människan och hens 

relation till sitt eget varande och därmed alla sina äkta känslor som måste överbryggas. (Eriksson 

2007, s. 241ff) 

Heideggers betonande av människans känslor är fundamental för hans filosofi då han menar 

att våra känslor stämmer verkligheten. Människan är nämligen central i sin egen livsvärld och allt 

vi upplever existerar såsom vi relaterar till den. För att exemplifiera kan du tänka dig in i att du är 

en vegetarian som sitter runt ett middagsbord med endast karnivorer och du får ett flertal frågor 

och ifrågasättanden angående ditt kostval. I det läget är det inte orimligt att du känner en spänd 

eller obehaglig stämning mellan dig själv och de andra kring bordet, samtidigt som de andra inte 

känner av samma sak. Det leder till poängen att oavsett om andra personer uppfattar eller inte 
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uppfattar samma stämning som du, så existerar den likväl eftersom du de facto upplever den 

utifrån din livsvärld. Verkligheten blir på så vis enligt Heidegger stämd av våra upplevelser där 

våra olika erfarenheter påverkar vårt medvetande som blir en sorts kompositör för hur vi lever 

och förhåller oss till omvärlden. Därmed styr våra uppfattningar av verkligheten vad det är som 

existerar och i sökandet efter essensen av existens måste vi enligt Heidegger, till skillnad från 

Hegel och Husserl, ta hänsyn till människans erfarenheter och därför placera det teoretiska i det 

praktiska snarare än tvärtom. (Eriksson 2007, s.73ff, 173-175; Carlshamre 2005, s.74ff) 

Beauvoir betonar likt Heidegger människors erfarenheter som centrala och hur vi därför måste 

medvetandegöra oss om vad vi erfar och hur vi gör det för att kunna förstå varför fenomen 

framträder som de gör. Hon beskriver det som att sätta det vardagliga tankesättet i parantes och 

istället söka sig mot det som ännu inte är aktualiserat (Björk 2008). Beauvoirs fenomenologiska 

teori går att tyda i bland annat Det andra könet (2002) där hon studerar kvinnligheten som ett 

fenomen och på så sätt sluter sig till att dikotomin man och kvinna är en sorts konstruktion och 

alltså inte av nödvändighet men som trots allt upprätthålls av det vardagliga tankesättet. I hennes 

teori blir således medvetandegörandet en sorts metod för att bryta sig loss från konventionella 

och oreflekterade vane- och tankemönster. Vidare kan både Heidegger och Beauvoir förstås som 

att människan aldrig är utan att vi ständigt återföds och blir till på nytt. Deras fenomenologi 

utmynnar alltså i att människan är ett ständigt blivande kontinuum. (Beauvoir 2013, s.165-171) 

Fenomenologen Sara Ahmed (2004) fortsätter i samma tradition som Heidegger och Beauvoir 

då hon betonar vikten av känslor och människans erfarenheter. Hon menar att människor formas 

i relationen till varandra och att subjektiva känslor därför är en konsekvens av kontakten med 

omvärlden. Utifrån det kritiserar hon en konventionell syn på känslobegreppet som enligt henne 

kommer från psykologin. Där menar man att människan äger sina känslor vilket enligt Ahmed är 

ett fatalt felslut – känslor ägs inte av någon utan de är sprungna ur det nödvändiga sambandet 

mellan subjekt och objekt. Känslor är sålunda tillfälliga och delade med omvärlden (ibid. s. 1, 8-

10). Vidare menar Ahmed att känslor inte är transparenta och på något vis lättförståeliga utan de 

består i en komplex intentionalitet mellan subjektet och hens omvärld och det är genom 

känslorna som det de facto uppstår en distinktion mellan de två. (ibid. s. 6, 194) 

Som en del av en historisk kontext är människan därför placerad i världen där allt vårt 

tänkande beror på relationen mellan oss själva och det utanför. Hon poängterar därför känslornas 

centrala betydelse då hon skriver (Ahmed 2004, s. 202):  

Emotions tell us a lot about time; emotions are the very ‘flesh’ of time. 

På så vis är alltså människan en integrerad del i en processuell verklighet där ingenting någonsin 

är av nödvändighet. När hon med det som bakgrund talar om tänkandet förkastar hon också den 

traditionella hierarkin mellan förnuft och känslor där det senare har betraktats som underlägset 

det förra. I och med att allt tänkande utgår från känslor så är vårt förnuft nämligen beroende av 
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vårt känsloliv och vidare är inte heller känslor grunden för människans uppfattning utan de är 

resultatet av vår nödvändiga beblandning med omvärlden. (Ahmed 2004, s. 4, 195f.) 

Med hjälp av Heidegger, Beauvoir och Ahmed kan vi på så vis bättre förstå innebörden av 

människans upplevelser – hur en elev kan tänkas uppfatta filosofiämnet beror på hens känslor 

och därmed hens erfarenhet av ämnet. Vidare har fenomenologin ofta kritiserats för att ta alltför 

mycket i anspråk då teorin försöker tillskriva delade känsloliv mellan människor. Men med hjälp 

av de tre teoretikernas diskussion är det kanske möjligt att göra en välvillig tolkning av teorin och 

närma sig en essentiell känsla för elevernas uppfattning av filosofiämnet. På så vis utgör också 

fenomenologin ett trovärdigt alternativ till en relativistisk världsåskådning – en världsåskådning 

som enligt de flesta filosofer är skadlig då allting blir acceptabelt och ingenting därför heller 

kritiserbart eller ens diskuterbart. Teorin blir nämligen trovärdig då essensen av en känsla kan 

delas av alla oavsett om deras medskapande objekt ser annorlunda ut. Således är den 

fenomenologiska essensen de upplevelser som delas av grupper; när grupperna upplever samma 

sak oberoende av varandra så bör det förstås som att det är den fenomenologiska essensen hos 

fenomenet. 

Centrala begrepp 

Från den historiska återblicken är det möjligt att uttolka ett antal begrepp som kommer att 

användas för uppsatsens senare analysdel enligt följande: livsvärld, erfarenhet, alienation, essens, 

känsla och förnuft.  

Det är elevernas upplevelser av filosofiämnet som kommer att undersökas och därför blir 

deras livsvärldar aktuella eftersom det är genom dessa som de förstår ämnets innebörd. Alla 

elevers livsvärldar grundar sig på deras respektive erfarenheter då dessa skapar upplevelser som 

binder samman ett kontextuellt sammanhang i respektive livsvärld. När de intervjuade eleverna 

redogör för sina upplevelser kan olika sorters vanemönster uttolkas och (o)valda strukturer som 

de befinner sig i medverkar till hur de förhåller sig till sina känslor inför ämnet. Således 

aktualiseras alienationsbegreppet eftersom människor enligt Heidegger och Beauvoir når insikt 

genom reflektion då sådant tänkande leder till ett överbryggande mellan människan och hens 

känslor eftersom vi annars kan handla mot vår egentliga vilja som vi då är främmande för. 

Ahmeds teori begreppsliggör känslor och deras intentionalitet och med hjälp av detta kan också 

samspelet i grupperna studeras. Teorin är därför tänkt att möjliggöra ett analyserande av elevernas 

upplevelser baserade på deras känslor snarare än det konventionella förnuftet, vilket i viss mån 

förverkligar ett kontinentalt användande av filosofin snarare än ett analytiskt.  
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Metod 

Detta avsnitt behandlar det tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen och består av totalt fyra 

delar. Den första delen gäller hur datamaterialet har insamlats medan den andra delen gäller hur 

det insamlade datamaterialet har analyserats. Den tredje delen diskuterar uppsatsens validitet och 

reliabilitet och till sist återfinns en fjärde del som behandlar de etiska överväganden som har 

gjorts. 

Metod för datainsamling 

Uppsatsen har utgått från en fenomenologisk teori i ett sökande efter hur gymnasieelever 

förhåller sig till filosofiämnet. Det inkluderar därmed elevernas upplevelser av ämnets innehåll 

och karaktär utifrån deras erfarenheter av detsamma. Detta har medfört ett kvalitativt 

inriktningsval då bland annat Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 30-33) betonar att 

kvalitativa studier mer än kvantitativa kan skapa ett nyansrikt underlag i förståelsen av 

respondenters olika funderingar.  

Mer specifikt riktades valet av kvalitativ metod in sig på fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuformen låter nämligen respondentens livsvärld ta plats och på så vis låter man den 

intervjuades föreställningar visa på olika mönster i samhället snarare än att respondenten förhåller 

sig till ett redan uppstyrt frågeformulär som vid en enkät. När intervjuformen dessutom vidgas till 

att inbegripa en hel grupp respondenter blir samspelet dem emellan ytterligare ett fokus samtidigt 

som respondenters tolkningar och resonerande av fenomen släpps fram på ett annat vis än vid 

individuella intervjuer. (Bryman 2011, s. 449, 463) 

Urval  

Undersökningen fokuserade på elever i Uppsalaområdet, framförallt för att de då har samma 

geografiska anknytning. På det viset har uppsatsens resultatdel stärkts i den mån att det faktiskt 

har varit möjligt att uttala sig om olika sorters mönster i Uppsala. De elevgrupper som 

intervjuades studerar vid Gemensamma skolan (GS), Kulturskolan (KS), Traditionsskolan (TS) 

och Vetenskapsskolan (VS). Skolorna valdes medvetet ut då de utifrån författarens förkunskaper 

till viss del har antagits representera ett mönster av social klass i Uppsala, där framförallt TS och 

VS har en starkare anknytning till universitetet och vars elever i allmänhet har högre 

socioekonomisk klass än vid GS och KS (Bertilsson 2014; Larsson & Persson 2012; Skolverket 

2015). Alla grupper studerar Filosofi 1 förutom de vid KS som studerar Filosofi 2, en skillnad 

som främst uppstått av slump (se kontaktprocessen nedan), men som är betydelsefull och därför 

tagits hänsyn till vid den senare analysen då detta faktum naturligtvis antagits ha påverkat deras 

förståelse för filosofiämnet samt deras förtrogenhet med detsamma i en positiv riktning. 
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Dessutom har gruppen från GS varit bekant för författaren då denne haft praktik där tidigare 

vilket även det är en variabel som det tagits hänsyn till, men då främst under kontakt- och 

intervjumomentet. Totalt sett intervjuades fem stycken grupper och dessa kan ses i följande 

tabell: 

Tabell 1 – Urval av respondenter 

Grupp Skola Gruppdeltagare Könsfördelning 

1: VS1 Vetenskapsskolan Billy, Cleopatra, 

Dolly, Lucille, Roman 

Tre kvinnor – Två 

män 

2: VS2 Vetenskapsskolan Filip, Lulu, Sam, Suzie Tre kvinnor – En 

man 

3: KS Kulturskolan Jimi, Mary, Gloria, 

Anna 

Tre kvinnor – En 

man 

4: TS Traditionsskolan Joe, John, Johnny, 

Paul 

Noll kvinnor – Fyra 

män 

5: GS Gemensamma skolan Catherina, Izabella, 

Mae, Annie 

Fyra kvinnor – Noll 

män 

Totalt: Fem grupper Fyra skolor 21 gruppdeltagare 13 kvinnor – 8 män 

 

Urvalet av respondenter har varit strategiskt med utgångspunkt i två grundläggande kriterier. Dels 

kommer de intervjuade grupperna från medvetet utvalda skolor, dels har grupperna varit 

oberoende från varandra. Det första kriteriet har berott på att man genom att söka sig mot vissa 

skolor kan skapa ett bredare underlag av åsikter och det andra kriteriet har berott på att om 

grupperna inte känner varandra kommer inte heller deras svar vara beroende eller influerade av 

varandra. Ytterligare kriterier för både gruppdeltagare och grupper har varit att de ska vara 

gymnasieelever som har studerat eller studerar filosofi eftersom de då är införstådda i ämnets 

innehåll; en blandning av kön då bland annat teorin och den tidigare forskningen visar på att 

upplevelsen av fenomen är någonting kontextuellt och därför kan det ha viss effekt om du är 

man eller kvinna. Alan Bryman (2011, s. 455f) betonar bland annat att undersökningens syfte bör 

styra gruppernas sammansättning och för den aktuella undersökningen har ovanstående kriterier 

därför tagits i beaktande. 

Den första kontakten med respondenter stiftades genom att skolor och filosofilärare 

kontaktades via mejl där undersökningen presenterades och en fråga om besök ställdes. Om 

tillåtelse gavs besöktes lektioner där undersökningen presenterades för eleverna, dels muntligt av 

uppsatsförfattaren dels genom ett förberett informationsblad (se Bilaga 1 – Deltagande i 

intervjustudie) och de fick under lektionen ta ställning till om de ville delta. Ställningstagandet var 

alltså ett aktivt val från eleverna vilket kan ha påverkat urvalet då det kan antas att elever som 

exempelvis är blyga i mindre utsträckning gör valet att ställa upp på intervju under så kort 

betänketid.  Efter besöket sammanställdes elevernas svar och de som varit intresserade fick 
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återkoppling angående tid och plats för intervjun. Således har det inte varit möjligt att helt styra 

gruppsammansättningen eftersom studien har varit beroende av de elever som svarade ja och 

dessutom har det varit eftersträvansvärt med naturliga gruppsammansättningar. Det innebär att 

deltagarna känner varandra på förhand vilket Bryman argumenterar för vid uppsatsarbeten 

eftersom det medverkar till ett bättre flyt i samtalet (ibid. s. 457). Vidare innebär det att det inte 

har varit möjligt att ta hänsyn till könsfördelningen trots att det varit önskvärt för den senare 

analysen (se Tabell 1 – Urval av respondenter). Nu var nämligen fördelningen av kön ojämn då fler 

kvinnor än män valde att delta och denna framkomna variabel kan ha påverkat utfallet av 

uppsatsens analys. Eftersom eleverna i viss mån dessutom redan varit insatta i ämnet har 

grupperna varit små då antalet personer varierat från 4-5 personer i varje, vilket även det är 

fördelaktigt för flytet i samtalet (Bryman 2011, s. 453; Halkier 2010, s. 32). Dessutom kan för 

stora grupper resultera i att många deltagare överlåter talansvaret till andra vilket Ann Cronin 

(2008, s. 235) kallar för ”social floating”. 

Fokusgruppsintervjuer  

Fokusgruppsmetodik är en lämplig metod om studien är tänkt att bilda en sorts hypotes i ett 

forskningsfält (Flick 1998, s. 122) vilket uppsatsen har gjort. Dessutom koncentrerar den sig på 

hur människors upplevelser och uppfattningar beror på de erfarenheter de tillförskansar sig i en 

kontext skapad tillsammans med andra vilket passade väl med uppsatsens fenomenologiska 

angreppssätt (Bryman 2011, s. 449, 463). Vidare är tillvägagångssättet för fokusgruppsintervjuer 

att gruppdeltagarna ges ett fokuserat ämne som de sedan samtalar om. Intervjuarens roll blir då 

att fungera som en moderator vilken ibland intervenerar genom att styra över samtalet till nästa 

fokuserade ämne samt fungera som en uppmuntrare till samtalsflödet. Således är intervjun på sin 

höjd semistrukturerad och det är anledningen till kravet om att deltagarna till viss del ska ha varit 

insatta i filosofiämnet på förhand. Semistrukturen på intervjuerna var dessutom ett krav eftersom 

intervjuerna skulle jämföras med varandra, en jämförelse som vid en ostrukturerad intervju skulle 

ha riskerat att bli alltför godtycklig (ibid. s. 446-448, 459; Halkier 2010, s. 7, 10-11).  

Praktiskt genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på elevgruppernas respektive skola under överenskommen tid. På så 

vis var ramfaktorerna mer bekanta för de intervjuade vilket skapade en kompensation för 

maktförhållandet emellan intervjuare och intervjuad eftersom det möjliggjorde en känsla av 

trygghet för eleverna och skapade därför en god förutsättning för öppenhet under intervjuerna 

(Cronin 2008, s. 238f; Trost 2010, s. 65f). Alla intervjuer genomfördes sedan på ett likartat sätt 

med inledning, fokuserade teman och avslutning (se Bilaga 2 – Intervjuschema) där inledning och 

avslutning styrdes av moderatorn. Inledningen tog upp olika förhållningsregler som stiftades 

gemensamt med eleverna, såsom att inte prata i mun på varandra, att och varför intervjun 

spelades in, samt en återpresentation av studien och av intervjuaren själv vilket alltihop 
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förespråkas av Bryman (2011, s. 459f) och Cronin (2008, s. 238-240). Det första ämnet som 

presenterades utgick från en bild då aktivering av respondenters sinnliga närvaro ofta får igång 

deras vilja att tänka. På så vis stärktes därför engagemanget i samtalet (Silvén 2011, s. 163). Till 

sist avslutades intervjuerna genom att tillsammans med eleverna sammanfatta vad som sagts och 

därefter tacka dem för deltagandet vilket är att föredra (Kvale m.fl. 2009 s. 47).  

Under samtalen var det fenomenologiska angreppsättet hela tiden närvarande. Moderatorn 

lyssnade till elevernas utsagor och lät deras vardagsbeskrivningar snarare än allmänna 

föreställningar ta plats och de givna teman som intervjusamtalen fokuserades på presenterades 

inte heller alltför detaljerat utan det var de intervjuades tolkningar som utgjorde samtalens kärna. 

Det har framförallt berott på att det har varit respondentens upplevelser och därmed deras 

livsvärldar som varit i fokus vilket inte kan fångas upp i alltför redan konstruerade frågor (Kvale 

2009, s. 44).  

Metod för bearbetning och analys 

Intervjusamtalen spelades in via en diktafon vilket möjliggjorde en senare transkribering av 

intervjuerna. I och med att intervjuerna utfördes i grupper blev det transkriberade materialet dels 

tidskrävande, dels omfattande. Likväl var det en nödvändighet för att kunna utföra den senare 

analysen. 

Bearbetningsmetoden av materialet utgick från Patrik Aspers beskrivning av marginalmetoden 

vilket enligt honom fungerar bäst vid mindre projekt såsom uppsatser. Det är således en basal 

kodningspraktik som innebär att transkriberingen skrivs ut som ett textark där funna koder 

(meningsbärande enheter: se Fenomenologins roll) stryks över med olika färger. Koder skapades 

således från materialet snarare än tvärtom. (Aspers, 2011, s. 185ff).  

Under intervjumomenten fördes också anteckningar av kontexten som gruppdeltagarna 

befann sig i. Deras samspel har därför också analyserats där enighet/oenighet, samtalshierarkier 

och allmänna sätt att agera tillsammans varit i fokus (Cronin 2008, s. 241f). Dessa anteckningar 

har på så vis berett en ytterligare grund för den senare analysen där varje grupps gemensamma 

utsagor har förståtts i den kontext som de har byggts upp utifrån. Hur eleverna har manifesterat 

sina utsagor har därför här varit av största vikt. Inom fenomenologin är det nämligen inte alltid 

vad som sägs som är betydelsefullt utan även hur det uttrycks. Det har därmed även varit den 

levda verkligheten som har analyserats och på så vis är samsspelsanalysen starkt integrerad med 

de framtagna essenserna. 

Fenomenologins roll 

Marginalmetoden utgick från en fenomenologisk fyrstegsprocess (se Bilaga 3 – Analys) där 

metodens framtagna koder analyserades med hjälp av uppsatsens teoretiska begrepp. De första 

tre stegen gjordes på varje enskild intervju medan det avslutande fjärde steget utgjorde den 

jämförande analysen.  
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Det första steget var en inledande läsning där författaren bildade en helhetsförståelse. Det 

innebär att forskaren genom en helhetsförståelse kan betrakta materialet horisontellt; koder 

uppstår nämligen inte av sig själva utan i kontexten av helheten vilket enligt metoden endast blir 

möjligt om forskaren försöker avsäga sig sina förutfattade meningar i processen. Detta har därför 

varit ett viktigt steg då materialet har skapat koderna och ett motsatt tillvägagångssätt hade 

kunnat skapa alltför förvrängda koder.  

Det första steget följdes av ett andra steg som bestod av ett identifierande av meningsbärande 

enheter utifrån citat vilka verkat ge upphov till en central innebörd utifrån det första stegets 

helhet. Till exempel har de intervjuade eleverna ofta betonat hur de lärt sig att ifrågasätta 

förhållanden på nya vis genom filosofiundervisningen och de utsagor som belyser detta har 

därmed markerats ut då de dels återkommer ofta, dels har spelat en stor roll i deras diskussion.  

I det tredje steget sammanfördes de meningsbärande enheterna till så kallade 

innebördskategorier vars ihopsättande berodde på det som var återkommande meningsbärande 

enheter samt utifrån de begrepp som framtagits i uppsatsens teoriavsnitt. Hur enheterna återkom 

var av stort fokus då det visar på hur eleverna manifesterade sina utsagor, sålunda utgjorde detta 

steg också en viktig del av samtalsanalysen. Fokuserandet på manifesterandet har att göra med att 

det kan ge perspektiv till samma fenomen för att sedan kunna försöka stipulera deras verkliga 

innebörd. Dessa blir alltså olika sorters paraplybegrepp som bestått av de olika citaten som styrkt 

dess innehåll, exempelvis hur meningsbärande enheter om ifrågasättande medverkat till att ha 

skapat essensen Att bryta mot det självklara (se Analys).  

Det fjärde steget gick ut på att de sammanförda innebördskategorierna beskrev variationen 

intervjuerna emellan samtidigt som forskaren sökte efter vilka sorts kategorier som återkom i alla 

intervjuer. Dessa återkommande kategorier utgjorde den så kallade essensen hos fenomenen 

eftersom de inte varierade beroende på data och dessa essenser skapade en delad livsvärld mellan 

respondenterna och det är dessa som utgjort den nya helheten som utgör svaren till uppsatsens 

frågeställningar. (Patton 2002, s. 486-487; Gunnarsson 2002)   

Validitet och reliabilitet 

Under 1900-talshistorien för kvalitativ forskning har forskningsvärdena validitet och reliabilitet 

varit omstridda. Huruvida de verkligen mäter den kvalitativa forskningens syfte eller om de 

endast förpassar den till en kvantitativ och alltför konventionell mall är frågor som har ställts och 

kritik som har lyfts (Kvale och Brinkmann 2009, s. 262ff). Likväl är det de värden modern 

forskning i stor utsträckning anpassar sig efter och så även denna uppsats. 

Validitet handlar om huruvida en studie undersöker vad den är avsedd att undersöka, med 

andra ord om vilken grad studien svarar på de frågor den har ställt (ibid. s. 264). För uppsatsen 

har det därför handlat om hur dess studieobjekt och den metod som har använts har varit väl 

anpassad till att besvara frågor om hur gymnasieelever upplever filosofiämnet och vad deras 

upplevelser innebär för den utbildning som bedrivs på universiteten. Uppsatsen har haft en 
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genomgående hög validitet i avseendet forskningsfrågor, teorianvändning och studieobjekt. Den 

har nämligen intresserat sig för hur enskilda individer uppfattar ämnet och hur de manifesterar 

den kunskap de anser vara viktig. På så vis har uppsatsens resultat kunnat spegla det som 

uppsatsen har eftersökt. Uppsatsen har samtidigt en bristande validitet då den inte tagit någon 

vidare hänsyn till de lärare som respektive elevgrupp har, vilket kanske hade kunnat fångas upp 

vid en kompletterande studie med fokus på just lärarna. Studien har inte heller lyckats fånga hur 

människor med olika social klass förhåller sig till ämnet jämfört med varandra vilket också tyder 

på en bristande validitet. Samtidigt är dessa två faktorer förbarmande då uppsatsen dels har 

inriktat sig på just gymnasieelevernas upplevelser vilket inte ställer samma krav på förförståelse 

om lärarnas undervisning, dels har urvalet av skolor ändå gett en viss möjlighet till uppfångande 

av mönster för social klass. 

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och huruvida dess resultat är möjliga att 

upprepa (ibid. s. 263). Upprepningsbarheten eller generaliserbarheten är dock någonting som en 

kvalitativ studie inte kan lägga alltför stor vikt vid då det motverkar hela metodens syfte då 

antagandet om studieobjektens kontextberoende och därmed unikhet är av nödvändighet. Därför 

kan inte en kvalitativ studie av god kvalitet ha en genomgående hög reliabilitet (Taylor & Bogdan 

1984, s. 7). Uppsatsen har en hög reliabilitet i avseende till att den har utgått från ett 

standardiserat intervjuschema vilket innebär att intervjuerna har behandlat samma ämnen, och 

därmed har liknande frågor besvarats av alla involverade respondenter. Samtidigt är reliabiliteten 

lägre i det avseende att uppsatsen saknar en kompletterande studie som hade kunnat underbygga 

dess resultat. Dessutom förbättrades mitt tillvägagångssätt under intervjuerna och vilket innebär 

att jag också förändrade mitt förhållningssätt ju fler intervjuer jag genomförde. På så vis kan 

elevernas möjligheter till svar och förhållningssätt ha förändrats i relation till i vilken ordning de 

intervjuades. 

Etiska överväganden 

Dessa överväganden utgår från Vetenskapsrådets rekommendationer vars huvudsakliga 

forskningskrav är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5ff). Det innebär att 

respondenterna som deltagit i undersökningen har gjort det på frivillig basis, de har delgetts om 

intervjuns syfte och vilken roll den inneburit för uppsatsen och till sist att deras personuppgifter 

och deltagande varit och är fullkomligt konfidentiellt. Forskningskravens betydelse har alla 

övervägts, förutom konfidentialitetskravet vilket enligt Trost (2010, s. 130) är oberörbart och 

därför inte tillåter någon som helst inskränkning. Därför har konfidentialiteten iscensatts genom 

att både de intervjuade eleverna och skolorna har getts olika alias som inte avslöjar deras identitet. 
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Respondenterna förmedlades om sina rättigheter både vid förfrågan om de ville ställa upp i 

intervjuerna samt vid inledningen av respektive intervju. På så vis var det medvetna om sina 

rättigheter vilket vidare innebar att ett sorts muntligt godkännande gjordes innan varje intervju. 
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Resultat och analys 

Detta avsnitt behandlar uppsatsens resultat och analys. De två delarna är integrerade vilket 

innebär resultaten från uppsatsens data framställs och analyseras sida vid sida. Avsnittet består 

vidare av två delar där de framtagna essenserna utgör den första och samtalsanalysen utgör den 

andra. Det ska inte förstås som att de två analyserna är separerade från varandra utan de är tätt 

integrerade där den senare delen till mångt och mycket bygger på hur eleverna hanterar den 

kunskap och de färdigheter som de lyfter fram som essenser för ämnet. Sammantaget behandlar 

avsnittet vad eleverna har sagt och hur de har aktualiserat och manifesterat sina utsagor, allt 

utifrån uppsatsens fenomenologiska utgångspunkt. 

Essenser  

Att bryta mot det självklara 

Alla grupper hävdar att många ämnen som på något vis integrerar filosofi är relativt deskriptiva i 

sin utformning. Som exempel lyfts samhällskunskap och psykologi som ämnen som förklarar 

strukturer och teorier på ett beskrivande sätt snarare än ett problematiserande. Här utgör filosofin 

om inte det enda, då även religionskunskap ofta jämfördes med filosofi, så ändå det största 

alternativa ämnet. Alla grupper upplever att man i filosofin behandlar sakförhållanden och 

tankesätt som att de inte är nödvändiga då ämnet hela tiden framhåller olika perspektiv för att 

tänka och betrakta sakförhållanden. Vad som är något för en person behöver därför inte vara 

detsamma för en annan, vilket liknar Ahmeds (2004) betonande av att människans förståelse av 

världen är beroende av de kontext hen befinner sig i. Johnny från TS beskriver hur han alltid har 

sett vissa saker som självklara och att det första mötet med filosofiämnet därför var en 

ögonöppnare: 

Det man får lära sig av sina föräldrar, det är någonting man tar med sig hela livet. Och 
sen när man kommer och sätter sig på första filosofilektionen så får man världens jaha-
upplevelse: Är det såhär det funkar?? (…) Det fick jag i alla fall när jag satte mig där och han 
började prata om existens. Och jag tänkte: Sover jag?  Existerar ingen av er? What?  Så att jag 
bara wow, det var en helt annan sak. 

Filosofin skapade alltså en wow-känsla hos Johnny som också främjar viljan att faktiskt diskutera 

sådana fenomen som man tidigare inte såg en anledning till att problematisera. Detta styrks också 

av andra grupper, exempelvis Cleopatra från VS som säger att ”Filosofin får oss att fundera just 

över de här (…) frågorna som är så himla självklara.”. Ämnet filosofi bidrar därför med olika 

sorters perspektiv där saker inte behöver vara på ett visst sätt utan att sakers beskaffenhet beror 

på hur du betraktar dem. Istället är många fenomen nämligen möjliga att tolka på olika vis och att 

få ta del av filosofin har varit avgörande för flera elevers tankar om detta.  
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Vidare vittnar flertalet elever i alla grupper om hur ämnet särskiljer sig från andra då det inte 

bygger på någon säker grund. Liksom hur perspektiven möjliggör ett medvetande om 

tolkningsbarhet så menar de att filosofin får en väldigt personlig prägel. Som när Gloria från KS 

säger att ”filosofin är mer subjektiv än de andra då det där finns en mer objektiv bild av vad som 

är rätt och fel”. Visserligen gör inte detta filosofin ovetenskaplig utan istället betonar ämnet andra 

egenskaper. Flera elever menar nämligen att de känner av en mycket större kravbild för hur de 

ska lägga fram argument för sina åsikter. Filosofiämnet betonar argumentation och många elever 

menar att de har dragit nytta av detta då det har hjälpt att dels ordna tankarna på ett strukturerat 

sätt, dels gett en höjd motivation att göra sig mer förståelig inför andra. Det finns ”klara regler” 

för vad som är ett giltigt kontra ett ogiltigt argument, menar exempelvis Filip vid VS.  

På så vis känner också alla grupperna att de begreppsliggör sina inre tankar, sådant man länge 

har tänkt på ges nu ord och medvetandegörs därför på ett annat sätt. Filosofiundervisningen kan 

på så vis antas ha medverkat till att försöka överbrygga en alienering som eleverna tidigare har 

känt inför sig själva och andra. Beauvoir (2013) betonar bland annat hur ett medvetandegörande 

syftar till att ta reda på vilka vanestrukturer som en kan befinna sig i och Joe från TS menar att 

filosofin har gett honom verktyg för att agera just självmedvetet:  

Det är ju verkligen ett verktyg som får en att tänka. Om man bara ska följa strömmen 
eller om man ska leva ett aktivt liv. För det går ju att låta alla andra välja åt en (…) så på 
det sättet ger ju filosofin oss ju jättebra verktyg som gör att vi till exempel kan ta sådana 
här val som faktiskt blir våra egna. 

Som följd gör dessa nyvunna verktyg, enligt vissa elever, att deras förståelse för andra har ökat. 

Izabella i GS säger exempelvis att hon ”tror att filosofin också för med sig, det kan göra att det 

skapar en förståelse (…) om varför en person tänker på det där sättet och en annan uppfattar det 

på ett annat sätt.”.  

Häri finns också ett intressant mönster som återkommer i hur de olika grupperna manifesterar 

essensen då anledningen till att ifrågasätta och diskutera kan sägas skilja sig åt, om än hårdraget då 

det snarare är den manifesterade känslan hos författaren under intervjuerna snarare än de faktiska 

utsagorna som utgör grunden för antagandet. Några av eleverna menar nämligen att de söker 

nyttja den filosofiska kunskapen för att övertyga andra medan andra menar att de nyttjar den för 

att också ifrågasätta sig själva. Ahmed (2004) hävdar att känslor och därmed förnuft inte kan ägas 

av enskilda personer utan att dessa är sprungna ur en intentionalitet mellan en själv och andra och 

därför kontextberoende. Om detta då appliceras på att skillnaden i mönstret främst utgår från KS 

och GS å ena sidan och VS och TS å den andra – där de förra till större grad hävdar förståelsen 

för andra och gemensam utveckling som drivande kraft medan de senare i större grad lyfter upp 

viljan att övertyga andra – så blir det därför än mer intressant. Intresset ligger i att KS och GS kan 

antas befinna sig lägre ner i en statushierarki än VS och TS om man till exempel betraktar 

kopplingen till universitet och elevernas slutbetyg. Paul från TS sa under en diskussion om ökade 

perspektiv i vardagslivet: ”Både gällande saker som var självklara innan och saker som är nya, 



 

23 
 

båda brukar ju oftast vara saker som man inte har ifrågasatt på det sättet. Och sen så kommer 

någon och säger: Såhär är det och (…) då måste man liksom ifrågasätta det.”. Medan Catherina 

från GS under en liknande diskussion istället sa:  

Det visar ju även vilka värderingar man har som person men även vilka värderingar andra 
har och det är lätt att man byter värdering när man inser att den tycker mycket bättre än 
en själv (…) om man kan lägga fram sina argument om varför man tycker så då kan man 
också få mer förståelse för någon annan. Om någon tycker något som är helt olikt det jag 
tycker, istället för att jag ska säga att det hen tycker är skitsnack kan jag fråga varför tycker 
du så, förklara? och då får jag mer förståelse för hans eller hennes argument. 

Ett möjligt antagande kan således vara att de elever som har studerat filosofi under en längre tid 

tillsammans med de som innehar de kvinnliga subjektsegenskaperna (känsla och förnuft) känner 

en större förtrogenhet med den kontinentala filosofins ändamål snarare än med den analytiska. 

Detta för att de i högre grad tar till sig av den kontinentala filosofins förening av känslor och 

förnuft snarare än att fortsätta vilja hålla dessa separerade.  

Förståelse av andra och vikten av progression 

En av de största skillnaderna mellan filosofi och andra skolämnen är enligt alla grupperna att 

filosofi på ett annat sätt betonar det vardagliga. Det eleverna har tänkt på i flera år aktualiseras 

genom ämnets innehåll och karaktär. Lucille från VS1 säger att:  

Personligen har jag väl alltid varit intresserad av existentiella frågor (…) och det är ändå 
kul tycker jag att på något sätt förstå hur olika man kan tänka kring en existentiell fråga 
och få ner det på papper och sen kunna analysera kring det. För det har någonstans bara 
varit i mitt huvud och i mina tankar tidigare. 

Heidegger (Eriksson 2007), Beauvoir (2002; 2013) och Ahmed (2004) betonar alla att känslor och 

förnuft grundar sig i hur vi upplever världen. Det är det vi erfar som vi kan dra lärdomar av och 

medvetandegörandeprocessen blir därför beroende av att vi måste kunna relatera information vi 

tar till oss från skolämnen till den vardag vi befinner oss i. När filosofiämnet då aktualiserar 

funderingar som vi har haft under lång tid bidrar det till en uppfattning hos eleverna om att det 

som de lär sig har en faktisk betydelse eller mening. Jimi från KS och Mae från GS poängterar 

detta då de menar att filosofin integrerar med andra ämnen bättre än något annat och dessutom 

relaterar till det de upplever i livet. Jimi menar att det ”är lättare att lära sig om man kan knyta an 

till någonting annat. Något som man redan vet...” vilket som sagt kan liknas vid Maes uttalande 

om att ”det är inte bara fakta utan det är kunskap mer, det är mer sådant man kan använda sig 

av”. 

Att ämnet betonar eleverna och deras livsvärldar gör alltså att de knyter an till kunskapen väl. 

Om de dessutom lyckas medvetandegöra sig om ämnets innehåll kan de vidareutveckla detta i 

sina respektive liv. Det leder nämligen till att de bättre förstår andra och dessutom kan se fördelar 

med att lära sig filosofi, vilket John från TS uttrycker:  
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Jag tror absolut att folk skulle gynnas av att läsa filosofi. Ett exempel är rasism, att inte 
ifrågasätta ens föräldrar som har vissa värderingar om människor med en viss etnicitet 
och att inte ifrågasätta det. (…)Och att ha med den, det är någonting jag tror att många 
kan få från filosofi. 

Dessutom leder det vidare till en vilja att förstå andra då eleverna inser att deras kunskap är 

relativ och beroende av en kontext. Catherina från GS hävdar att hon ”tycker det är riktigt 

spännande, det visar ju även vilka värderingar man har som person, men även vilka värderingar 

andra har och det är lätt att man byter värdering när man inser att den tycker mycket bättre än en 

själv”. Under intervjun efterföljdes detta av Izabellas betonande av hur filosofin därmed bidrar till 

ett diskussionsklimat som syftar till att inte bara utveckla en själv utan att tillsammans med andra 

utvecklas gemensamt då hon sa att ”det var någonting om argumentation om att man måste 

kunna tänka sig, eller man måste kunna lyssna på den som är framför för att man ska kunna 

argumentera, alltså att man har inställningen att man kanske kan ändra sin åsikt”.  

Således kontextualiserar filosofin den vardag ungdomarna lever i och värdet i ämnet blir inte 

endast att man lär sig att argumentera och se perspektiv utan vi blir de facto beroende av den för 

att kunna nå progression som människor. Både vårt eget och andras välmående består i att kunna 

sätta sig in i hur man själv mår och hur man kan må bättre, något som Mary från KS 

exemplifierar då hon hävdar att ”filosofin lyfter ju sådant som andra ämnen inte prioriterar men 

som fortfarande är viktiga för att du själv ska må bra som människa tänker jag...”. Detta 

välmående kan med hjälp av Heidegger tolkas som att man försöker bryta en viss alienation som 

finns och sålunda blir filosofins kraft att den kan skapa en meningsfull tillvaro i människors liv. 

Suzie och Sam från VS betonar detta då de diskuterar med varandra om filosofins roll nu och i 

framtiden där människors liv antas ha blivit än mer förändrade på grund av tekniska framsteg:   

Sam: det känns ju som att man behöver något att sträva mot, alltså något mål annars tror 
jag livet blir ganska meningslöst 

Suzie: Ja och det blir ju lite essensen i människans liv. Och det är också svårt att säga nu: 
Stopp, till robotar för att vi vill ha kvar människor till dom här jobben. Och människor som vill ha 
något att göra, det går ju liksom inte. 

Vidare säger Suzie att kunskapssökande i filosofin blir mer autentiskt än vad till exempel mobiler 

kan bidra med, eftersom den moderna tekniken kan göra oss beroende av annat som inte spelar 

roll och som skapar en sorts vilseledande ”instängdhet”. På så vis innebär filosofins praktik och 

teori att vi kan medvetandegöra oss, vilket även Joe från TS ger uttryck för: 

Personligen så känner jag att jag har alltid tänkt mycket (…) Det är bara det att jag fler 
verktyg nu att använda mig av. För förut var det så att man satt och tänkte utan att ha 
några modeller att koppla det till utan det var bara om hur jag kände om någonting. Nu 
har det blivit som så nu känner jag någonting från den här synvinkeln, okej då är det så. Om jag 
känner ur den kanske det är så där. 

Vidare blir filosofin en nödvändighet både nu och i framtiden då den leder till ett tänkande som 

värdesätter det fortsatta fortskridandet, likt hur Jimi från KS betonar det när han säger att: 
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Det är verkligen många som skulle växa och lära sig, framförallt skulle man lära sig själv 
hur man växer. (…) Under de här ljusa stunderna är det som att någonting kommer 
igenom och man kan verkligen förstå och man vet hur man ska fortsätta att förstå mer. 
Och det är dom stunderna som är riktigt värda tiden. Som jag tror väldigt många skulle ha 
användning av. 

Detta är ett fortskridande som enligt fenomenologin och elevernas manifesterade uttryck och 

utsagor på bästa vis sker i gemensamhet med andra människor. Enligt eleverna för att de hela 

tiden betonar förståelsen för och tillsammans med andra samt fenomenologin för hur Heidegger 

(Eriksson 2007), Beauvoir (2002; 2013) och Ahmed (2004) alla betonar att människan lär sig 

genom erfarenheten och hur denna erfarenhet alltid utgår från ens livsvärld som med 

nödvändighet är uppbyggd av en själv och av andra. På så vis är människan aldrig placerad i 

världen på egen hand utan alltid satt i förhållande till den värld som omger henne vilket flera 

elever också känner att filosofin har hjälpt dem att förstå. 

Teori och praktik 

I och med att filosofi blandar in både teori och praktik så ställer det enligt eleverna högre krav på 

dem. Inblandningen av teori och praktik sysslar förvisso alla ämnen med men i och med att 

filosofin gör det samtidigt som den introduceras sent och under väldigt kort period upplever 

många elever ämnet mer intensivt och ofta mer abstrakt än andra ämnen. Sammanblandningen 

innebär att ämnet kräver av eleverna att de dels ska ta in teoretiska kunskaper om exempelvis 

filosofiska teorier och hur man strukturerar ett argument, dels att de direkt ska kunna tillämpa 

filosofens tankesätt i praktiken. Filosofin ställer således krav på både kunskap och färdighet och 

många elever känner därför en bristande förtrogenhet för ämnet. Izabella från GS säger: ”Så man 

måste nog komma in i kursen för att verkligen förstå den och det är nog därför många tycker den 

är flummig. För om man bara läser filosofi en termin, då matar man bara in information utan att 

förstå!”. 

Bristen på förtrogenheten kan också vara en stor anledning till att många elever uppfattar 

ämnet som flummigt eller abstrakt på ett negativt vis, vilket Filip och Cleopatra från VS:s olika 

grupper uttrycker enligt följande: 

F: Jag tror att vissa kan tycka att det är ganska flummigt för att de inte förstår, för om 
man läser filosofiska texter eller sådär. Alltså det är ju väldigt avancerat språk ofta och så 
är det säkert svårt att förstå och då så tycker man att det låter flummigt om man inte 
förstår deras, eller filosofins egna begrepp. 

C: Jag tror att det är viktigt att sätta igång någonting för nu blev det för oss ganska pang 
på och det blev såhär: jaha liksom och ganska låst och många inte riktigt behärskar ämnet 
på en gång för jag har uppfattat att alla tycker att det är ganska krångligt och jag tror att 
det skulle vara bättre om man kunde komma igång och liksom starta den tankeprocessen 
tidigare. 

Filosofi står sålunda inför ett stort dilemma som gymnasieämne eftersom dess nuvarande 

utformning kan tänkas bidra än mer till alienationen mellan känsla och förnuft. Det vill säga att 
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vissa elever kanske inser vad ämnet innebär men att de inte känner kunskapen, på så vis kan de 

inte heller tillskansa sig den på ett önskvärt vis. Ämnet är nämligen krångligt med dess avancerade 

språk- och begreppsformuleringar och den tid som eleverna har ägnat åt ämnet är därför enligt de 

flesta alltför kort. Antingen måste därför filosofiämnet separera på teori och praktik vilket är ett 

otänkbart scenario då dess karaktär i så fall förtvinar, eller så borde rimligen filosofi införas 

tidigare vilket Cleopatra uttrycker. Det är ett mycket mer eftersträvansvärt scenario enligt 

eleverna och något som alla grupper betonar då de tror att det skulle gynna känslan inför ämnet. 

Exempelvis kommer det fram när Mae och Annie från GS:s diskuterar bristen på tid: 

Mae: Det skulle ju bli enklare också om det var mer utdraget för då kan man också mer gå 
in på det på djupet och förstå det bättre, för nu är det väldigt så att man bara lär sig för att 
man ska lära sig typ... 

Annie: Ja, man hinner ju bli intresserad av det! 

Detta återspeglas av de andra gruppernas utsagor då till exempel Lucille menar att filosofi är 

någonting man alltid tagit del av omedvetet och om själva färdigheten för det betonades tidigare 

skulle skolgången ha förbättrats samtidigt som de filosofiska teorierna hade kunnat göra sitt 

inträde senare för att förbättra helhetsförståelsen och känslan inför ämnet:  

Jag tycker att det vore nyttigt att ändå ta upp och diskutera sådana här grejer (om 
existentialism) när man var yngre men att man kanske inte lär sig allt om alla olika 
filosofer för då kanske man begränsar sig själv på något sätt och försöker förstå vilken 
filosof det är som passar in i mitt tänk. 

Hur idéer om att ämnet och eleverna skulle gynnas av den längre tiden kan grundas i intervjun 

med gruppen från KS. Där gavs en känsla av att dessa elever manifesterade ämnets innehåll på ett 

sätt som visat att de förstått det i högre grad. De både diskuterade på ett sätt som visade på 

förståelse för varandra och de applicerade de filosofiska teorierna väl. De vittnar också själva om 

hur de har dragit nytta av att läsa två kurser i ämnet. Anna menar att ”det är väl det som gör 

filosofin svår, att man går in med attityden att det ska vara flummigt, och sen bara ojdå det var något 

seriöst och så blir man helt Aah för att man lärde sig något.” Således innebär det enligt dessa att 

filosofi kräver tid och engagemang och ens känsla inför det förändras ju längre man tar del av det. 

En känsla som stärks gynnar ju också förnuftet enligt Ahmed (2004) då dessa två med 

nödvändighet hör ihop vilket Jimi från samma grupp visar på då han menar att tiden är 

avgörande för hur man förenar kunskap och färdighet. När han diskuterade John Rawls 

okunnighetsslöja3 sa han nämligen: 

                                                 

 
3 Okunnighetens slöja är ett tankeexperiment som introducerades av den amerikanske samhällsfilosofen John 

Rawls. Kort sagt handlar experimentet om rättvisa och hur ett gott samhälle bör utformas och funktionen för 

experimentet är högst hypotetisk. Rawls utgår från en så kallad ursprungsposition där alla människor är 

omedvetna om vilka egenskaper de har och hur egenskaper kommer att värderas i samhället, utifrån det 

menar Rawls att ur en rättvisesynpunkt skulle därför de flesta människor intuitivt välja ett samhälle där allas 

frihet värderas högt och där fördelning av resurser hela tiden syftar till att hjälpa de mest utsatta. 
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Det gjorde mig lite frustrerad för att man jobbar från en omöjlig utgångspunkt, det 
kommer aldrig bli aktuellt att göra något sådant. Men ju längre bort jag kommer från det 
så kanske det handlar om att man ändå ska försöka jobba mot det som man kommer 
fram till i de här jätteabstrakta, känner jag, hypoteserna. Och det kanske har med den här 
processen att man kommer närmre ju längre man håller på med det. Att det är någonting 
man tar till sig och lär sig allt eftersom och ju längre man gör det desto bättre kan man. 

Brist skapar alienation 

Som det tidigare har betonats tar gymnasieeleverna del av filosofi under en kort period vilket lett 

till en osäkerhet inför ämnet, något som har skapat en diskrepans mellan eleverna i deras syn på 

ämnets värde. Det är en diskrepans som enligt författaren torde bero på en alienering mellan 

färdighet och kunskap och som följd mellan känsla och förnuft. När Billy från VS1 i en 

diskussion om vetenskaplig bevisbarhet säger att filosofiska diskussioner ofta blir obegripliga och 

att deras resultat ”går ju aldrig att veta” kan det tolkas som att han har svårt för ämnets innebörd 

– att genom förståelse närma sig själv och andra. Senare i diskussionen uppstår det dessutom en 

smärre motsättning när Roman inte känner av filosofins betydelse för ens färdigheter i tänkandet 

vilket Lucille besvarar med ”men frågan är om du verkligen har satt ord på dina, har du verkligen 

satt ord på och definierat vad du har tyckt”. Diskussionsexemplet visar på sätt och vis en skillnad 

mellan två elever där den ene känner en mindre förtrogenhet för ämnet än den andre, en 

förtrogenhet som tidigare har beskrivits ofta tycks bero på den korta tiden eleverna får ta del av 

ämnet. 

Den lägre förtrogenheten påverkar också de flesta elevernas inställning inför att söka till 

filosofiämnet vid universitetet. Filosofi har ett värde för tänkandet enligt alla, men många anser 

att det inte är lönt tiden då det finns en osäkerhet vilken arbetsmarknad som finns. Exempelvis 

svarar Suzie vid VS2 på frågan om att söka till filosofi med ”det kanske är det här med jobb, att 

man tänker att man inte har så mycket tid. Och för att komma in i någon karriär och något jobb 

och så där”. Om man därför antar att de nuvarande förutsättningarna, gällande tidsutrymme, för 

ämnet kommer att bestå föreslår de flesta grupperna att det därmed finns ett antal olika sätt för 

universiteten att nå ut till dem. Det vanligaste förekommande är tvärvetenskapen. När 

arbetsmarknaden är så pass oklar finns det kanske inte heller några arbeten som eleverna har 

tänkt på och därför inte intresserar sig för att söka till. Det innebär att tvärvetenskapens roll blir 

att universiteten bör betona det värde som filosofi har för andra utbildningar och hur filosofi 

därför kan samvariera med dem. Lulu från VS säger till exempel: ”Just det här sambandet till 

annat. För jag tror inte det är så många som kanske vill ha det här jobbet, det känns som att det 

är många som vill ha ett specifikt jobb eller en slags karriär man vill nå. Och att på något sätt 

inkludera filosofin i det”.  

Ett annat sätt är att universiteten bör förtydliga vad filosofiämnet innebär. Eleverna anser att 

ämnet är relativt abstrakt på grund av att mycket fokus har varit på äldre filosofer och deras 

tankar under den begränsade tid de har studerat ämnet. Roman från VS1 föreslår därför att 

universiteten borde förtydliga ”vad en person som är utbildad i filosofi gör”, och i 
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gymnasieskolan mer fokusera på ”en stor filosof idag”. Mary från KS utvecklar detta resonemang 

då hon menar att universiteten bör förnya sig själva genom att tydliggöra ämnets innehåll 

exempelvis genom att använda kursnamn som ”Argumentation och perspektiv” för ”då hade det 

sett mycket bättre ut om du skulle söka till skribent och det står i CV:t”. Hon fortsätter med att 

det vore en idé att ha mer specifika kursutbildningar som fokuserar på exempelvis hållbar 

utveckling vilket Jimi håller med om då han säger att ämnet annars ”känns lite mossigt på många 

håll”. 

Allt ansvar ligger dock inte på universiteten utan mycket har att göra med det som eleverna får 

ta del av i skolan. Flera gruppers intresse för ämnet grundar sig i hur de kan relatera till det och 

vilken praktisk tillämpbarhet det har på deras liv. Gruppen från KS diskuterar hur de under sin 

gymnasietid arbetat mycket med konst och hur filosofi väcker ett större intresse när den relaterar 

till sådant som de känner igen. Anna säger att hon ”förstår den (filosofi) bättre när man kopplar 

ihop den med något man känner igen”, liksom när Mary säger ”som det här med konsten, det blir 

roligare för att man får koppla det (filosofi) till något man är insatt i”. På så vis verkar en stor del 

av filosofins värde enligt eleverna vara hur den ligger nära den vardag som de befinner sig i. GS-

gruppen med Catherina i spetsen utvecklar detta resonemang om att filosofin, då den fokuserar 

på kunskap och färdighet, också ”kan utveckla vem man är som person, alltså att man växer och 

lär sig att tänka på nya sätt. Inte att man bara matar in hur det fungerar!”, för att sedan fortsätta 

med att ”man vill prata om sådant man kan relatera till, sådant man kan känna igen sig i och ha 

nytta av”. Således har filosofiundervisningen i skolan ett ansvar för hur den skapar ett intresse 

hos eleverna som kan få dem att söka sig till universitet.  

Med det sagt kan filosofin tänkas bryta en alienation mellan människor och deras vilja till 

kunskapsinlärning då den visar på hur värdefull kunskap också kan vara relevant för dem i deras 

vardagsliv. Denna alienation bryts först när eleverna tillåts medvetandegöra sig om sina vanor 

och hur de agerar utifrån sin livsvärld. Det fenomenologin betonar här aktualiserar därför den 

kontinentala filosofin vilket tyder på att elevernas intresse för ämnet till viss del riktar sig mot just 

denna. Därmed ger det en implikation till universiteten att mer fokusera på kontinental filosofi då 

den oftare än analytisk lyckas med att knyta an till människors vardagsliv. 

Samtalen 

Två livsvärldar: Den säkra karriäristen och den osäkre filosofen 

Grupperna skiljer sig åt i allmänhet när det gäller hur diskussionen förs framåt, men den största 

skillnaden finns mellan enskilda elever. I nästan alla grupper framkommer det åtminstone en 

person som är säker på vad hen vill arbeta med i framtiden och därför redan har en utstakad väg 

för att nå det målet, som hädanefter benämns som den ”säkra karriäristen”. Samtidigt finns det 

också åtminstone en person som visar på en större osäkerhet och som därför istället ser vägen mot 

ett okänt mål som viktig. Denna kommer hädanefter benämnas som den ”osäkre filosofen”.  



 

29 
 

Den säkra karriäristen återkommer i båda grupperna från VS och från TS medan den osäkre 

filosofen främst dyker upp i grupperna från KS och TS. Under TS diskussion särskiljer gruppen 

filosofi från religion genom att hävda att den senare bygger vidare på den tidigare med ett tydligt 

syfte – att etikens rätt och fel ska syfta till någonting högre. Filosofins syfte däremot förblir 

otydligt i diskussionen. Implicit framgick dock att tänkandet och förståelsen för andra utgör 

filosofins verkliga värde. Det innebär att för filosofin blir det vägen snarare än målet som blir det 

viktiga, alltså frågorna man ställer sig snarare än svaren de ger. Således är det vägen som utgör det 

filosofiska värdets essens men vad denna väg får för betydelse skiljer sig åt mellan eleverna. Det 

skapas därmed två olika livsvärldar med säkra karriärister å ena sidan och osäkra filosofer å den 

andra som båda tolkar essensen på olika vis.  

Elevernas vanemönster förs alltså här fram där det är möjligt att ta fram ett starkare 

medvetandegörande av filosofins essens hos den ena gruppen snarare än den andra. De säkra 

karriäristerna hävdar att de kan förstå filosofins värde men frågan är om de känner detsamma. 

John och Johnny från TS hävdar flertalet gånger att de uppskattar vägen i filosofi men att de ändå 

inte vill studera det vidare eftersom det tar tid från något annat. ”Det ska tjäna ett syfte”, säger de 

båda. Häri blir det tydligt att de säger att de förstår syftet, men inte känner det, en konsekvens som 

kan bero på att de är alienerade från sina känslor och därmed inte känner vad de tror sig känna. 

Deras känslor och deras förnuft verkar nämligen säga emot varandra vilket tyder på nämnda 

alienation. 

Även Lulu från VS2 uttrycker en viss skepsis gällande nyttoaspekten om ämnet i framtiden: 

”Fast jag vet inte riktigt vad det skulle behövas till. Om samhället har utvecklats till en punkt där 

man kanske inte får ut något av att utveckla det ännu mer”. De säkra karriäristerna lever i högre 

grad än Joe från samma grupp i en ovald struktur. Joe påtalar att han inte känner någon säkerhet i 

vart livet går och därför vill han ”investera i sitt eget medvetande, och liksom utveckla mig själv 

mer” då han känner att det ”är hundra gånger mer värt”. På så vis efterlever Joe tydligare sina 

tidigare utsagor om vad filosofins egentliga essens är och han verkar som följd av detta vara 

mindre alienerad än de andra eller i alla fall ha en större känsla för att han inte har förstått allting 

och därför vill medvetandegöra sig själv. Detta blir än tydligare när de diskuterar trångsynthet hos 

andra och Joe tar fasta på de andras, enligt honom, obefogade självsäkerhet när han säger:  

Och det var att vi säger att vi känner att vi har blivit mycket mer öppna i tanken och 
sådär, men ändå så fort han (intervjuaren) frågade om vi känner att andra är trångsynta. 
Så sa ni ja ja, så är det! Det är så att vi har kommit en bit men inte hela vägen, vi är inte 
tillräckligt empatiska eller sympatiska för att se och acceptera att andra människor kan 
vara något annat än trångsynta så länge dom inte ser alla saker som vi ser. (…) så på ett 
sätt är vi fortfarande trångsynta eftersom vi ser alla andra som trångsynta. 

Denna insikt delas med Jimi från KS. När han diskuterar värdet av den filosofiska vägen säger 

han att filosofi kan fungera som ”ett komplement som kan göra mig mer effektiv för andra saker 

eller som kan hjälpa mig att förstå fler saker.”. Både Jimi och Joe ser ett värde i filosofin som får 

de att bli mer effektiva på annat medan de säkra karriäristerna istället säger sig förstå ämnet men 
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känner att det tar tid, något som tyder på att de två grupperna inte tagit till sig essensen på 

liknande vis. Den osäkre filosofen verkar därför i högre grad vilja bryta den alienering som råder 

eftersom hen ser livet som en sammanlänkad kedja där ett syfte som finns långt bort ändå 

påverkar helheten, medan den säkra karriäristen mer ser livet som uppdelat i block där kapitel 

påbörjas och sedan avslutas. Om de därför lyckas med något under detta block ser de inte i lika 

hög grad hur det påverkar det efterföljande. Slutsatsen kan här tyckas vara för hård eller för 

långdragen men den bygger på idén av att filosofi är tidskrävande. Den säkra karriäristen ser här 

att den därmed tar tid från annat hen vill göra medan den osäkre filosofen istället ser 

långsamheten som att den paradoxalt nog ger mer tid för annat. Med filosofin tänker hen sig att 

det ges större möjligheter för eftertänksamhet och för att sträva till att göra sig själv medveten, 

något som besparar hen tid i framtiden då hen inte längre behöver ödsla onödiga resurser på att 

reparera konsekvenser från felaktiga val.  

De två livsvärldarna kan också kopplas till den tidigare forskningen om social klass där 

människor från studieovana hem mer sällan söker sig till utbildningar som inte har en tydlig 

koppling till arbetslivet. Den osäkre filosofen visar på en tydligare akademisk ambition än den 

säkra karriäristen, men samtidigt är denna klassaspekt inte möjlig att överföra om man tar hänsyn 

till vilka individer som tyr sig till respektive livsvärld. Likväl blir denna aspekt intressant då viljan 

att studera filosofiämnet skiljer sig mellan subjekt på samma sätt som deras syn på vad akademisk 

kunskap innebär. De som är intresserade av att utveckla sig själva och andra söker sig mot filosofi 

medan de som istället vill nå ett arbete och säkra en inkomst istället söker sig bort från 

densamma. 

Förtrogenhet i samtalet och utsagornas varians 

Hur samtalen förs skiljer sig en hel del åt mellan grupperna. KS och VS1 har många diskussioner 

där eleverna från början är oeniga för att sedan söka sig mot något gemensamt. I VS2, TS och GS 

talar eleverna till varandra och lyssnar noggrant tills ämnet har tömts på sitt innehåll, vänder de 

sig till intervjuaren för att denne ska föra samtalet vidare. I de senares sätt att diskutera skiljer sig 

inte grupperna markant åt förutom i den aspekten att GS och VS2 saknar en tydlig ledare som för 

samtalet framåt vilket TS till viss del har i sina säkra karriärister. Desto tydligare skillnad finns det 

i de förras sätt att diskutera där KS i en högre grad än VS1 fortare bygger vidare på det som har 

sagts. VS1 liknar i det avseendet de andra grupperna mer vilket gör KS till den mest utstickande 

gruppen. 

KS:s särskiljande från de andra blir sedermera än mer intressant då det är den enda gruppen 

som har läst två kurser i filosofi. De har således getts möjligheten till att ägna mer tid åt ämnet 

vilket essensen ”Teori och praktik” implicerar att det leder till en större förtrogenhet för ämnet. 

Visst kan det bero på en mängd andra faktorer såsom nära vänskap men det vore dumdristigt att 

utesluta den längre studietiden i filosofi som påverkande faktor. De osäkra filosoferna återfinns 
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nämligen i högre grad i denna grupp vilket tyder på en större förtrogenhet för ämnets karaktär 

och egenskaper.  

Basen för detta antagande ligger framförallt i upplevelsen av intervjusituationerna där eleverna 

manifesterar sina känslor för teori och praktik; hur väl de kunde omsätta sin kunskap i det 

faktiska samtalet som försiggick. Likt hur Beauvoir (2013) talar om att medvetandegöra sig om 

strukturer som påverkar ens livsvärld nådde eleverna också närmare en nivå av Ahmeds (2004) 

och Heideggers (Eriksson 2007) resonemang om att bryta alieneringen till ens känslor vilket leder 

till en bättre förståelse av världen.  

Det går även att finna belägg för detta antagande från utsagorna. Om man börjar med VS1, 

den grupp som liknade KS mest, är det ändå möjligt att se hur grupperna skilde sig åt. VS1 hade 

en tendens att sväva bort från ämnesområdet vilket också upplevdes av vissa elever i gruppen. 

Exempelvis inleddes samtalet med en bild där eleverna började med att diskutera begreppet 

evighet, en diskussion som pågick i över 15 minuter. Häri finns naturligtvis en förklaring i att det 

var den första intervjun som genomfördes och att det därmed påverkade intervjuarens agerande 

under intervjutillfället. Likväl pågick samtalet under en längre tid och det diskuterades ämnen 

såsom ”subjektivitet”, ”oändlighet”, ”hjärndöda”, ”Gud” och ”bubblor”, vilka alla förvisso hade 

ett högt filosofiskt värde men där en röd tråd ibland saknades. Exempelvis sa Roman att ”jag 

tänkte om det nu i början så kändes det som att alla satt och snackade om olika saker och det 

kändes inte så lätt att hänga med”, vilket tyder på just avsaknaden av en fast punkt eller röd tråd i 

samtalet. Detta skiljde sig åt från KS som i en högre grad nyttjade de faktiska färdigheter som de 

fått från filosofin och som alla grupper talade om. De höll igång en fri diskussion som likt VS1 

berörde en mängd olika punkter men när eleverna började lämna det diskuterade området 

återfördes de snabbt utan inverkan från intervjuaren. Exempelvis ingick en mängd skämt som låg 

utanför samtalsämnena utan att det för den delen påverkade samtalets innehåll, samtidigt som alla 

i gruppen återkopplade till vad som tidigare hade sagts och gemensamt byggde vissa ståndpunkter 

vidare.  

De osäkra filosoferna bidrog också med denna känsla av förtrogenhet för ämnet då de visade 

en stark förmåga att just återknyta till ämnen som tagits upp tidigare samtidigt som de visade stor 

förståelse för de andra gruppdeltagarna, en förståelse som alla elever menade att filosofin bidrog 

med. Det bästa exemplet för det är Joe från TS som bejakade vad de andra sa för att sedan vända 

ut och in på resonemangen, vilket de andra i gruppen vittnade om: ”Om man bara umgås med 

den här killen så får man ut mycket av det (filosofi) (…) att bara bolla tankar med varandra” 

(John). Detta tyder på att Joe likt KS gruppen aktivt genom filosoferande söker att förstå sina 

känslor inför olika skeenden vilket därmed leder till att han bättre kan förstå andra och att andra 

dessutom bättre kan förstå honom. Tiden och intresset för filosofi verkar därmed avgörande för 

hur väl eleverna anammar ämnet och ju bättre eleverna lyckas med att ta filosofin till sig desto 

bättre kommer de att förstå dess innebörd och känna dess verkliga värde.  
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Kvinnligt och manligt – att hänvisa till en filosof  

Förekomsten av namedropping4 försiggick i olika grad i grupperna vilket är ett intressant 

fenomen då det tyder på ett separerande av känsla och förnuft. Personen som hänvisar till en 

auktoritet för att låta trovärdig låter nämligen inte en intuitiv känsla ta något större utrymme. Det 

är möjligt att anta att det kan tänkas bero på att personen känner en alienation till sitt eget 

tänkande och därmed inte heller litar tillräckligt på sina egna tankar för att beskriva en idé.  Enligt 

Ahmed (2004) kan hänvisandet tolkas som att personen splittrar sitt tänkande då känsla och 

förnuft enligt henne är nödvändigt sammanknutna. Personer som därmed försöker att separera 

känslorna från förnuftet genom att ”namedroppa” visar enligt Ahmed upp en osäkerhet som med 

enkelhet kan kopplas till att personen ser sitt förnuft och sina känslor som frånskilda. I den 

tidigare forskningen så diskuterades filosofiutbildningarnas undervisning och hur analytisk filosofi 

ibland kan betraktas som manlig och kontinentalfilosofi som kvinnlig och i denna diskussion 

fördes en vanlig estetisk teori hur dessa två egenskapliga riktningar består av främst en distinktion 

där manligheten separerar på känsla och förnuft medan kvinnligheten förenar de två. Utifrån 

detta kan man koppla namedroppandet till manlighet, där känsla och förnuft är separerat vilket 

Ahmed (2004), tillsammans med Heidegger (Eriksson 2007), skulle beskriva som alienation.  

Namedropping var vanligt förekommande i samtalen. Totalt nämndes olika filosofers namn 

vid 41 tillfällen, varav det 33 gånger var män som hänvisade till en filosof jämfört med de 8 

gånger som kvinnor gjorde det. Således kan tesen befästas i studien om man enbart tar elevernas 

kön i beaktande. Fortsättningsvis finns det en koppling mellan män och säkra karriärister 

respektive kvinnor och osäkra filosofer. De osäkra filosoferna hänvisade till filosofer vid 4 

tillfällen jämfört med de säkra karriäristernas 9 – en koppling som därmed tyder på att den osäkre 

filosofen intar en kvinnlig subjektsposition till skillnad från den säkre karriäristen som intar en 

manlig. Dessutom återfanns mönstret gällande skolor då VS12 och TS hänvisade till filosofer 37 

gånger jämfört med KS och GS 5 som hänvisade 5 gånger, vilket blir intressant då skolorna 

representerar ett mönster av social klass där VS och TS ligger närmare de vetenskapliga 

universiteten och som följd har en högre socioekonomisk status. De har en position som gör det 

möjligt att anta att de därmed också tyr sig mer till den vetenskapliga manlighetsnormen på ett 

sätt som de andra skolorna inte gör. Oavsett om dessa tolkningar kan anses vara långdragna är 

det inte möjligt att bortse från att de personer och grupper som innehar en kvinnlig 

subjektsposition i lägre grad väljer att hänvisa till auktoriteter än de med en manlig dito. 

Om vi då antar det som sades om manlighet och kvinnlighet i det tidigare stycket finns det en 

ytterligare intressant motsättning mellan elevernas intresse för att fortsätta att studera ämnet 

vidare. När de i den manliga subjektspositionen allt som oftast hävdar tvärvetenskap, så hävdar 

de med den kvinnliga subjektspositionen mer ofta förståelsen för andra och kopplingen till 

                                                 

 
4 Att hänvisa till en auktoritet inom ett ämne för att antingen ge sken av att man har kunskap eller för att på 

något vis skryta om hur och varför man är lämpad att uttala sig. 
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vardagen. Annie på GS säger att hon har saknat ämnet i sin hittills genomförda skolgång och 

betonar vikten av att filosofistudier på universitet ”förbereder folk för att leva (…) att lära sig att 

ifrågasätta, att förstå andra. Det är sådant man behöver i vardagen och få (att lära sig) mer om 

folk”. Det kvinnliga subjektet verkar därmed känna en större vikt av att bryta alienationen i 

vardagslivet och att göra sig medveten om de ovalda strukturerna vilket endast kan ske om 

känslan och förnuftet tillåts vara integrerade.  

Intresset för hur människor kan leva sina liv och hur man kan betrakta det verkar därmed vara 

något som tilltalar det kvinnliga subjektet. Izabella från GS säger att ”du kan ju inte rymma från 

att du lever här just nu” och att filosofin om den påtalar sådan kunskap blir mer välkomnande 

eftersom alla som ”har en känsla för det” enligt Annie i samma grupp tillåts att delta. Viljan till 

deltagande kommer från förtrogenheten med den filosofiska vägen som vidare kan bidra till att 

människor de facto inser att en alienation föreligger mellan dem själva och deras känsloliv. 

Insikten föder en vilja att medvetandegöra sig själv om sig själv och om andra. Denna vilja kan 

med hjälp av filosofin bidra till ett mindre främmande och ett mer medvetet samhälle och 

därmed är det något som hade möjliggjort Hegels ord om människans progressiva fortskridande. 

På så vis slutar analysen av elevernas upplevelser där uppsatsens fenomenologi tog vid: i viljan att 

bryta den föreliggande alienationen. 
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Diskussion 

Uppsatsen har utgått från det faktum att det råder en stark snedfördelning bland de studerande 

och verksamma vid filosofiska institutioner, där huvuddelen människor är av manligt kön och av 

mer akademiskt intresserad klass5. Med det som bakgrund sökte uppsatsen genom en 

fenomenologisk teori och metod att synliggöra hur gymnasieelever upplever filosofiämnet 

eftersom dessa individer utgör nästa generation av tänkbara adepter. Resultatet är paradoxalt då 

den nuvarande snedfördelningen inte helt motsvarar det intresse som finns bland 

gymnasieeleverna. Den filosofiintresserade arketypen enligt uppsatsens resultat visar å ena sidan 

upp en akademisk ambition som tyder på en mer akademiskt intresserad social klass, men verkar 

å andra sidan vara en person som tyr sig till kvinnliga egenskaper såsom förståelse för andra och 

därmed intar den, av uppsatsen stipulerade, kvinnliga subjektspositionen som där känsla och 

förnuft sammanbundna.  

Snedfördelningen av social klass återkommer alltså även bland de intervjuade. Likväl är det 

inte möjligt att finna huruvida de mer akademiskt intresserade kontra de mindre akademiskt 

intresserade har direkt åtskild bakgrund. Det beror på att olika bakgrunder återkommer frekvent 

från alla grupper och studiens urskiljande av social klass kan därför inte återspeglas i respektive 

elevs utsagor. Därmed görs ett antagande om att det inte blir möjligt att dyka längre ner i 

klassfrågan med uppsatsens verktyg. Dock konstateras det enkla faktum att svårigheten att se 

vilka arbeten som finns bortom utbildningen medverkar till en ovilja att läsa det. Utifrån det 

vänder sig istället diskussionen mot ett problematiserande av hur de könsliga aspekterna påverkar 

utbildningen och rekryterandet av studenter, något som givetvis också kan inkludera klassfrågan 

även om det inte gjorts i lika stor utsträckning. Ahmed (2004) påpekar hur förnuftet aldrig kan 

separeras från känslorna utan att de två är nödvändigt sammanknutna vilket ger henne och 

uppsatsens fenomenologiska teori en position som tillsammans med Martinsson (2009) i den 

tidigare forskningsdelen implicerar att det kvinnliga subjektet ligger närmare den mänskliga 

”naturen” då det antar rollen av både känslor och förnuft. Människan är människa först då hen 

medvetandegör sig som kvinnlig snarare än manlig eftersom det tillskrivet manliga i en 

cartesiansk6 anda försöker förneka samspelet och istället inta ett dualistiskt förhållningssätt till 

våra känslor och förnuft. Det verkar sålunda rymma en tvetydighet i att fler kvinnliga elever 

                                                 

 
5 Att jag säger mer akademiskt intresserad klass och inte exempelvis socioekonomisk klass beror på att uppsatsen 

inte kan urskilja respondenternas olika klassegenskaper som den senare definitonen skulle kräva. Det 

akademiska intresset är dock möjligt att att urtyda och därför har den förra defintionen också ansetts passa 

bättre. 
6 Cartesiansk är ett begrepp som utgår från idéer hos René Descartes i allmänhet och i synnerhet från hans 

distinktion av kropp och själ som inom filosofin har gett konsekvensen att ämnet som analytisk vetenskap 

separerar på känsla, som enligt Descartes var kroppsligt, och förnuft, som enligt Descartes var själsligt.  
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intresserar sig för ämnet trots att ämnet på svenska universitet är dominerat av män och 

manlighet. 

Den tes som har drivits i uppsatsen har handlat om separationen mellan analytisk och 

kontinental filosofi och att universitetens fokuserande på den förra har bidragit till 

snedfördelningen. I avsnittet om tidigare forskning stipulerades skillnaden dem emellan och 

genom det teoretiska angreppssättet i uppsatsen har ett kontinentalfilosofiskt perspektiv antagits. 

Utgångspunkten för detta är att den analytiska filosofin har antagits beslöja sig med en manlig 

skepnad till skillnad från den kontinentala som i sitt erkännande av vardagslivet istället har intagit 

en kvinnlig. Det är något som, om det stämmer, talar för att ett införande och ett betonande av 

mer kontinentalfilosofisk riktning antas motverka snedfördelningen och istället jämka 

skillnaderna. Resultaten har visat att teoribildningar såsom fenomenologi ställer frågor om 

människors vardagsliv vilket tycks vara intresseväckande och borde rimligen lyftas oftare om 

universiteten verkligen vill få in fler kvinnliga individer, något som nu inte sker när universiteten 

ensidigt fokuserar på analytisk filosofi och därmed sällar sig den vetenskapliga manlighetsnormen 

som försöker separera känslan från förnuftet. 

Elevernas intresse för filosofi ligger i hur ämnet aktualiserar deras vardag. Genom ämnet tillåts 

de att synas och genom ämnet belyses de saker som de stöter på i sina liv, något som de känner 

medverkar till att filosofins kunskaper och färdigheter blir relevanta. När Izabella exempelvis 

betonade att man inte kan bortse från att man lever och att filosofin till syvende och sist handlar 

om att just medvetandegöra sig om detta, närmar hon sig Heideggers (Eriksson 2007) tänkande 

om känslan för det varande. Filosofin aktualiserar det intresse som får oss att inse att vi inte vet 

allting om oss själva och att medvetandegörandet måste ske aktivt och av egen vilja. Således 

verkar ämnets roll för samhället bli att människor genom att ta del av det också ges möjligheten 

att närma sig sig själv och därmed andra. Det handlar inte längre om vem som kan konkurrera ut 

vem eller hur en person kan inbringa en större ekonomisk inkomst än en annan, utan ämnets 

kärna verkar vara att ifrågasätta dessa värden som tar en så stor plats i det samhälle vi lever i idag.  

Hur vi agerar i olika situationer beror enligt Beauvoir (2002; 2013) på vår medvetenhet om 

vilka förhållanden som föreligger och genom filosofin tycks denna medvetenhet skärpas vilket i 

så fall, med utgångspunkt i fenomenologin, hade ökat en mer verklig frihet att leva våra liv där vi 

själva gör våra val. När eleven Joe betonar att filosofin ger honom verktygen att göra ”val som 

faktiskt blir (hans) egna” betonar han således de krafter som det filosofiska tänkandet enligt 

Beauvoir för med sig. Genom att återta medvetenheten om sig själv kan vi också nå en större 

medvetenhet om andra. Vi ges på så vis en förståelse för hur vi själva fungerar och därmed 

mekanismerna som ligger till grund för olikheten hos andra. Av det följer förhoppningsvis en 

acceptans av andra människor, då insikten som bland annat Ahmeds (2004) teori om känslor och 

dess intentionalitet visar hur människan utvecklas genom de framträdelser hon upplever. Om vi 

nämligen utgår från fenomenologin så kanske vi förvisso förstår att människor är barn av sin tid 

och av sina förutsättningar, men om vi dessutom lyckas bryta den föreliggande alieneringen 
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kommer vi dessutom känna denna förståelse. För det är först då vi människor låter våra känslor 

och vårt förnuft förenas som vårt tänkande blir en helhet. Innan vi når den punkten kommer 

människor enligt uppsatsens fenomenologiska teori förbli förvirrade främlingar inför sig själva 

och inför andra oavsett vad vi själva tror om saken. 

Uppsatsens diskussion mynnar därför ut i det värde som filosofin enligt eleverna har. Det som 

gör ämnet viktigt, och det som gör ämnet intressant är hur det kan medverka till att bygga upp en 

grund som bereder vägen för en vänligare sinnad värld. Elevernas utsagor och manifestationer i 

ljuset av uppsatsens teori bidrar därför med insikter som de filosofiska institutionerna kan ta fasta 

på om de vill nå ut till elever med information om ämnets legitimitet och värde. 

Sammantaget är därmed uppsatsens diskussion en diskussion om hur ämnet kan estetiseras för 

att locka människor till att studera det vidare. Det innebär att universiteten i högre grad bör ta 

fasta på den kontinentala filosofins vinningar då dessa tycks locka de människor som intar den 

kvinnliga subjektspositionen. Det tyder på att universiteten bör poängtera konsten, människans 

roll i en automatiserad värld, hur vi kan förhålla oss till hållbar utveckling och stundande 

miljöutvecklingar bland många andra frågor som riktar sig mot människors aktuella vardagsliv. 

Om dessa människor, när de väl har tagit sig till utbildningen, dessutom väljer att stanna kvar tack 

vare ämnets innehåll kan en dominoeffekt uppstå som medverkar till att fler kvinnor också söker 

sig till utbildningen. Det skulle i så fall skapa den åtråvärda heterogeniteten där den filosofiska 

vetenskapen tillåter konflikter bland sina verksamma som i sin tur skulle skapa ett klimat där 

kunskapen inte reproduceras utan där kunskapen blir integrerad i den processuella verkligheten 

som världen i övrigt tycks bestå av. 
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Konklusion 

Uppsatsen har prövat huruvida filosofiutbildningarnas kunskapserbjudanden motsvarar de 

förväntningar och förhoppningar som gymnasieelever har om dem utifrån deras förståelse av 

ämnet i gymnasiet. Resultatet har visat att ett intresse för att studera ämnet vidare förvisso 

existerar, men att det existerar vissa brister i hur universiteten verkar fånga upp detta intresse. Ett 

erkännande av sin bundenhet till världen och därmed ett bekännande av sin egen tidslighet eller 

processuella identitet är något som universiteten i en större grad hade behövt göra. Det innebär 

att de på så vis mer uttryckligen skulle behandla aktuella frågor i den undervisning som bedrivs, 

vilket de inte gör just nu vilket därför kan ha en viss inverkan på den problematiska 

snedfördelning av kön och social klass som råder. En förändring av utbildningen med en större 

inblandning av kontinental filosofi skulle alltså kunna påverka fördelningen av verksamma i en 

heterogen riktning. Det är uppsatsens huvudsakliga slutsats och denna slutsats leder till en rad 

tankar om hur ytterligare forskning inom området kan bedrivas.  

Slutsatsen implicerar framtida forskning som kan behandla hur och med vilka andra 

vetenskaper den filosofiska vetenskapen kan samarbeta för att höja det tvärvetenskapliga värdet; 

framtida forskning som syftar till att möjliggöra tydligare och fler inriktningar som studenter kan 

gå vid en högre nivå för att aktualisera vardagsnära ämnen; framtida forskning som undersöker 

vilka verksamheter och filosofiska nätverk i det civila samhället som de filosofiska institutionerna 

kan knyta en starkare kontakt till för att bereda människors övergång från det akademiska livet till 

det civila. Förslagsvis kan ett konkret exempel på framtida forskning vara att undersöka vilken 

roll utbildade filosofer kan ha i samtal med människor som anser sig lida av existentiell ångest 

och som idag allt som oftast är förpassade till psykologer eller psykiatriker. Med tanke på den 

långa väntetiden för att få en slutgiltig kontakt med en psykolog, skulle filosofiska samtal 

möjligen kunna hjälpa personer då deras tillstånd annars riskerar att förvärras då de inte får någon 

hjälp direkt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Deltagande i intervjustudie 

Vad handlar det om? 

En fenomenologisk studie om gymnasieelever i Uppsala och deras intresse för filosofi som är 

tänkt att bidra till diskussionen om hur filosofiutbildningen på universiteten kan utvecklas. 

Studien är en del av ett examensarbete vid Lärarprogrammet, Uppsala universitet.  

Vad är er roll? 

Studien är beroende av elever att intervjua för att kunna genomföras och om ni väljer att delta 

kommer ni utgöra den data som hela studien bygger på. 

Tillvägagångssättet är fokusgruppsintervjuer där ni med några klasskamrater samtalar om 

filosofi utifrån frågeställningar valda av mig. Jag kommer därför mest att lyssna och ingripa med 

frågor ibland. Den planerade tiden för intervjun är ca 1 timme. 

Hur behandlas det ni säger? 

Era samtal kommer att spelas in för att sedan jämföras och analyseras i relation till andra liknande 

intervjugrupper vid andra skolor. 

Studien utgår helt från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att ert deltagande är helt 

frivilligt och allt ni säger är fullt konfidentiellt. Jag kommer alltså inte att avslöja er identitet utan 

ert deltagande förblir ”hemligt” för alla som tar del av studien. 

Om ni är intresserade 

Då kommer jag att återkomma till er där vi tillsammans bestämmer tid och plats för 

intervjutillfället, helst genomförs den någon gång under denna vecka eller i början på nästa 

Förslagsvis genomförs intervjun på plats i skolan efter avslutad dag eller annan tid då tillfälle ges. 

 

Skriv namn och mailadress om ni vill delta: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Om du ändrar dig eller frågor är min mailadress: victor.persson.1661@student.uu.se 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Standardiserat intervjuschema som använts vid varje tillfälle. Beroende på situation har ordningen 

av ämnen ibland ändrats och dessutom har uppföljningsfrågor förekommit. 

Inledning 
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 Eleverna och jag skriver namn på ark 

 Presentera mig själv och studien 

o Betoning av att deras vardagsupplevelser står i fokus, det finns inga rätt eller fel 

o Jag kommer att föra anteckningar 

 Förhållningsregler för intervjun 

o Prata inte i mun 

o Låt andra ta plats 

o Tala till alla 

 (Inspelning startas) Visar foto: 

 

 Vad är er spontana tanke? 

Ämne 1: Är filosofi flummigt? 

 Eventuella underfrågor 

Ämne 2: Vad handlar filosofi om? 

 Eventuella underfrågor 

Ämne 3: Hur skulle ni argumentera för att filosofi är viktigt? 

 För era föräldrar 

 För en kompis 

Ämne 4: Finns det något i filosofiämnet som intresserar er? 

 Har ni fått ta del av det i skolan? 

Ämne 5: Finns det något i filosofiämnet som inte intresserar er? 

 Har ni fått ta del av det i skolan? 

Ämne 6: Kan ni tänka er att studera filosofi på universitetet? 
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 Vad vill ni få ut av en sådan utbildning? 

Sammanfattning 

 Vad har ni sagt under intervjun? 

 Finns det något som ni vill avsluta med? 

Avslutning 

 Avsluta inspelning 

 Tacka för deltagandet 

 



  
 

Bilaga 3 - Analysprocess 

Vetenskapsskolan, grupp 1 

Meningsbärande 
enheter 

Antal 
gånger 

Beskrivning 

1. Filosofi ger flera 
svar 

1 Det finns inte ett rätt svar 

2. Olika synsätt 5 Ingången påverkar vad en kan se. 
3.Definiera/ 
argumentera 

9 Försöker att stipulera tänkandet 

4. Ifrågasätta det 
självklara 

12 Filosofin visar på att inget är nödvändigt sant 

5. Vardag 8 Filosofin ligger nära i hur man alltid har tänkt 
och relaterar starkt till vardagslivet 

6. Begränsande 7 Om filosofin används fel kan den vara 
begränsande 

7. Skrämmande 3 Filosofiskt tänkande kan ibland bli 
överväldigande 

8. Djupa svar 3 Filosofin söker sig mot de djupa eller mer 
grundläggande svaren 

9. Öppnande 2 Om filosofin används rätt kan den öppna ens 
tänkande 

10. Nutida 2 Intresse för den nutida filosofin  
11. Täcker allt 1 Filosofin ingår i alla andra områden 
12. Förståelse 5 Filosofin kan ge förståelse för andra människor 

och synsätt 
13. Lära sig filosofi 
tidigare 

5 Vilja att få ta del av filosofi tidigare i skolan 

14. Gubbar 2 Ointresse vid fokus av filosoferna som 
personer 

15. Inte förstått 2 Att man inte har förstått ämnet till fullo kan 
vara en anledning att studera det vidare 

16. Får man jobb? 2 Funderingar om vad en kan arbeta med om en 
studerar filosofi 

17. Lärorikt och 
kul 

2 Att ämnet är givande är en anledning att 
studera det vidare 

18. 
Tvärvetenskapligt 

6 Filosofin kan förstås och hjälpa kunskapen för 
andra ämnen på universitet 

Innebörds-
kategorier 

Enhet
er 

Beskrivning 

1. Ifrågasätter 
enklare 

1, 2, 4, 
8, 9 

Filosofin breddar ens perspektiv och ställer 
nödvändigheten på kant. Det innebär att ämnet 
gör det lättare att ifrågasätta sig själv och andra.  

2. Hjälper i ens 
vardag 

1, 2, 3, 
4, 5, 9, 
11, 12, 
13, 17 

Respondenterna har alltid filosoferat men med 
ämnet kan de sätta ord på sina tankar och det 
blir enklare att förstå hur en upplever sin 
vardag. 

3. Skrämmande 6, 7, 8, 
14, 15 

Paradoxalt nog finns det en rädsla för att 
alieneras ju mer en tänker. Det beror framför-
allt på en idé om att för många teorier från filo-
sofer kan förhindra ens egna ”fria” tänkande. 

4. Får man jobb? 10, 15, 
16, 18 

Det finns en osäkerhet om vad utbildningen 
innebär och om den kan leda vidare till en 
arbetsmarknad. För att läsa det vidare skulle de 
därför vilja ha en större transparens mellan 
gymnasiet, universitet och arbetsliv samt ett 
betonande av tvärvetenskaplighet. Dessutom 
skulle nyttan i ämnet kunna behöva förtydligas. 

5. Medverkar till 
en mer enad värld 

1, 2, 3, 
4, 5, 11, 
12 

Filosofin gör att de bättre förstår hur andra 
tänker vilket leder till bättre konfliktlösningar. 
På så vis kommer människor också att må 
bättre. 

6. Ämnet förlorar 
på att det är nytt 

6, 10, 
12, 13, 
15 

När de har läst det i endast en kort period blir 
det väldigt abstrakt och svårt och fördelarna 
mattas av. Det skulle därför vara att föredra att 
läsa det ännu tidigare och ännu mer då det 
gynnar tankeprocessen och det inte behöver 
vara lika begränsande (gubbar i ett sjok).  
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Vetenskapsskolan, grupp 2 

Meningsbärand
e enheter 

Antal 
gånger 

Beskrivning 

1. Söker vidare 
(djupa svar) 

10 Filosofin som vetenskap verkar sträva mot att 
finna mer grundläggande svar. 

2. Vidgar vyer 15 Filosofin skapar perspektiv 
3. Definiera/ 
argumentera 

10 Försöker att stipulera tänkandet 

4. Filosofi ger 
flera svar 

9 Det finns inte ett rätt svar 

5. Inte konkret 6 Filosofin är sällan konkret vilket gör den 
krångligare än många andra ämnen (främst en 
person!) 

6. Fundera mer 13 Filosofin öppnar upp möjligheten till att få 
fundera mer på frågor som en tänker på. Den 
ger både verktyg och utrymme för det. 

7. Ifrågasätta det 
självklara 

15 Filosofin visar på att inget är nödvändigt sant 

8. Kräver tid/läsa 
mer 

9 Filosofin är ett svårt ämne som skulle gynnas 
av att få läsa mer. Förutsätter att en får ta del 
av det vid yngre ålder, men då utan gubbfokus. 

9. Nödvändigt?/ 
Poäng? 

11 Svårt att kännas vid hur ämnet påverkar en 
själv (främst en person!) 

10. 
Tvärvetenskaplig
t 

12 Filosofin kan förstås och hjälpa kunskapen för 
andra ämnen på både gymnasienivå och 
universitet 

11. För framtiden 11 I framtiden kommer filosofi bli än mer viktig 
och till och med nödvändig 

12. Se sig själv 6 Filosofin hjälper personer att förstå sig själva 
bättre 

13. Skrämmande 3 Filosofiskt tänkande kan ibland bli 
överväldigande 

14. Får man 
jobb? 

5 Funderingar om vad en kan arbeta med om en 
studerar filosofi 

15. Vardag 13 Filosofin ligger nära i hur man alltid har tänkt 

och relaterar starkt till vardagslivet 

Innebörds-
kategorier 

Enheter Beskrivning 

1. Ifrågasätter 
enklare 

1, 2, 3, 4, 
6, 7, 12, 
15 

Förståelse skapas genom att man ser alternativ 
och genom att argumentera blir det lättare att 
ordna tankarna. Både för hur man kan bemöta 
sig själv och andra 

2. Filosofin går 
på djupet 

1, 2, 4, 8, 
11, 15 

Filosofin särskiljer sig som vetenskap då den 
söker efter ytterligare förklaringar genom att 
ständigt ställa frågor. Som vetenskap har den 
därför en viktig roll hos allas vardagstankar 
både nu och senare. 

3. Ämnet är för 
abstrakt 

5, 8, 9, 
13, 14 

Man läser ämnet för kort tid för att få en tydlig 
bild och det gör att det är svårare att förstå ett 
filosofiskt tänkande som man inte känner igen 
sig i. Då ett sådant tänkande skiljer sig från det 
som man redan är van vid. 

4. Filosofins 
nytta för 
förståelse 

1, 2, 3, 4, 
6, 7, 11, 
12, 15 

Genom ämnet strukturerar man sitt tänkande 
och hur man förstår andra förenklas. I fram-
tiden är filosofi en nödvändighet för alla efter-
som vi kommer få tid och människan hela 
tiden vill utvecklas. 

5. Får man jobb? 8, 10, 14 Man läser det för kort tid för att verkligen för-
stå nyttan. Därför måste det förtydligas att det 
dels är tvärvetenskapligt och hur man får 
andra jobb än som filosof 

Kulturskolan 

Meningsbärande 
enheter 

Antal 
gånger 

Beskrivning 

1. Flummigt först 8 Man lär sig att förstå bortom 
flummigheten över tid! 

2. Förståelse 8 Filosofin gör att man förstår andra 
människor bättre 

3. Perspektiv 7 Filosofiskt tänkande vidgar ens perspektiv 
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4. 
Kunskapsinlärning/ 
argumentation 

25 Filosofin förbättrar hur man lär sig annan 
kunskap och lär en att argumentera med 
strukturerat.  

5. Nya tankar och 
reflektion 

7 Filosofin skapar nya tankar och får en att 
reflektera över vardagliga ting 

6. Vardag 23 Filosofin ligger nära i hur man alltid har 
tänkt och relaterar starkt till vardagslivet 

7. Kräver tid 4 Filosofin blir bättre ju längre man läser det. 
8. Tvärvetenskap 9 Filosofin kan förstås och hjälpa kunskapen 

för andra ämnen på både gymnasienivå 
och universitet 

9. Praktisk nytta 2 Få nytta av ämnet i praktiken känns viktigt 
10. Skrämmande 1 Ämnet känns skrämmande 
11. Flum är bra 2 Det flummiga i ämnet är att tänka och 

agera utanför boxen vilket är positivt 
12. Utvecklande 6 Filosofin får en som person att utvecklas 

progressivt 
13. Tiden är 
lösningen 

1 Att få mer tid på sig har gynnat det 
filosofiska tänkandet 

14. Får man jobb? 4 Funderingar om vad en kan arbeta med 
om en studerar filosofi 

15. ”Rebrand” 3 Att studera filosofi är säkert bra på grund 
av flera anledningar men för att förstå 
samhäll-et att inse det måste man nog 
betona vad som är faktiskt nyttigt i det 

Innebörds-
kategorier 

Enhete
r 

Beskrivning 

1. Filosofin går på 
djupet 

2, 3, 4, 
5, 6, 11, 
12 

Genom att läsa filosofi ökar man sin 
förståelse för samhället och för andra. Det 
leder till att man utvecklas som person 
och kan bidra till sitt eget och andras 
fortskridande. 

2. Filosofin hjälper i 
ens vardag 

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 
9, 12 

Genom filosofin aktualiserar man ett 
tänkande som alltid har skett i det 
vardagliga livet. 

3. Mer filosofi 1, 7, 13 Ju mer filosofi man läser desto roligare 

och lärorikare har det blivit. Fler borde 
därför få ta del av det. 

4. Filosofins nytta för 
förståelse 

2, 5, 6, 
12 

Man utvecklas som person och lär sig att 
utvecklas med andra. Det bidrar till en 
förståelse och ett bättre samhällsklimat 

5. Får man jobb? 7, 8, 14, 
15 

Filosofin är nyttig för samhället på flera 
sätt. Men universiteten måste bli tydligare 
med det vilket kan ske genom att poäng-
tera det tvärvetenskapliga, vilka jobb man 
kan söka sig mot vilket kan ske genom att 
försöka nå ut till skolor och skriva ut det 
tydligare i deras kursnamn. 

Traditionsskolan 

Meningsbärande 
enheter 

Antal 
gånger 

Beskrivning 

1. Se sig själv 6 Man förstår sig själv bättre genom att läsa 
filosofi 

2. Saknar empiri 3 Liknar inget annat ämne vilket bidrar till 
flummighet. 

3. Vägen 9 Lärandet om hur man lär sig är det viktiga 
4. Perspektiv 22 Filosofiskt tänkande vidgar ens perspektiv 
5. Argumentera/ 
definiera 

17 Filosofin förbättrar hur man lär sig annan 
kunskap och lär en att argumentera med 
strukturerat. 

6. Ifrågasätta det 
självklara 

15 Visar att inget är nödvändigt sant och har 
gjort det enklare att kunna granska andras 
ståndpunkt 

7. Filosofi är grunden 4 Filosofi är förstavetenskapen som allt 
annat bygger på 

8. Vardag 10 Filosofin ligger nära i hur man alltid har 
tänkt och relaterar starkt till vardagslivet 

9. Skrämmande 1 Ämnet känns skrämmande 
10. Teorier 2 Att lära sig från filosofers tankar. Här 

sluter de upp att det kanske är nödvändigt 
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trots det tråkiga med att fokusera på 
gubbar. 

11. Förståelse 4 Filosofin bidrar till förståelse för hur man 
kan tänka och därmed se andra. 

12. Filosofi är svårt 1 Alla gillar inte filosofi för att det är svårt 
och abstrakt 

13. Gubbar 6 Fokus på gubbar gör ämnet mossigt. 
14. Jobb 6 Osäkerhet vilken arbetsmarknad som finns 

och om den är lockande. 
15. Anti-väg 5 Syftet med filosofi ger för få kortsiktiga 

resultat som gör det värt uppoffring. 

Innebörds-
kategorier 

Enheter Beskrivning 

1. Ifrågasätter 
enklare 

1, 4, 5, 6, 
8, 10, 11 

Ämnet bidrar med kunskap och ett 
tänkande som gör det enklare att inse 
brister i resonemang hos sig själv och 
andra. 

2. Filosofins nytta 
för förståelse 

1, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 
11 

Ämnet ger en förståelse om hur man kan 
tänka själv och för hur andra kan resonera 
annorlunda. Det ger en ökad ödmjukhet 
som hjälper till vid samtal med andra. (Sista 
meningen gäller främst en person!) 

3. Filosofi är 
abstrakt 

2, 6, 9, 
12, 13, 
14, 15 

Ämnet är svårt och ovant, tillsammans med 
att det är ett stort fokus på gubbar blir det 
avstötande för en del. Förståelsen för hur 
det kan hjälpa en brister därmed. 

4. Får man jobb? 14, 15 Visst har ämnet viktiga inslag som kan 
hjälpa en men det finns ingen tydlig 
koppling till arbetsmarknaden som kanske 
inte heller ens är lockande. Viss betoning 
av tvärvetenskap följer därav. 

5. Filosofin hjälper i 
ens vardag 

1, 9, 7, 
11 

Tänkandet bidrar till ett 
medvetandegörande av sig själv och av 
andra. Det blir enklare på så vis att ta sig 
framåt progressivt i livet. 

   

Gemensamma skolan 

Meningsbärande 
enheter 

Antal 
gånger 

Beskrivning 

1. Argumentera/ 
definiera 

16 Filosofin förbättrar hur man lär sig annan 
kunskap och lär en att argumentera med 
strukturerat. 

2. Djupa frågor 3 Filosofin innehåller frågor som är både 
abstrakta och tidigare inte sedda 

3. Kräver tid/ läsa 
tidigare 

21 Filosofi kräver tid för att förstå det. Att 
sätta sig in i det filosofiska tänkandet. 

4. Flum är bra 1 Filosofi är roligt för det fokuserar på helt 
andra frågor. 

5. Vardag 16 Filosofin handlar om sådant en kan relatera 
till. 

6. Perspektiv 19 Filosofin visar på att det inte finns något 
nödvändigt sant. 

7. Förståelse 27 Filosofin skapar en förståelse för sig själv 
och andra människor. Hur man kan 
utveckla sig själv genom andra. 

8. Tvärvetenskapligt 4 Filosofin passar bra med andra ämnen och 
skulle vara intressant att studera om detta 
värde framhölls mer. 

9. Ifrågasätta 8 Filosofin lär en att inte acceptera saker bara 
för att de är. 

10. Vägen 12 Filosofin handlar om att lära sig hur man lär 
sig. 

11. Praktisk nytta 14 Filosofin går att använda mer en annan 
kunskap. 

12. Gubbar 7 Filosofin har ett för stort fokus på gubbar 
snarare än deras tankar. 

13. Skrämmande 5 Filosofin kan ses som överväldigande. 
14. Får man jobb? 3 Osäkerhet hur en arbetsmarknad ser ut. 

 

Innebörds-
kategorier 

Enheter Beskrivning 
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1. Filosofin hjälper i 
ens vardag 

1, 5, 6, 7, 
10, 11 

Ämnet aktualiserar kunskap och 
färdigheter som hjälper en att fungera väl 
med andra. 

2. Filosofins nytta 
för förståelse 

1, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 
11 

Ämnet har en karaktär som skapar färdig-
heter som handlar om att se det bästa i 
andra. När man argumenterar gör man det 
för att utvecklas inte för att ha rätt. 

3. Mer filosofi 2, 3, 4, 
12 

Ämnet förlorar på att det är nytt, kort och 
går alldeles för snabbt. Hade det intro-
ducerats tidigare hade skulle förtrogen-
heten varit större. 

Får man jobb? 2, 8, 13, 
14 

Den korta tiden skapar ingen vilja att läsa 
det och när det bevisligen fungerar tvärvet-
enskapligt så bör sådana alternativ framhål-
las. Annars blir ämnet för stort och 
abstrakt. 

5. Utvecklande 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 9, 
10, 11 

Filosofin har bidragit med en vilja att lära 
av andra och därmed skapat en ödmjukhet 
som är ovärderlig för ens framtida lärande. 
Man vill förstå genom andra vilket skapar 
en bättre miljö med varandra. 

Essenser 

Essenser Innebördskategorier Skolor 
Att bryta mot det 
självklara 

VS1: 1, 5 

VS2: 1, 4 
KS: 1 
TS: 1, 2, 5 
GS: 2, 5 

Alla 

Förståelse för andra 
och vikt för 
progression 

VS1: 2, 5 

VS2: 2 
KS: 1, 2, 4 
TS: 2, 5 
GS: 1, 2, 5 

Alla 

Teori och praktik VS1: 3, 6 Alla 

VS2: 3 
KS: 3 
TS: 3 
GS: 3 

Brist skapar 
alienation 

VS1: 4, 6 

VS2: 2, 3, 4 
KS: 3, 4, 5 
TS: 2, 3, 4 
GS: 2, 3, 4 

Alla 

 


