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Abstract: Syftet med uppsatsen är att utifrån en metaanalys av tre läroböcker i 
filosofi för gymnasieskolan klargöra vilka möjligheter de ger för elever att släppas in 
i det filosofiska tänkandet. I fokus är läroböckernas kapitel om metafysik, en av 
filosofins traditionella huvudgrenar. Metaanalysen görs genom att studera kapitlens 
didaktiska design utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv. Framställningarna som 
analyseras är Sjöstedt & Sundén (1952), Sundström (1968), och Persson & 
Öhman (2013). Att studera didaktisk design innebär i korthet att undersöka vilka 
meningserbjudanden som ges genom läroböckers form och innehåll, och vilka 
didaktiska och pedagogiska praktiker som det antyder (Selander 2011). Det 
filosofididaktiska perspektiv som anläggs hämtas från Neuman och Strandberg 
(2012). Det går ut på att förmedlingar av filosofins tradition, undervisning om 
filosofi, bör inbegripa möjligheten att arbeta med och förhålla sig till filosofiska 
frågors meningssammanhang, undervisning i filosofi. Därigenom kan elever 
släppas in i filosofin; få förståelse för filosofiskt arbete genom tiderna och utveckla 
sitt eget filosofiska tänkande. Analysen visar att de äldre läroböckerna, till skillnad 
från den samtida, har en didaktisk design som låter filosofiska problem och idéer 
förstås sina meningssammanhang, vilket ur det filosofididaktiska perspektivet 
möjliggör att undervisning om filosofi också blir undervisning i filosofi - och att 
elever kan släppas in filosofin. 
 
 
 
Nyckelord: Didaktisk design, läroboksanalys, läromedelsstudier, ämnesdidaktik, 
filosofi, filosofididaktik. 
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1. Inledning 
Under större delen av 1900-talet granskades läroböcker av statliga organ, men sedan den 
statliga kontrollen avverkades 1991 är det upp till lärare själva att avgöra lämpligheten i 
olika läromedel. Det har inneburit att lärares kunskaper om och redskap för att kunna 
analysera dem har ökat i betydelse (Ammert 2011a: 17). Läromedel och särskilt läroböcker 
har en central position i skolans undervisning - för de flesta lärare är läroböcker ett 
arbetsredskap som vardagligen används, och för elever är läroböcker ofta det som i 
huvudsak utgör mötet med ett skolämne (Ammert 2011a: 17-18). Analyser av läroböcker 
har därmed en funktion i att utöka kunskaperna om och ge förhållningssätt till ett i skolan 
fundamentalt fenomen. När antologin Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och 
praktik publicerades 2011 ansågs den fylla ett behov av att få en sammanställning av 
läroboksstudier och analysverktyg för att kunna genomföra dem (Ammert 2011a: 18).  
 
Utbudet av svenska ämnesdidaktiska analyser av läroböcker i filosofi är litet. Motivet till 
uppsatsen är att bidra till dessa. Det finns en filosofididaktisk studie som analyserar 
läromedel utifrån olika synsätt på filosofiämnet, och det är ett examensarbete skrivet av 
Jacob Ingebrand (2010), vilken återkopplas till nedan. I Sverige och filosoferna. Svensk 
1900-talsfilosofi i sociologisk belysning av Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg och 
Klas Gustavsson (2018), presenteras en sociologisk analys av den akademiska, filosofiska 
verksamheten i Sverige. Där gör Heidegren en utblick på läroplaner och några läroböcker 
från 60- och 70-talen i avseende att visa hur de förhåller sig till inomfilosofiska diskurser 
(Heidegren 2018: 113-118). Analysen klargör vilka filosofiska traditioner som dominerat i 
Sverige och hur dessa påverkat utformningen av läroplaner och läroböcker. Därav kan den 
kasta ljus över filosofididaktiska undersökningar av vilket urval som en läroplan, en 
undervisning eller ett läromedel behandlar. Vad denna uppsats fokuserar på är emellertid 
läroböckers didaktiska upplägg. 
 
I artikeln "Didaktisk design av pedagogiska texter" (Selander 2011), som ingår i antologin 
Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, gör Staffan Selander en 
jämförande analys av två läroböcker i filosofi för gymnasiet. Läroböckerna är från 1961 
och 2005. Analysen är inriktad på generella didaktiska mönster och ställer inte resultatet i 
relation till ämnet filosofi och de ämnesdidaktiska överväganden som kan företas där. 
Selander studerar vilka förhållningssätt till kunskapstradition och lärande som erbjuds i 
läroböckernas form och innehåll, såsom upplägg, tilltal och fokusområden. Med sin 
analysmodell kan Selander läsa läroböcker som uttryck för olika pedagogiska och 
didaktiska praktiker (2011: 83). Selander finner att läroböckerna förutsätter olika 
skolsituationer och antyder olika förhållningssätt till lärande. Han menar att den nyare i en 
bemärkelse är avsevärt mer interaktiv än den förra, vilket illustrerar en förskjutning som 
skett när det gäller textläsning. Från individuellt tillägnande och reflektion, förenat med 
minneskunskap, har det blivit en social och problemlösande aktivitet, som är reflekterande 
och prövande (2011: 81).  
 
Föreliggande uppsats tar avstamp i Selanders analysmodell av didaktisk design. För att göra 
undersökningen filosofididaktiskt specialiserad tillämpas en infallsvinkel hämtad från Yrsa 
Neuman och Hugo Strandbergs artikel "När kanon skorrar falskt - några tankar om 
filosofisk allmänbildning" ur Filosofins didaktik. Filosofiska betraktelser om att lära sig 
tänka av red. Birgit Schaffar (2012). 
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I filosofididaktisk litteratur förekommer en distinktion mellan att lära elever om filosofi och 
att lära elever att filosofera. Den återkommer i olika varianter. Förhållandet har uttryckts 
som "studying philosophy" i relation till "doing philosophy" (Rudisill 2011: 242). Vad som 
markeras är skillnaden mellan filosofi som kunskapsdomän och filosofi som intellektuell 
aktivitet. Åtskillnaden görs ofta och anses vara viktig, då det inte är samma sak att få 
kännedom om filosofer, teorier och filosofihistoria som att träna självständigt tänkande 
(Neuman & Strandberg 2012: 87-88).  
 
Ett resonemang kring vilken av dessa delar - fakta eller färdighet - som betonas i den finska 
respektive svenska läroplanen samt i ett finskt studentexamensprov, ges i Lena Sågfors 
artikel "Kunskap om eller kunskap i filosofi?" (2012) i nämnda antologi Filosofins didaktik. 
Sågfors finner att den undervisning som verkar prägla finska och i viss mån svenska 
gymnasieskolor lägger tyngdpunkten vid faktakunskaper, trots att läroplanerna gestaltar 
filosofi som både ett fakta- och färdighetsämne. Den senare aspekten borde i högre grad 
uppmärksammas, menar Sågfors (2012: 118-119).  
 
Distinktionen mellan fakta och färdighet är en utgångspunkt för det examensarbete som 
hänvisats till ovan. Ingebrand analyserar bland annat vilken bild av filosofiämnets syfte, att 
utveckla faktakunskaper eller färdigheter, som tre för honom samtida läroböcker i filosofi 
förmedlar. Ingebrand studerar särskilt kapitlen om verklighetsuppfattningar, kunskapsteori 
och etik. De som har läsartilltal, konkreta exempel och är resonerande betecknas vara 
färdighetsinriktade. De som ger idéhistoriska beskrivningar av enskilda filosofers teorier 
betecknas vara kunskapsorienterade och därmed faktabetonade (2010: 23-25). 
 
Sättet att tydligt skilja mellan filosofiämnets två aspekter, med undervisning om och 
undervisning i filosofi, har likväl problematiserats. Denna uppsats inhämtar ett perspektiv 
från Neuman och Strandberg, vilka argumenterar för att undervisning om filosofins 
tradition i grunden inbegriper undervisning i filosofi. I korthet menar de att distinktionen 
inte låter sig göras. Ett arbete på att förstå en filosofisk fråga som ställts inom traditionen, 
innefattar nämligen ett arbete med denna fråga. För att försöka förstå hur en fråga alls kan 
framstå som meningsfull, behöver den angripas på ett filosofiskt plan (2012: 93). 
 
En förutsättning för att arbeta med filosofiska frågor på detta sätt, är enligt Neuman och 
Strandberg att framställningen av den filosofiska traditionen förmedlar att problem och 
idéer uppträder i specifika meningssammanhang. De finner att ett vanligt grepp i läroböcker 
är att presentera den filosofiska traditionen som enhetligt-kumulativ. Bilden som ges är att 
alla filosofer sitter vid ett och samma diskussionsbord, med samma frågor, där argument 
och motargument är vad som driver utvecklingen framåt. Mot detta lyfter Neuman och 
Strandberg fram olika filosofiska teorier som övergetts till följd av intresseförskjutningar, 
inte på grund av att de skulle ha blivit vederlagda. De påpekar dessutom att det blir svårt att 
begripa vad olika filosofer har sagt, när de berövas sina sammanhang och kläms in i ett helt 
annat ramverk än det som de verkat inom (2012: 89-92).  
 
Grundläggande för en framställning av filosofins tradition bör ur Neuman och Strandbergs 
perspektiv vara att den visar att filosofer har ansett olika frågor vara meningsfulla - och att 
det inte är självklart hur ett problem ska förstås. Att inte låta elever eller studenter få insikt i 
att en fråga inte är självklar, att det inte är uppenbart hur en fråga ska formuleras eller 
vilken fråga som är viktig, är enligt Neuman och Strandberg att inte "släppa in" dem i 
filosofin (2012: 92). Förmedlingen måste öppna för att resonera kring skillnader mellan 
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olika sätt att ta sig an ett problem för att elever ska få förståelse för filosofiskt arbete genom 
tiderna och för att utveckla ett eget filosofiskt tänkande (2012: 99). 
 
Neuman och Strandbergs uppfattning om filosofiundervisning, som utgår ifrån en generell 
förståelse av vad filosofi och filosofisk aktivitet är, kan anses gå i linje med 
syftesformuleringen i den svenska ämnesplanen i filosofi på gymnasiet. Denna integrerar 
utvecklingen av elevernas tänkande i arbetet med filosofi från olika historiska perioder och 
kontexter: Undervisningen ska bland annat ge eleverna "möjlighet att utveckla sitt tänkande 
i mötet med filosofi från olika tider och traditioner" (Skolverket 2011). Kring "filosofiska 
frågor och teorier från olika tider och traditioner" ska eleverna ges "möjlighet att tänka, 
diskutera och resonera analytiskt och kreativt" (Skolverket 2011). 
 
Då mötet med filosofi från olika tider och traditioner ska göras på ett sätt som låter eleverna 
utveckla sitt tänkande, kan ett fält att utforska etablera sig, nämligen hur detta kan göras i 
en didaktisk situation.  
 
Denna uppsats har två utgångspunkter. Dessa är Selanders analysmodell av didaktisk 
design (2011) samt det filosofididaktiska perspektivet funnet hos Neuman och Strandberg 
(2012). Det senare perspektivet tillämpas för att specialisera och fördjupa analysen av 
läroböckerna. Med andra ord har det sökts ett ämnesdidaktiskt komplement till Selanders 
mer allmändidaktiska analysmodell.  
 
I uppsatsen analyseras tre läroböcker med inriktning på vilka sätt de, med ett uttyck lånat 
från Neuman och Strandberg, släpper in elever i filosofin och det filosofiska tänkandet 
(2012: 92). Med det menas här att eleverna får förutsättningar till förståelse av filosofiskt 
arbete genom tiderna och möjligheter att utveckla eget filosofiskt tänkande. Vad som 
fokuseras är läroböckernas framställningar av en av filosofins traditionella huvudgrenar; 
metafysik, dvs. frågor kring verkligheten och dess natur.  
 
Läroböckerna som analyseras är Lärobok i filosofi del II av C.E Sjöstedt och Hjalmar 
Sundén från 1952, Filosofi för gymnasiet av Erland Sundström från 1968, samt Filosofera! 
av Ulf Persson och Kajsa Öhman från 2013.  
 
En studie av läroböcker i filosofi bidrar till ett område som i Sverige inte är särskilt 
beforskat. Den didaktiska designen är relevant att analysera eftersom det möjliggör ett sätt 
att förstå läroböckers meningserbjudanden i en skolsituation, dvs. i ett sammanhang där de 
är avsedda att användas, samt ett sätt att förstå meningserbjudanden i relation till 
kunskapstraditioner, förhållningssätt till lärande och didaktiska och pedagogiska praktiker. 
Motiveringen till att göra en analys av läroböckers didaktiska design utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv är att läroböcker skrivs för att användas i ett specifikt ämne. Ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv kan därför fördjupa och vidareutveckla analysen av didaktisk 
design och undersöka hur den aktuella designen förhåller sig till ämnesdidaktiska 
överväganden. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en metaanalys av tre läroböcker i filosofi för 
gymnasieskolan klargöra vilka möjligheter de ger för elever att släppas in i det filosofiska 
tänkandet. I fokus är läroböckernas kapitel om metafysik, en av filosofins traditionella 
huvudgrenar. Metaanalysen görs genom att studera kapitlens didaktiska design utifrån ett 
filosofididaktiskt perspektiv. 
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1.2 Frågeställning 
När Selanders analysmodell av didaktisk design kombineras med Neuman och Strandbergs 
ämnesinriktade diskussion kring framställningar av filosofi, blir resultatet något som i 
uppsatsen betecknas som ett filosofi-, eller ämnesdidaktiskt perspektiv på didaktisk design. 
Frågeställningen är i korthet vilken didaktisk design, utifrån det filosofididaktiska 
perspektivet, som manifesteras i läroböckernas kapitel om metafysik. Det betyder att 
analysen vägleds av följande frågor: 
 

• Hur är texterna designade när det gäller disposition, elevuppgifter och tilltal - och 
vad antyder det för skolsituation och praktik kring filosofiundervisning? 

• Hur organiseras läsarens eller elevens möte med metafysik, dvs. på vilket sätt låter 
författarna temat angripas och hur bjuder de in till att arbeta med det? 

• Hur framställs temat med avseende på den filosofiska traditionen? 
 
2. Bakgrund 
2.1 Filosofiämnet i den svenska gymnasieskolan 
Filosofiämnet ges på gymnasiet i två kurser som vardera omfattar 50 p, Filosofi 1 och 
Filosofi 2. Den senare bygger på den första och är en fördjupning. Bägge kurser omfattas 
av ämnesplanens syftesformulering. Denna betonar kunskaper och förmågor. Kunskaper 
som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla behandlar verklighetsuppfattningar; 
synsätt på kunskap; vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder; 
värdefilosofi och normativa etiska teorier; existentiella frågor; samhällsfilosofi; nutida 
filosofiska riktningar och språkfilosofi. Förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla är att identifiera filosofiska frågor; att med relevanta begrepp "analysera, förklara 
och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier"; att med 
språkfilosofiska begrepp göra språkliga nyanser tydliga; att värdera argument; samt att 
"urskilja och genomföra en logisk argumentation" (Skolverket 2011). 
 
Ämnesplanen framhåller utvecklandet av förmågan att bedriva filosofi som aktivitet: 
Undervisningen ska syfta till att "att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt 
pågående samtal" om frågor som till exempel vad verkligheten är (Skolverket 2011). 
Samtidigt betonas kunskaper om klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier. 
Ämnesplanens syftesbeskrivning kan läsas som att den integrerar kunskaper om filosofi 
med utvecklandet av filosofiska förmågor: I "mötet med filosofi från olika tider och 
traditioner" ska eleverna ges möjlighet att "utveckla sitt tänkande, vilket kan inspirera till 
att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda 
föreställningar." (Skolverket 2011) 
 
Filosofi 1 ingår i inriktningen juridik på ekonomiprogrammet. Som programfördjupning får 
Filosofi 1 och 2 erbjudas (Skolverket u.å.a). Filosofi 1 och 2 får erbjudas som 
programfördjupning även på det estetiska programmet (Skolverket u.å.b). Filosofi 1 är 
programgemensamt ämne, dvs. obligatoriskt, inom det humanistiska programmet. Filosofi 
2 läses inom inriktningen kultur men får erbjudas som programfördjupning (Skolverket 
u.å.c). Filosofi 1 och 2 får erbjudas som programfördjupning inom 
naturvetenskapsprogrammet (Skolverket u.å.d). Filosofi 1 är programgemensamt ämne 
inom samhällsvetenskapsprogrammet och Filosofi 2 får erbjudas som programfördjupning 
(Skolverket u.å.e). 
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2.2 Filosofins didaktik 
Det finns inte mycket skrivet inom filosofididaktik i Sverige. Schaffars antologi Filosofins 
didaktik. Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka (2012) är författad i en 
finlandssvensk kontext och innehåller en rad artiklar som belyser och reflekterar kring 
filosofiämnet ur olika perspektiv. Här återfinns Neuman och Strandbergs artikel. I Sverige 
finns föreningen Sophia som för tillfället inte är aktiv. Mellan 1982-2008 gav föreningen ut 
Tidskriften Sophia, riktad till filosofi- och psykologilärare. 2017 startades den 
internationella tidsskriften Journal of Didactics of Philosophy. En annan internationell 
tidsskrift, Teaching Philosophy, har getts ut sedan 2014. Steven M. Cahn, amerikansk 
professor emeritus i filosofi, har sammanställt erfarenheter och råd kring att undervisa 
universitetsstudenter på introduktionskurser i filosofi i Teaching Philosophy. A Guide 
(Cahn 2018). 
 
När det gäller att bedriva filosofiska aktiviteter med yngre barn och utanför akademin finns 
betydligt med litteratur. Ett exempel är antologin The Socratic Handbook. Dialogue 
Methods for Philosophical Practice av red. Michael Noah Weiss, som utkom 2015. 
Författare från länder som Norge, Rumänien, Nederländerna, USA och Ryssland delger här 
erfarenheter av och reflektioner kring att använda sokratiska samtal, en filosofisk 
samtalskonst döpt efter Sokrates. De berättar om tillämpningar på områden som hälsovård, 
samtalsträffar (filosoficaféer) och filosofi med barn (red. Weiss 2015). 
 
Filosofi för barn är ett fält som det i ett flertal länder har forskats om sedan 1970-talet. En 
pionjär inom området var den amerikanske filosofiprofessorn Matthew Lipman, 
"barnfilosofins fader", som år 1974 grundade ett institut för att utbilda lärare i att filosofera 
med barn (Sågfors 2012: 108). En central svensk forskare är Ann S. Pihlgren, som 2008 
gav ut doktorsavhandlingen Socrates in the Classroom. Rationales and effects of 
philosophizing with children (Pihlgren 2008). 
 
Ämnesdidaktiska studier av filosofi på gymnasiet är som nämnts relativt få, och de som 
finns är mestadels examensarbeten. Svante Lundeberg har i sitt examensarbete intervjuat 
gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna (2015). Jacob Ingebrands 
examensarbete som bland annat analyserar läroböcker med avseende på vilken bild de ger 
av ämnets syfte - att ge faktakunskaper eller utveckla en färdighet - har refererats till i 
inledningen och tas upp igen under rubriken "Tidigare forskning". 
 
En granskning av på vilka sätt som innehållet i läromedel i filosofi skapar möjligheter för 
hållbar utveckling görs i Nina Ramezanis masteruppsats (2013). Då Ramezani gör en 
analys av och för en diskussion kring vilka möjligheter till en viss utveckling som 
läromedel skapar, går det att se hur föreliggande uppsats träder in i ett filosofididaktiskt 
sammanhang av sätt att formulera ett problem eller förhållande att undersöka.  
 
Två andra exempel på svenska filosofididaktiska studier kan nämnas. En 
enkätundersökning av gymnasieelevers uppfattningar om filosofiämnet har genomförts av 
studierektor Jan Lif vid den filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet (Lif 2007). 
Undersökningen gjordes några år innan den nya läroplanen trädde i kraft. Enkäten 
skickades ut till samtliga gymnasieskolor med filosofi som undervisningsämne. Trots en 
svarsfrekvens på enbart 20% gav en analys av resultatet med avseende på spridning, 
frånvaro av utmärkande mönster såsom kategorier av skolor och typer av svar, att svaren 
kunde generaliseras och att undersökningen därmed visar gymnasieelevers uppfattningar av 
ämnet filosofi vid den aktuella tidpunkten (Lif 2007: 4). Enkäten bestod delvis av 
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påståenden som eleverna fick förhålla sig till. Ett svarsresultat var att en majoritet av 
eleverna uppfattar filosofi som förvirrande/flummigt och roligt/intressant (2007: 7-8). Ett 
svarsresultat som kan vara relevant att nämna i uppsatsens sammanhang är att omkring 
35% uppfattade att undervisningen domineras av filosofihistoria. I en kommentar till 
resultatet skriver Lif att detta är något som man bör förhålla sig till som filosofilärare: 
"Undervisar man filosofi huvudsakligen i form av filosofihistoria och är det alltid så 
lämpligt?" (2007: 9)  
 
Håkan Salwén och Håkan Lokind, två verksamma gymnasielärare, konstaterade att 
resultatet av Lifs enkätundersökning var otillfreddställande då det visar att elever finner 
filosofi vara av begränsad betydelse för kritiskt tänkande, för andra vetenskaplliga 
discipliner och för samhälleliga frågor (Salwén & Lokind 2017: 25). Salwén och Lokind 
genomförde en studie av effekten av ett tvålärarsystem och publicerade utkomsten i 
tidsskriften Journal of Didactics of Philosophy. Salwén och Lokinds förhoppning med 
deras undervisningssätt var, utöver att nå utbildningsmässiga mål, att reducera upplevda 
svårigheter med filosofiämnet (utan att kompromissa med dess komplexitet) och samtidigt 
göra det intressant och ögonöppnande (2017: 26). Med vissa reservationer för att det var en 
liten studie och att andra faktorer kan ha spelat in, fann Salwén och Lokind att designen 
med tvålärarsystem hade flera positiva effekter (2017: 31-36). 
 
2.3 Om metafysik och vad som utmärker filosofiskt tänkande 
Stephen Mumford är professor i metafysik och har skrivit Metaphysics. A very short 
introduction (2012), en kort populärvetenskaplig introduktion till ämnet. Metafysik är en av 
fyra traditionella huvudgrenar inom filosofin. De övriga är etik, logik och epistemologi 
(kunskapsteori). Metafysiken behandlar frågor om verklighetens fundamentala natur. 
Merparten av den drygt hundrasidiga boken ägnar Mumford åt att belysa enskilda 
metafysiska frågor, till exempel hur vi ska förstå orsak och verkan, förändring, tid, varande 
och icke-varande. Han motiverar upplägget med att det ofta är lättare att förstå en aktivitet 
genom att ägna sig åt den än genom att teoretisera kring den (2012: 1). Mumford avslutar 
med att göra allmänna reflektioner kring vad metafysik är och vilket eventuellt värde den 
kan anses ha. Där kommenterar han skillnaden mellan metafysik och vetenskap. Båda söker 
förstå verklighetens natur, och letar efter generella sanningar, men emedan vetenskapens 
sanningar är konkreta, är metafysikens sanningar abstrakta. I besvarandet av en fråga om 
vad som existerar, kommer filosofen att hålla sig till det generellas allra högsta nivåer. 
Vetenskapens uppgift är däremot att utsäga vilka specifika ting som existerar. Metafysiken 
systematiserar och organiserar: "Metaphysics seeks to organize and systematize all these  
specific truths that science discovers and to describe their general features." (2012: 99)  
 
Angreppssättet skiljer sig åt, då observationer är vad vetenskapliga teorier baseras på och 
ofta ytterst bedöms efter. Inom metafysik och filosofi i allmänhet har inte sinnenas bevis 
riktigt samma ställning, menar Mumford: Dessa är inte vad som avgör om en filosofisk 
teori blir accepterad eller inte. Att skilja metafysik från vetenskap, i synnerhet fysik, är ofta 
svårt för studenter som börjar studera ämnet, enligt Mumford: "They think that if the world 
is our subject matter, then we should look at the world and do so scientifically." (2012: 100)  
 
Metafysiken är således inte direkt empirisk, utan är ett tänkande kring vilka egenskaper 
världen, rationellt sett, borde eller skulle kunna ha. Metafysikens ställning inom filosofin 
har varierat med olika filosofer och i olika tider. Betydelsefulla tänkare som David Hume 
ansåg metafysiken vara meningslös och rent nonsens, eftersom dess frågor inte går att 
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empiriskt avgöra. Inom moderna riktningar såsom logik positivism har denna kritik 
återkommit (2012: 100-101). 
 
2.4 Ett kritiskt perspektiv på berättelsen om filosofins historia 
Ett relativt ungt och litet forskningsfält rör hur filosofins historia har skrivits. Vad som 
studeras är filosofihistoriens historia, på engelska historiography of philosophy (Park 2013: 
5). I Africa, Asia, and the History of Philosophy: Racism in the Formation of the 
Philosophical Canon 1780-1830 (2013), beskriver Peter K. J. Park hur formationen av 
filosofins kanon under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet hade en fundamentalt 
rasistisk dimension. Park visar hur sammanställningen av kanoniska texter och tänkare 
gjordes med en uppenbar exkludering av andra kulturområden än den europeiska. Någon 
liknande exkludering hade inte förekommit tidigare - intresset för att skilja ut och sortera 
var nytt. Skapandet av filosofins kanon skedde under en tidsperiod då orientaliska studier 
växte, och narrativet eller diskursen om Orienten tog form, något som Park påpekar att 
Edward W. Said skildrat i sitt verk om orientalism. Formationen av filosofins kanon har 
påverkat hur senare studier av filosofihistoria har bedrivits. Med Robert Bernasconi, en 
annan filosof och forskare i ämnet, ställer Park frågan när och hur filosofins historia kom 
att bli berättelsen om Väst och Europa. Inom filosofin görs anspråk på förnuftets 
universalitet. Samtidigt görs en mycket specifik härledning till det grekiska ursprunget. 
Bernasconi har här identiferat en motsägelse och kallat dessa dubbla anspråk för "the 
paradox of philosophy's parochialism" (Park 2013: 5-6, citat 5). Jag skulle översätta det 
som paradoxen om filosofins trångsynthet eller lokalpatriotism. Värnandet om uniciteten i 
ett särskilt kulturhistoriskt område går inte riktigt ihop med anspråket på allmängiltighet. 
 
Denna spänning eller diskprepans har också lyfts fram av filosofiprofessorerna Bryan W. 
Van Norden och Jay L. Garfield (2016). De skrev ett uppmärksammat inlägg på New York 
Times filosofiforum: "If Philosophy Won't Diversify, Let's Call It What It Really Is". De 
menar att västerländska filosofiinstitutioner nu står inför ett vägval. Antingen hålla fast vid 
fokuset på europeisk och amerikansk filosofi och döpa om ämnet till ett namn som 
förmedlar att det endast är detta som studeras, eller bredda och pluralisera kanon. Längs 
dessa linjer resonerar också filosofiprofessorn Bret W. Davis i ett nummer av tidsskriften 
Comparative and Contintental Philosophy (Davis 2017). Davis påpekar att öppnandet för 
icke-västerländsk filosofi kan - och bör - medföra att själva definitionen av filosofi 
utmanas. Det innebär inte minst frågor om hur filosofi bedrivs, i korthet frågor om "stil" 
(2017: 116). Van Norden utvecklar detta tema i Taking Back Philosophy. A Multicultural 
Manifesto (2017). 
 
Ovannämnda perspektiv på filosofins kanon är relevant eftersom det går att se i relation till 
Neuman och Strandbergs kritik av den enhetligt-kumulativa framställningen av den 
filosofiska traditionen. Anledningen till ovanstående utläggning är att visa på betydelsen av 
att skärskåda hur filosofi förmedlas. 
 
2.5 Tidigare forskning 
2.5.1 Läromedelsstudier 
Betydelsen av att analysera läromedel understryks i antologin Att spegla världen. 
Läromedelsstudier i teori och praktik (red. Ammert 2011). Tillgänglig forskning har 
framställt det som "ett faktum att läroboken dominerar undervisningen i flera ämnen och att 
den innehar en central position i skolans undervisning i allmänhet." (Ammert 2011b: 26) I 
och med att den statliga granskningen av läroböcker upphört sedan 1991 är det upp till 
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lärare själva att bedöma lämpligheten i olika läromedel. De behöver därför kunskap om och 
verktyg för att analysera läromedel (Ammert 2011a: 17). Ammert framhåller att 
"[l]äroböckerna är en del av den socialisationsprocess där människors syn på sig själva och 
på samhället i dåtid, nutid och framtid skapas." (2011b: 33) Med ett funktionellt perspektiv 
på läroböcker kan analyser göras av vad de förmedlar och vilken relation till läsaren som de 
har. En funktion kan vara att stimulera till utvecklandet av kunskaper eller att en viss 
maktpolitik legitimeras (Ammert 2011b: 33). 
    
I en sammanställning av olika läroboksstudier refererar Ammert till Selanders forskning 
som bland annat behandlat hur olika historiska epoker framställts i läroböcker. Mellan 1920 
och 1980 var den generella trenden fler bilder, kortare meningar och minskat sidutrymme. 
Dominansen av "korthuggna meningar utan förklarande bisatser" anses vara en anledning 
till att böckerna ofta blir "tråkiga" och saknar "meningsfulla sammanhang" (Ammert 
2011b: 32-33). I anslutning till detta kan här också nämnas Ammerts referat av Monica 
Reichenbergs studier. Reichenberg har visat på en problematik kring förenklade texter. För 
svaga och oerfarna läsare blir de inte lättare att förstå. Viktiga tankeled kan lämnas ute i 
texter som är alltför komprimerade och kortfattade (2011b: 37). Denna bakgrund ger 
ytterligare en aspekt på analysen av läroböckers möjligheter att erbjuda mening. 
 
Det finns inte mycket forskning om läroböckers faktiska påverkan på elevers kunskaper och 
färdigheter. Enligt Ammert är fältet ganska outforskat (2011b: 37). En finsk studie har 
emellertid påvisat ett direkt samband mellan läromedel som använts i undervisningen och 
en del elevprestationer (Ammert 2011b: 38). 
 
2.5.2 Filosofiämnet - kluvet mellan fakta och färdighet? 
En distinktion som ofta förekommer i litteratur om filosofins didaktik, såväl i Norden som 
internationellt, gör skillnad mellan två olika aspekter eller syften med filosofiämnet. 
Distinktionen uppträder i olika varianter. Den har uttryckts som kunskap om och kunskap i 
filosofi (Sågfors 2012), fakta och färdighet, undervisning om filosofi och undervisning i 
filosofi (Neuman & Strandberg 2012), samt "studying" i relation till "doing philosophy" 
(Rudisill 2011). 
 
En av de uppsatser i filosofididaktik som skrivits i Sverige, och den enda studie som i 
arbetet med uppsatsen befunnits analysera läromedel i relation till filosofins syfte, 
undersöker bland annat läroböcker med avseende på om de betonar fakta eller färdighet. 
Ingebrand analyserar tre läroböcker från början 00-talet. Han studerar särskilt kapitlen om 
verklighetsuppfattningar, kunskapsteori och etik. Ingebrand menar att avsnitt som har 
läsartilltal, konkreta exempel och som är resonerande är färdighetsbetonade, emedan 
idéhistoriska framställningar som beskriver enskilda filosofers teorier är 
kunskapsorienterade och därmed faktabetonade (Ingebrand 2010: 23-25). Detta sätt att 
framställa beskrivningar av fakta som möjliga att förstås som kontrast till ett innehåll som 
utvecklar färdighet, utmanas i Neuman och Strandbergs artikel i och med att de visar att 
förmedlingar av och resonemang kring filosofiska problems meningssammanhang 
inbegriper ett filosofiskt arbete med dessa problem. 
 
3. Metod 
I uppsatsen genomförs en kvalitativ textanalys. Denna har en systematik som går ut på att 
"ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och 
den kontext vari den ingår." (Esaiasson m.fl. 2017: 211). Den kvalitativa textanalysen är 
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inriktad på mening och meningsskapande processer. Utgångspunkten är att det inte är ett 
fenomen eller en sak i sig som ger det dess mening utan en social kontext. Ett 
grundläggande antagande är att helheten inte är summan av delarna utan något annat, vilket 
innebär att "vissa passager i texten anses vara viktigare än andra." (Esaiasson m.fl. 2017: 
211) Vidare utgår en kvalitativ textanalys från att endast en "intensiv läsning av texten med 
hjälp av analytiska verktyg" kan ta fram det innehåll som eftersöks (Esaiasson m.fl. 2017: 
211). Då meningen inte är given av objektet själv behöver sammanhanget tolkas. 
 
Analysen görs genom att förena en ansats hämtad från Selanders didaktiska, 
designteoretiskt orienterade perspektiv med en filosofididaktisk infallsvinkel hämtad från 
Neuman och Strandberg. Därmed möjliggörs för den didaktiska designen att ses ur ett visst 
filosofididaktiskt perspektiv, i korthet förstå vad läroböckernas form ocn innehåll erbjuder 
elever för filosofiskt meningsskapande, och vilka didaktiska och pedagogiska praktiker 
kring filosofiundervisning som där antyds. Under rubriken "Teoretiska perspektiv" 
presenteras de analytiska och begreppsliga verktyg som analysen tillämpar, såsom didaktisk 
design, uttrycket att släppa in elever i filosofin samt föreställningen om vad det är att se 
filosofiska problem i sina meningssammanhang. För att uppnå transparens och underbygga 
konstruktionen av perspektivet som möjliggör tolkningen av läroböckernas framställningar, 
redogörs nedan relativt utförligt för Selander respektive Neuman och Strandbergs artiklar. 
 
Uppsatsen analyserar primärt läroböckernas kapitel om metafysik, en av filosofins 
traditionella huvudgrenar. Inom metafysiken ställs frågor om verkligheten och dess natur. 
Det är de kapitel som behandlar denna aspekt av metafysiken som analyseras. I relation till 
ovannämnda metodbeskrivning kan det anses problematiskt att delar ur läroböckerna 
analyseras, eftersom en textanalys går ut på att studera delar i förhållande till en helhet. 
Eftersom uppsatsen anlägger ett filosofididaktiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i en 
generell förståelse av vad filosofi och filosofisk aktivitet är - och hur ett filosofiskt problem 
därav ska ges möjlighet att angripas, har det ansetts angeläget och relevant att göra en 
ingående analys av hur läroböckerna låter eleverna möta ett klassiskt, filosofiskt 
problemområde. Vad som analyseras är i korthet vilka erbjudanden om mening som ges i 
en specifik kontext av att, genom en viss didaktisk design, förmedla ett visst stoff. Därmed 
förstås läroböckernas kapitel om metafysik som en meningserbjudande helhet. 
 
Här kan det understrykas att läroböcker kan användas på olika sätt och att ett 
meningsskapande sker i undervisningssammanhanget. Vad som i uppsatsen studeras är 
vilka erbjudanden om mening, i korta drag vilka möjligheter, som ges i läroböckerna. 
Utifrån det filosofididaktiska perspektivet kommer framställningarna att problematiseras, 
men läsningen görs utifrån den så kallade generositets- eller välvillighetsprincipen, på 
engelska "the principle of charity". Det är ett förhållningssätt som maximerar rationaliteten 
i vad som ska tolkas (Feldman 1998). Konventionen om välvillighet betyder att "man ska 
tolka 'till det bästa' och inte konstruera sådant som inkonsistent eller orimligt som har en 
bättre tolkning." (Hansson 2009: 99) 
 
De olika läroböckerna följer olika läroplaner. I uppsatsen görs referenser till nuvarande 
ämnesplan i filosofi för gymnasieskolan. Denna anses förmedla en syn på 
filosofiundervisning som har en särskild överensstämmelse med det generella perspektiv på 
filosofi och filosofiundervisning som finns hos Neuman och Strandberg. Syftet är inte att 
analysera hur läroplaners presentationer av filosofiämnet kan ha påverkat utformningen av 
läroböcker. Analysen tillämpar ett perspektiv som anknyter till ett övergripande sätt att 
tänka kring filosofiskt tänkande. 
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3.1 Urval 
Att läroböckerna är tre till antalet ger en bred historisk spridning. De aktuella läroböckerna 
har framtagits för att de har ett tematiskt upplägg, dvs. presenterar olika filosofiska teman i 
olika kapitel. Sjöstedts framställning från 1952, som utgör den andra delen i läroboken 
utvigen tillsammans med Sundén,  är en omarbetad version av en lärobok han gav ut 1936. 
Sundströms lärobok utkom 1968, Persson och Öhmans 2013. Resultaten avses inte 
generaliseras, och urvalet avses inte vara representativt. I fokus är vad tillämpningen av det 
analytiska perspektivet låter visa när det gäller framställningarnas sätt att släppa in elever i 
filosofin. 
 
I Selanders analys av vilken didaktisk design som finns i två läroböcker i filosofi för 
gymnasieskolan - en från 1961 och en från 2005 - studeras material som följer läroplaner 
från olika tidsperioder och olika kulturområden (svensk och finsk). Selander motiverar 
urvalet med att utgångspunkten varit att "presentera skillnader mellan pedagogiska texter 
från olika tidsepoker, hur de kan byggas upp och hur de pekar mot olika slags 
kunskapssyner och lärandepraktiker." (2011: 71) 
 
3.2 De teoretiska perspektivens relevans 
En annan filosofididaktisk infallsvinkel och generell förståelse av filosofi hade kunnat 
medföra ett annat sätt att analysera läroböckerna. Genom antagandet av Neuman och 
Strandbergs resonemang som utgångspunkt, anläggs ett visst sätt att tänka kring 
framställningar av filosofiska problem och den filosofiska traditionen. Valet av Neuman 
och Strandbergs artikel motiveras av att de anknyter till den inom filosofididaktik 
återkommande distinktionen mellan undervisning om och undervisning i filosofi, samtidigt 
som de utmanar den på ett sätt som vidgar perspektivet på filosofiundervisning. Neuman 
och Strandbergs resonemang är relevant mot bakgrund av ämnesplanens syftesformulering 
om att eleverna ska "ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika 
tider och traditioner" (Skolverket 2011). Artikeln kan anses ge en illustration eller 
konkretisering av hur detta kan gå till i en didaktisk situation, nämligen genom att låta 
undervisning om filosofi inbegripa undervisning i filosofi. 
 
Selanders artikel är relevant av två skäl. Selander erbjuder ett redskap för att analysera 
läroböcker ur ett didaktiskt perspektiv - och dessutom genomför han en analys två 
läroböcker i just ämnet filosofi. Därmed ges både en modell och en exempelstudie att 
förhålla sig till. 
 
3.3 Teoretiska perspektiv 
3.3.1 Multimodalitet 
Den multimodala analysen är en av flera utgångspunkter för perspektivet på didaktisk 
design. Begreppet multimodalitet har uppkommit ur utvecklingen av analyser av språk. 
Inom kommunikationsanalys har föreställningar om vad som utgör språk och 
språkhandlingar breddats väsentligt. En vändning skedde när språket började studeras som 
social praktik (hur det används). Ytterligare en vändning bestod i att man började studera 
annat än det verbala språket. Foton, röliga bilder, färgskalor, komposition, m.m., började 
ses som språk och språkhandlingar. Multimodala analyser bygger på teoretiska riktlinjer 
som tagits fram av bland andra Gunther Kress. Multimodala analyser har gjorts på 
läroböcker i olika ämnen, användning av ny teknologi, digitala lärmiljöer, för att nämna 
några exempel (2011: 65).  
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Enligt Selander är multimodala analyser av läroböcker och av hur läroböcker används 
viktiga för förståelsen av meningserbjudanden och meningsskapande. En text är inte sluten 
i sig själv, som en separat helhet, utan måste ses som verksam på flera olika plan och i olika 
kontexter. Texter är intertextuella. Selander skriver att en text svarar på andra texter, på 
frågor författaren har ställt sig och på de förutsättningar som finns i det sammanhang där 
den blir läst: "Vad en text 'är' eller hur en text 'fungerar' beror till stor del på i vilket 
sammanhang den används." (2011: 65) En text kan tolkas på en mängd olika sätt. Ändå, 
menar Selander, finns det ledtrådar till dess meningspotential i textuppbyggnad, bilder, 
frågor, osv. (2011: 65) 
 
3.3.2 Didaktisk design 
Studiet av multimodalitet är en av flera utgångspunkter för det designteoretiska, didaktiska 
perspektivet. En är att kommunikation och lärande är en ömsesidigt aktiv process, ingen 
överföring. En annan är att form och funktion förstås tillsammans under begreppet design. 
Selander framhåller att perspektivet dessutom inrymmer frågor om kunskapstraditioner, 
teknologier och sociala relationer och hur de har förändrats historiskt sett. Därmed står 
perspektivet nära socio-kulturella analyser (2011: 67-68).  
 
Didaktisk design förklaras vara "ett perspektiv som utvecklats för att studera lärande som 
en aktivitet där information transformeras och omformas till nya representationer, som ett 
tecken på lärande." (2011: 67) Vad jag förstår går det ut på att studera hur mening skapas i 
ett visst sammanhang, ur specifika förutsättningar och genom olika iscensättningar. 
Aktivitet och interaktivitet förefaller vara något av nyckelbegrepp inom det 
designteoretiska, didaktiska perspektivet. Selander skriver att man studerar "de didaktiska 
förutsättningarna i kunskapstraditioner och textrepresentationer, lärande som 
transformationsprocesser och de institutionella praktikerna." (2011: 68)  
 
3.3.3 Didaktisk design i två läroböcker i filosofi 
Selander analyserar två läroböcker i filosofi, en från 1961 och en från 2005, med fokus på 
"de meningserbjudanden, de kommunikativa villkor, den kunskapssyn och den syn på 
lärande som framträder" (2011: 68). Läroböckerna är Filosofins historia. Lärobok av 
Aspelin från 1961 och finlandssvenska Öppna frågor 1. Introduktion till filosofiskt 
tänkande av Klockars, Nordström, Silfvast och Österman från 2005. Den senare följer den 
finska läroplanen. Selander analyserar följande: hur centrala teman introduceras och 
struktureras innehållsmässigt; vad som är i fokus i inledningen och avsnitten om Sokrates 
och Platon; texternas uppbyggnad och layout; tilltal; samt arbetsuppgifter och frågor 
(eftersom dessa visar vilka tankar om användning som ligger bakom) (2011: 71). 
 
Selander återger delar ur läroböckernas innehåll och pekar på vissa skillnader i vad som 
lyfts fram i de olika avsnitten. Han kontrasterar de två böckerna bland annat genom att peka 
på skillnader i systematik: Om den första boken har en retorisk framställningsform och ett 
historieorienterat bildningsideal, utgår den andra ifrån de filosofiska grundfrågorna och 
knyter an dessa till elevernas vardagliga tänkande. Vidare skriver Selander: "Och om 
Aspelin argumenterar för ett fritt tänkande inom filosofin, kan man säga att Klockars m.fl. 
visar hur detta kan gå till i en didaktisk situation." (2011: 77) 
 
Selander konstaterar att Aspelins framställning, med en löpande text som man inte kan 
hoppa "hit och dit" i, visar på en förväntan om att läsaren är van vid texter som är långa och 
sammanhängande. Aspelin skriver klart, med en argumentation som är lätt att hänga med i, 
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enligt Selanders uppfattning. Läskulturen antyder emellertid att urvalet av elever har god 
läsförståelse och kan förstå avancerade texter. Den nyare läroboken har ett helt annat 
upplägg. Här kan man välja var läsningen ska börja. Utmärkande drag är texter av olika 
längd, viktiga begrepp förklarade i marginalen, uppgifter och frågor, illustrationer, 
citatförteckning, boklista, index och en tidsaxel som ger översikt över filosofiska riktningar. 
Selander skriver att det i jämförelse med förra boken finns en antydan om "en skolsituation 
där alla elever kanske inte är tränade att läsa långa, sammanhängande texter, även om 
sådana texter också återfinns här." (2011: 77-80, citat 80) 
 
Enligt Selander är Aspelins lärobok från 1961 resonerande, berättande, personlig och 
skriven av en författare driven av ett bildningsideal. Läsaren förmodas vara nyfiken. 
Komplicerade tankegångar reds ut med vad Selander kallar för ett retoriskt stilgrepp. 
Framställningen är både enkel och snårig (2011: 81). Uppgiften för läsaren är att följa 
tankegångarna steg för steg. Inga övergripande jämförelser av tanketraditioner ges. 
Selander finner att det är "lätt att tänka sig att lärare i en dåtida skolkultur lade stor vikt vid 
såväl (logisk) argumentation som rena minneskunskaper", i och med den mängd 
faktauppgifter och resonerande avsnitt som finns (2011: 83). 
 
Läroboken från år 2005 ger istället bilden av författarna som engagerade lärare. Selander 
ser det som att läsaren bjuds in till en workshop. Snarare än att gå igenom enskilda filosofer 
och historiska epoker visar framställningen på olika tankelinjer. Boken innehåller 
begreppsanalys och har många frågor och uppgifter att arbeta med enskilt och i grupp. Det 
ges öppna reflektionsfrågor. Selander anser att den ur en aspekt är avsevärt mer interaktiv, 
men att den också kräver elevens egen aktivitet i högre grad. Den pekar mot en 
skolsituation med elever som tränat på att agera självständigt och ta ansvar - och för att den 
ska fungera menar Selander att en förutsättning är att "eleverna redan har lärt sig att arbeta 
med reflektioner, att arbeta i grupp och att arbeta i dialoger med en viss systematik." (2011: 
82-83, citat 83) 
 
Selander finner att läroböckerna illustrerar en förskjutning som skett när det gäller 
skolundervisningens texter. Textläsning har rört sig från "individuellt tillägnande och 
reflektion, parad med minneskunskap, till textläsning som en social, reflekterande, 
prövande och problemlösande aktivitet." (2011: 81) 
 
Selander relaterar läroböckernas design till skolsituation, läskultur, förväntningar på läsaren 
och hur läroboken verkar vara tänkt att användas. Avslutningsvis slår Selander fast att det 
didaktiska, designteoretiskt orienterade perspektivet kan tillämpas för att göra kritiska 
reflektioner över läroböcker gällande sätt som kunskaper representeras på och hur texterna 
utformas och tilltalar läsarna. Vidare kan kritiska reflektioner göras över på vilka sätt de 
influeras av pedagogiska och didaktiska praktiker samt ideal, och vad texterna uppmuntrar 
till för typer av aktiviteter (2011: 83). En sådan läsning blir enligt Selander indirekt också 
en läsning av pedagogiska och didaktiska praktiker (2011: 83). 
 
3.3.4 Att göra analysen av didaktisk design ämnesorienterad 
Selander gör, vad jag kan se, inga reflektioner kring filosofi som skolämne och de 
didaktiska överväganden som kan förekomma där. Varken presentationen av de två 
böckernas inledande beskrivningar av filosofi, eller avsnitten om Sokrates och Platon, sätts 
i förhållande till didaktiska val och praktiker inom filosofi. Med det menas att 
framställningarna inte kommenteras med avseende på konsekvenserna för elevernas möte 
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med filosofin som specifikt ämne. Vad denna uppsats söker göra är att ur ett 
filosofididaktiskt perspektiv analysera den didaktiska designen i läroböckernas 
framställningar av ett klassiskt filosofiskt problemområde. 
 
3.3.5 En filosofididaktisk infallsvinkel på hur elever släpps in i filosofin 
Neuman och Strandberg tar avstamp i att kritisera en lärobok som introducerar språkfilosofi 
för universitetsstudenter, skriven av Finn Collin och Finn Guldmann och översatt från 
danska år 2000. Artikeln uppehåller sig därför främst med exempel ur språkfilosofin, och 
författarna skriver om sina erfarenheter med att undervisa universitetsstudenter. 
Problematiken som lyfts upp blir emellertid diskuterad som angelägen för introduktioner 
till filosofin överlag. De skriver om filosofiundervisning i allmänhet. Antologin som 
artikeln ingår i - Filosofins didaktik. Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka (red. 
Schaffar 2012) - behandlar filosofi på gymnasiet. 
 
Neuman och Strandberg anser att den vanliga åtskillnaden mellan undervisning om och 
undervisning i filosofi är viktig, då det inte är samma sak att utveckla ett självständigt 
tänkande som att lära sig om filosofihistoria och olika filosofer. Det senare är emellertid 
inte mindre betydelsefullt än det förra: Ämnet filosofi har också till uppgift att vara 
allmänbildande, och för att lära sig att tänka filosofiskt behöver man känna till filosofins 
tradition (2012: 87-88).  
 
Vad Neuman och Strandberg avser visa i kapitlet är att distinktionen inte alltid går att 
tillämpa, och att den till och med blir upplöst när undervisningen om filosofi bedrivs på det 
sätt som de förespråkar. De argumenterar för att undervisning om den filosofiska 
traditionen i själva verket innebär - eller borde innebära - träning i studenternas egna 
filosofiska tänkande.  
 
Problemet, enligt Neuman och Strandberg, är att det förekommer ett förmedlingssätt som 
förvränger den filosofiska traditionen och som leder till att filosofiämnet blir svårbegripligt 
och att studenter inte släpps in i det. Den typen av förmedling kallar de enhetligt-kumulativ. 
Läroböcker behöver göra förenklingar, men denna slags förenkling är problematisk. 
Neuman och Strandberg beskriver den med följande ord: 
 
 Ett vanlig grepp är att man presenterar olika filosofer som del av en och samma 
 tradition: de frågor de ställer är i grunden de samma och oenigheterna mellan de f
 ilosofer som tas upp beror på att de är missnöjda med varandras svar eller på att nya 
 frågor öppnar sig när en har blivit besvarad på ett lyckat sätt. (2012: 89) 
 
Anledningen till att den enhetligt-kumulativa framställningen är problematisk, är att den 
kräver en justering av olika filosofers verk till att passa inom en och samma ram. Neuman 
och Strandberg talar om risken för att man med våld klämmer in filosofer i ett eget 
ramverk. Det leder till att dessa blir obegripliga. Det ger inte någon rättvisande bild av 
filosofernas verk då det inte framgår hur de hade mening i olika sammanhang. Historien 
blir på så vis förvrängd (2012: 91). 
 
Ett exempel de tar upp är hur John Locke beskrivs i ett avsnitt om så kallade klassiska 
meningsteorier. Enligt Neuman och Strandberg finns en överhängande risk att man inte 
försöker förstå vad Locke säger - och varför han säger det - om det presenteras som om 
denne har eller hade en meningsteori i samma bemärkelse som en nutida filosof som 
Dummett har det. Utvecklingen blir oriktigt förklarad: "Om den nutida filosofin har 
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övergett Lockes synsätt är det inte primärt för att det har blivit vederlagt, utan för att hans 
frågor inte längre ses som de viktigaste." (2012: 90) Det beror på en förskjutning av 
intressen som i första hand inte har sin orsak inom filosofin själv. Ett annat, liknande 
exempel som Neuman och Strandberg ger är att framställa det som om Aristoteles 
diskussion av begreppet "sann" var ett försök att formulera en teori om sanning i samma 
bemärkelse som moderna språkfilosofer har försökt göra det. För Artistoteles var det 
snarare en del av ett ontologiskt projekt, inte ett språkfilosofiskt, menar de. Att ställa dessa 
filosofer intill varandra, som om de behandlade samma fråga eller var engagerade i samma 
projekt, riskerar således att vara missvisande för hur olika filosofer har arbetat genom 
historien. Därutöver blir det svårare för studenter att förstå syftet med vad en filosof säger 
när detta inte får framträda i kontext. Utan bakgrund och meningssammanhang blir idéerna 
lösryckta (2012: 90-92). 
 
Av relevans är också vilka termer som används. Neuman och Strandberg anmärker att 
författarna till den aktuella läroboken håller fast vid en och samma terminologi, fastän de 
uppger att de söker avstå från att använda fackterminologi. Även detta får till följd att 
enskilda filosofer inte kommer till sin rätt och att texten blir svårförståelig. Ett exempel 
som Neuman och Strandberg ger är läroboksförfattarnas beskrivning av det som kallas för 
referensteorins utveckling, vilken vi inte behöver gå inte på här. Poängen är att 
läroboksförfattarna ger en ordentlig redogörelse för kritik mot denna teori, kritik som bland 
annat ifrågasätter teorins grundläggande begrepp, men sedan återgår till att använda dessa 
begrepp i den fortsatta framställningen - som om ingenting förändrats. Att kritiken därmed 
inte tas på allvar torde orsaka förvirring hos studenterna, anser Neuman och Strandberg 
(2012: 92-93). Olika filosofer kan med andra ord inte ikläs samma språkdräkt om de haft 
helt olika förhållningssätt till begreppen. 
 
Om facktermernas användning inte ifrågasätts kan terminologin medföra en "filosofisk 
förtrollning", vilket innebär att man utan att inse det övertar filosofiska antaganden bara 
genom att utgå ifrån och tänka med vissa begrepp. Vad Neuman och Strandberg förespråkar 
är att istället ge studenterna verktyg att kritiskt granska den traditionella terminologin 
(2012: 98). Epistemologiska frågor som "vad är kunskap?" och "vad kan vi veta om 
världen?" innefattar bakgrundsantaganden som är filosofiska, exempelvis att "världen" är 
utanför oss och objektet för vårt kunskapssökande. Ett alternativ, som inte tillåts komma 
fram när ovanstående frågor tas för givna, är att tänka sig att vi i kraft av att vara människor 
redan förhåller oss till världen (2012: 102). Därmed blir det inte lika enkelt att dra en skarp 
gräns mellan människa och värld.  
 
Om en förståelse av en viss fråga ska kunna förmedlas, krävs enligt Neuman och 
Strandberg att man också arbetar med själva frågan. Det krävs att man undersöker vad det 
över huvud taget är att förstå den fråga som ställts - i vilket sammanhang den är 
meningsfull. Det innebär att man tar sig an frågan på ett filosofiskt vis. Vad det kan handla 
om är att man genomlyser på vilket sätt den är ställd. Neuman och Strandberg menar att 
distinktionen mellan undervisning om och undervisning i filosofi härmed blir upplöst. 
(2012: 93) "Frågan om vilka problem som är viktiga är i sig en filosofisk fråga. Att 
undanhålla studenterna detta faktum är att inte släppa in dem i filosofin." (2012: 92) 
 
Problem kan uppstå om lärare eller läroboksförfattare är alltför insyltade i en viss förståelse 
av traditionen och inte förmår skapa distans till den. Då framställer man ett sätt att tänka 
och uttrycka sig som självklart. Så är fallet för författarna till läroboken som Neuman och 
Strandberg kritiserar: 
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 För dem blir den pedagogiska uppgiften att hjälpa studenterna att tillägna sig ett visst 
 uttrycksätt, att få dem att i denna mening förstå olika filosofiska teorier, inte att 
 förklara de frågor och motiv, ofta dolda för filosoferna själva, som fick dem att 
 uttrycka sig på ett visst sätt och ställa upp dessa teorier. (2012: 94) 
 
Vad Neuman och Strandberg specifikt vänder sig mot är en naturvetenskapligt präglad syn 
på filosofi, vilken har vad de kallar för ett positivistiskt drag. Enligt denna har filosofin 
ackumulerat vissa sanningar, ett samlat vetande, som det gäller att förmedla. Den pekar på 
vilka frågor som har lösts och vilka som återstår att lösa. Den ställer inga kritiska frågor om 
kanon eller sin egen enhetliga terminologi och visar inget metodologiskt självmedvetande 
(2012: 97-99). Artikelns centrala poäng är att hur man själv ser på den filosofiska 
traditionen, hur man filosofiskt förstår den, styr hur man undervisar om den (2012: 97).  
 
Neuman och Strandberg har ett perspektiv på filosofi som bestående av insikter, inte av 
kunskap. Det innebär att de talar om filosofistudier i termer av utveckling, där det 
reflekteras över egna förförståelser och spontana uppfattningar. Studenten behöver vara 
aktiv för att insikter ska kunna nås. Filosofiundervisning handlar inte om att föra över "en 
fördefinierad mängd faktabitar" (2012: 96). Istället för att vara förenklande, kan en 
introduktionsbok söka "öppna vissa filosofiska frågeställningar för studenten" (2012: 96). 
Med Neuman och Strandbergs pedagogiska förhållningssätt anses denna student inte vara 
en tom tavla (tabula rasa), utan en person som redan har vissa spontanta filosofiska idéer 
och reflektioner, men som bara inte fått möta problemställningarna i organiserad form 
tidigare (2012: 96).  
 
Neuman och Strandberg understryker också filosofilärarens dubbla uppgift i att göra ett 
stoff inte bara mer utan också mindre begripligt. Ett stoff görs mindre begripligt när man 
pekar på svårigheter och konstigheter som finns i det. Anledningen till att denna uppgift är 
viktig, är att det är lätt att instämma i en viss idé för att den verkar självklar, samtidigt som 
det inte är riktigt klart vad den innebär.  
 
 Ett exempel på detta är korrespondensteorin om sanning, dvs. att en sats är sann om 
 den motsvarar ett faktum i verkligheten [...] Spontant tycker studenter att denna låter 
 självklar, men det gäller då att göra dem uppmärksamma på att ord som 'verklighet' 
 och 'faktum' här används på ett tekniskt sätt och inte betyder vad man (eller många 
 filosofer själva) spontant tror. Teorins lockelse består i att den verkar vara mer 
 begriplig än vad den är. (2012: 93-94) 
 
Teorin behöver göras begriplig, på ett traditionellt pedagogiskt sätt, men också mindre 
begriplig. Sammanfattningsvis visar Neuman och Strandberg att utmaningar och 
svårigheter som kan framstå som rent pedagogiska i själva verket är filosofiska. Hur 
traditionen ska kunna överblickas kan förefalla vara en helt igenom pedagogisk fråga, men 
är i grunden en filosofisk (2012: 95). 
 
3.3.6 Sammanfattning av vad det innebär att släppa in elever i filosofin 
Att inte släppa in elever i filosofin är att inte ge insikt i att problem kan förstås på olika sätt. 
Vad jag förstår är problemet i sig inte att filosofers tankar förklaras genom att hänvisa till 
en tradition, eftersom detta kan skänka meningssammanhang och kontext. Problemet 
uppstår när dessa tankar lyfts ur sina inramningar, förmedlas i ett enhetligt språkbruk och 
läggs fram som olika svar på en och samma förgivettagna fråga. Det är då som en enhetligt-
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kumulativ bild av den filosofiska traditionen ges. Den filosofiska traditionen representeras 
inte på ett rättvisande sätt om inte skillnader mellan olika filosofers horisonter och projekt 
framgår. Förenklingar medför inte automatiskt att stoffet blir lättare att hantera. Snarare 
riskeras att elever hindras från att verkligen arbeta med en idé när det inte öppnas för att se 
dess komplexitet. Att undervisa om ett filosofiskt tema kan därför uppfattas som en fråga 
om att visa att olika angreppssätt är situerade. På så vis öppnas problemområdet upp och 
elever ges möjlighet att släppas in i filosofin. 
 
4. Analys och resultat 
4.1 Lärobok i filosofi del II av Sjöstedt & Sundén (1952) 
Lärobok i filosofi del II är uppdelad i två stora block: "Logik" och "De filosofiska 
problemen". Det första är skriven av Sundén, det andra av Sjöstedt. Läroboken skrevs innan 
gymnasiereformen, men författarna framhåller att den är avsedd att kunna användas även i 
det nya gymnasiet, på alla linjer. Den upplagd så att "läraren lätt skall kunna anpassa 
kursens omfång och urvalet efter sin egen inställning och lärjungarnas förutsättningar." 
(1952: 9) Vissa delar i texten är skrivna i liten stil för att markera att de kan hoppas över 
alternativt läsas i mån av tid. Det finns hänvisningar till annan litteratur som enligt 
författarna borde finnas i skolans bibliotek och som intresserade elever kan komplettera 
läroboken med. I "De filosofiska problemen" hänvisar Sjöstedt återkommande till sin 
sammanställning av filosofiska texter, Filosofisk läsebok från 1950. Lärobok i filosofi del I 
handlar enbart om psykologi, eftersom psykologi vid denna tid lästes inom ramen för 
filosofiämnet. 
 
"De filosofiska problemen" är en bearbetning av ett tidigare verk av Sjöstedt: De filosofiska 
problemens historia utkom i sin första upplaga 1936 och hade ett renodlat kronologiskt 
upplägg. Detta har nu bytts ut mot ett systematiskt och problemhistoriskt, främst på grund 
av att "metoden är tidsbesparande" (1952: 10). I sammanhanget nämns ett 
läroverkslärarmöte 1946, där man diskuterade frågan om idéhistoriskt eller 
problemhistoriskt upplägg (1952: 10). 
 
Eftesom det är "De filosofiska problemen" som är relevant för uppsatsen, refererar jag 
endast till Sjöstedt. Blocket innehåller en inledning samt tre kapitel: "Det ontologiskt-
metafysiska problemet", "Det kunskapsteoretiska problemet" och "Det etiska problemet". 
Kapitlet som rör metafysik, det första av de tre nämnda, har 26 sidor. Det innehåller 
följande underrubriker: "Materialismen", "Den objektiva idealismen", "Den subjektiva 
idealismen", "Den ontologiska dualismen", "Parallellteorien", samt "Problemet om viljans 
frihet". Kapitlet om metafysik inleder således Sjöstedts del av boken. 
Det finns enstaka bilder på filosofer, exempelvis Sokrates och Platon (1952: 101). Fotnoter 
hänvisar till delar ur originalverk sammanställda i Filosofisk läsebok. Fotnoterna innehåller 
också kommentarer, förtydliganden av begrepp eller kompletterande upplysningar (se 
exempelvis 1952: 105). 
 
Sjöstedt ger läsaren möjlighet att sätta sig in i filosofernas olika perspektiv. Det förefaller 
finnas en överensstämmelse mellan Neuman och Strandberg och Sjöstedt i synen att det är 
viktigt att ta hänsyn till en filosofs horisont. Följande påpekande gör Sjöstedt tidigt i 
kapitlet: 
 
 Då man läser om en filosofs tankar, bör man inte nöja sig med att lära känna enbart 
 innehållet. Man bör också försöka tränga djupare genom att söka förklara, hur han 
 kommit till sina åsikter. Man får bättre förståelse för tankarna, om man på detta sätt 
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 kan bilda sig en uppfattning om de vägar, som filosofen kan ha gått för att nå fram 
 till sin uppfattning. (1952: 92-93) 
 
I citatet framgår att det är "bättre förståelse för tankarna" - filosofens tankar - som kan 
uppnås genom att försöka se de vägar som följdes. Citatet ser jag som en slags 
programförklaring, en förklaring till varför Sjöstedt följer ett visst upplägg. Som kommer 
att framgå kännetecknas framställningen av detta sätt att presentera filosofer genom att visa 
deras resonemangs viktigaste linjer. 
 
Upplägget är problemhistoriskt, vilket innebär att filosofiska problemområden avhandlas 
tematiskt och systematiskt men utifrån ett historiskt perspektiv. Inledningskapitlet betonade 
lärarens möjlighet att plocka ut relevanta delar, men "De filosofiska problemen" är inte 
skriven på ett sätt som underlättar det. De olika avsnitten anknyter till varandra och 
använder ett språkbruk som gradvis blir mer tekniskt, vilket kräver att man hängt med från 
början. Texten har ett sammanhängande upplägg, som visar att den är tänkt att läsas från 
början till slut. Därmed uppvisar den liknande drag som Selander ser i Aspelins lärobok 
från 1961 (2011: 77). Det finns inga elevuppgifter eller frågor som läsaren väntas besvara. 
Däremot drivs framställningen med hjälp av retoriska frågor. Även i detta avseende finns 
det likheter med vad Selander finner hos Aspelin (2011: 81). Nedan följer exempel som 
visar på textens sammanhängande karaktär och de retoriska frågorna. 
 
Sjöstedt inleder med att fastslå att filosofer tidigt i historien ställde sig frågan om 
verkligheten i grund och botten är sådan vi uppfattar den med våra sinnen eller om den är 
annorlunda. Flertalet av de första filosoferna, och de som följt sedan dess, har enligt 
Sjöstedt ansett att verkligheten i grunden är på ett annat sätt än vad sinnena tycks visa. 
Verkligheten, "det sant varande" är annorlunda, men hur är det beskaffat? (1952: 92) Efter 
inledningen tar Sjöstedt sin början hos de så kallade naturfilosoferna och presenterar hur 
problemet framstod för dem. De sökte ett urämne:  
 
 I naturen försiggå förändringarna i kretslopp, där allt återföres till utångsläget. 
 Växten spirar ur jorden och multnar till jord igen. Vattnet fryser till is, som smälter 
 till vatten igen. Det ligger då nära till hands att fråga sig, om inte allt i grund och 
 botten är ett och detsamma, om inte allt består av ett och samma urämne. Detta är det 
 enda som består, perdurerar, i växlingarna. Det är det sant varande. (1952: 93) 
 
Här introducerar Sjöstedt problematiken och visar på vilket sätt sökandet efter ett urämne 
uppfattades vara ett sätt att hantera den. I och med att vi uppfattar förändringens kretslopp, 
leds vi att tänka oss ett urämne som består genom växlingarna. Frågan som uppstår är hur 
förändring över huvud taget kan ske. Sjöstedt ställer retoriska frågor: "Hur kan överhuvud 
taget något upphöra att vara vad det är och bli något annat?" (1952: 93) Det är inte som om 
man först har ett ting, som ett grönt blad, och sedan ett annat ting, som ett gult - utan det är 
samma blad som genomgår förändring. Sjöstedt framskriver strukturen i problematiken, 
som består i förhållandet mellan förändring och varaktighet eller perduration. Det är utifrån 
denna spänning eller dynamik som framställningen sedan fortskrider. Två möjliga vägar 
framåt pekas ut: 
 
 I denna situation synas endast två möjligheter finnas: antingen att hålla fast vid t
 anken på ett perdurerande urämne och uppge tanken på förändring, eller också hålla 
 fast vid tanken på förändring och uppge tanken på något perdurerande. (1952: 93) 
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Sjöstedt konstaterar att det också är så som den fortsatta utvecklingen kan karakteriseras. 
Han går vidare med att presentera den eleatiska skolan och Herakleitos, vilka 
argumenterade för de två olika hållningar som Sjöstedt pekade ut.  
 
Hos naturfilosoferna utkristalliserar Sjöstedt således en grundläggande problemställning, 
vars utveckling och behandling han följer i de efterkommande filosofernas verk. I min 
läsning uppfattar jag att denna typ av fokus kring ett problem, såsom det framstod för 
filosoferna, görs kontinuerligt i kapitlet. I tur och ordning är olika frågor i centrum. 
Kapitlets första delar framskriver och håller sig till ovannämnda röda tråd, vilken förenklat 
skulle kunna uttryckas som att filosoferna på olika vis förhåller sig till åtskillnaden mellan 
det som förändras och det som består. Denna tråd etableras i avsnitten om naturfilosoferna, 
släpps i ett avsnitt om nya tidens materialism, men återkommer i presentationerna av 
Platon, Aristoteles och skolastiken. Därefter överges den och i dess ställe träder 
åtskillnaden mellan det psykiska och det fysiska, som löper genom resten av kapitlet. Med 
det framställningssättet får läsaren möjlighet att förstå förutsättningarna för de olika 
resonemangen. Genom de retoriska frågorna och stegvisa förklaringarna intar texten den 
position inför vilken problemet framstår som aktuellt, vilket införlivar läsaren i 
meningssammanhanget. 
 
En tydlig berättarröst vägleder framställningen. Under redogörelsen för olika teorier gör 
Sjöstedt olika gränsdragningar för vad som är rimligt att gå närmare in på. Dessa motiveras 
till exempel såhär: "Det är inte möjligt att här gå närmare in på dem. Vi får nöja oss med att 
nämna [...]" (1952: 95). 
 
Framställningen följer en narrativ logik eller struktur. Läsaren eller eleven är positionerad 
till att begrunda men göra det på ett betraktande, underordnat sätt. Läsaren får ta del av 
filosofihistorien ungefär som en berättelse eller en teater, där olika aktörer kommer in på 
scenen och där scenografin stegvis byts ut. Ett exempel är beskrivningen av hur Descartes 
skarpt separerade det fysiska från det psykiska, vilket innebar problem att förstå hur dessa 
två kunde påverka varandra. Filosofin stod inför ett dilemma - och här "ingriper" Spinoza 
med en teori "som tycktes visa en väg ut ur svårigheterna." (1952: 115)  
 
Textens handling består i att olika filosofer relateras till temat, till varandra och till 
(författarens uppfattning) om samtidens filosofiska klimat. Ett exempel på det senare är 
avsnittet om materialismen, som Sjöstedt menar bär på en logisk orimlighet och därför 
"torde kunna sägas vara en övergiven filosofisk ståndpunkt" (1952: 98). Materialismen gör 
sig nämligen skyldig till ett principiellt fel, menar Sjöstedt, i och med att den söker 
reducera det psykiska till den fysiska, eller med andra ord återföra det andliga på det 
kroppsliga (1952: 99).  
 
Ett annat exempel, som visar att texten också har normativa drag, är följande: "En bekant 
nutida filosof har sagt, att Platons idélära är det mest framgångsrika försöket att lösa det 
ontologisk-metafysiska problemet. Det är då uppenbart, att idéläran måste innehålla tankar 
av bestående värde." (1952: 100) Det ges inga förklaringar av exakt på vilket sätt som 
tankarna har bestående värde, snarare verkar Sjöstedt anse att hans redogörelse av Platon, 
som jag inte återger här, kan tala för sig själv. Sjöstedt dömer inte olika filosofiska teorier 
utifrån sant och falskt, däremot visar han på motsägelser och vad som anses vara övergivet. 
Innebörden kan möjligen uppfattas vara densamma - oavsett vilket finns här ett betydande 
kumulativt drag. 
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Att framställningen har en kumulativ form visas genom att framställningen följer ett 
narrativ där olika problem och frågor följs och kommenteras med avseende på lösningar. 
Filosoferna bygger vidare på varandra och problematiken fördjupas och utvecklas 
allteftersom. Framställningen är däremot inte övervägande enhetlig på det sätt som Neuman 
och Strandberg beskriver. Sjöstedt visar hur filosofernas idéer står i samband med deras 
olika förståelse av problemet, och låter detta utgöra framställningens mittfåra eller 
handling. Det är ingen fördefinierad fråga som styr presentationen, utan olika frågor fälls ut 
allteftersom berättelsen fortskrider. Eftersom presentationerna inte sker med utgångspunkt i 
en enda fråga, utan skiftar beroende på hur en filosof angrep ett problem och vilka nya 
frågor som väcks i och med det, är det således inte möjligt att helt bedöma framställningen 
som enhetligt-kumulativ. Framställningen har ingen referenspunkt som de olika filosoferna 
ställs att svara inför. I förgrunden är deras egna antaganden av hur ett problem ska förstås. 
 
De frågor som ställs hos Sjöstedt är, som nämnts, av retoriskt eller strategiskt slag. De kan 
väcka intresse, nyfikenhet och rikta läsarens uppmärksamhet mot en viss problematik - men 
uppmanar inte läsaren att göra ett eget ställningstagande. Frågorna fyller funktionen att leda 
in i, och vidare från, olika resonemang. Ett exempel är hur Demokritos distinktion mellan 
primära och sekundära egenskaper, som skiljer mellan egenskaper hos tingen själva och 
egenskaper som våra sinnesorgan tillskriver dem, ledde Berkeley till frågor om hur vi alls 
kan veta något om tingen så som de är i sig själva - eftersom det enda vi har är 
förnimmelser av dem. Även någots form, som ansetts vara en primär egenskap, blir 
uppfattat olika beroende på från vilken synvinkel det betraktas. Om det ses från sidan kan 
det uppfattas som ett parallellogram, och som en rektangel om det ses framifrån: "Vilket är 
då det riktiga? Vilken form har papperet?" (1952: 107-108, citat 107) Läsaren blir på så vis 
inbjuden till, eller rentav placerad i, det läge inför vilket problemet kan framstå som ett 
problem. Därpå får läsaren ta del av olika sätt att hantera det. 
 
Den didaktiska designen, utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv, är sammanfattningsvis att 
temat metafysik ska angripas genom att förstå den filosofiska tradition som det behandlats 
inom. Läsaren ska sättas in i och få förståelse för metafysiska problem genom traditionens 
rötter, utvecklingslinjer och dominerande riktningar. Detta genom att följa en lång, 
resonerande och sammanhållen presentation där olika filosofer avlöser varandra. 
Filosofernas tankar och problem görs tillgängliga för läsaren med hjälp av retoriska frågor, 
konkreta exempel och genom att argumentationer plockas isär och förklaras steg för steg. 
Framställningen görs med utgångspunkten att det är viktigt att förklara hur en filosof har 
nått fram till sina tankar och vilka problem som denne försökte lösa. Kapitlet är möjligt att 
följa bara om läsaren hängt med från början och verkligen förstått utgångspunkterna. 
Texten pendlar mellan relativt enkla förklaringar och svåra utläggningar. Språkbruket 
kräver god läsförståelse och vana vid att läsa långa komplicerade texter. En konsekvens av 
det fullständiga fokuset på traditionen kan vara att frågorna framstår som ägda av den. 
Eleverna uppmanas inte att själva ska ta ställning till frågorna, argumenten eller idéerna. 
Genom att dessa förklaras i olika steg och får sina meningssammanhang utskrivna, finner 
jag emellertid att texten ger några av de förutsättningar som faktiskt bjuder in elever till att 
arbeta med dem. 
 
4.2 Filosofi för gymnasiet av Sundström (1968) 
Läroboken anknyter till det dåvarande nya gymnasiets läroplan för ämnet och följer dess 
disposition. Boken består av två delar. Den första delen behandlar logikens grunder, 
argumentationsanalys samt vetenskapens metodproblem. Den andra delen behandlar 
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verklighetsuppfattningar, kunskapsteori, etik (samt religionsfilosofi) och nutida riktningar 
inom filosofi (1968: 7). 
 
Bokens andra del består av två större kapitel, "Filosofiska grundproblem" och det mer 
samtidsorienterade "Filosofiska riktningar". Det förstnämnda innefattar kortare kapitel med 
rubrikerna "Verklighetsförklaringar", "Kunskapsteoretiska problem", "Etikens problem" 
och "Religionsfilosofi". Kapitlet om metafysik, här betitlat "Verklighetsförklaringar", 
omfattar 14 sidor, inklusive uppgifter till texten. 
 
Brödtexten varvas med övningsuppgifter, avsedda att göras enskilt och i grupp, samt utdrag 
ur olika filosofers verk. Det förekommer en bild och den visar en föreläsande Einstein 
(1968: 138). I marginalen finns underrubriker eller markeringar av vad ett stycke handlar 
om. 
 
Sundström understryker inledningsvis att filosofiska problem är sammanlänkande. De 
förekommer sällan åtskilda: "De som grubblat över verklighetens natur har tvingats 
begrunda sina möjligheter att nå kunskap om den." (1968: 126-127) Att problemen leder 
över i varandra återkommer Sundström till i slutet av kapitlet om verklighetsförklaringar 
(1968: 139). Genom konstaterandet av att problem hänger ihop får läsaren en inblick i 
förutsättningar för hur de kan antas och vilka förgreningar de har. Det är ett tydliggörande 
som kan vara en läsare till hjälp för att kunna sortera eller navigera i stoffet som senare 
presenteras. 
 
I likhet med Sjöstedt tar Sundströms ett idéhistoriskt grepp inom den tematiska ramen. Han 
redogör för olika metafysiska tankelinjers utveckling fram till den moderna fysiken. 
Kapitlets olika avsnitt binds samman och bygger på varandra. Det behöver läsas från början 
till slut för att bli begripligt. 
 
Sundström tar avstamp hos naturfilosoferna. Från naturfilosofernas antagande av ett 
urämne och försök att förklara förändring utkristalliserar Sundström punkter som påverkat 
utvecklingen, exempelvis att "[a]llt som är verkligt har uppstått från ett urämne och 
återvänder dit", och att [h]ändelserna i naturen är strängt lagbundna" (1968: 128). 
Filosoferna relateras kontinuerligt till varandra. Som exempel kan nämnas att stoikerna tog 
upp en tanke från Herakleitos om att världens förlopp följer en lag som är förnuftig (1968: 
131). 
 
Detta sätt att renodla idéer och visa hur de förts vidare karaktäriserar kapitlet. Texten 
organiseras kring de tankar om verkligheten som fått betydelse. Dessa sammanfattas i 
listor, vilket är ett återkommande och kännetecknande inslag. För att ge en översiktlig bild 
av upplägget och visa hur framställningen är riktad, återges här vilka listor som 
förekommer i kapitlet: Vad som efter naturfilosoferna hade betydelse för utvecklingen som 
följde (1968: 128); de viktigaste tankar från de tidigaste filosoferna som "spelat stor roll i 
tänkandets historia" (1968: 129); beskrivningar av idéerna i Platons idélära (1968: 130); 
uppfattningar i den äldsta filosofin om "hur många faktorer man måste räkna med när man 
vill förklara verkligheten" (monism, dualism, pluralism) (1968: 131-132); de viktigaste 
nyheterna från naturvetenskapen omkring den så kallade nya tidens början, från 1500- till 
1700-talet (1968: 133); samt de viktigaste dragen i den nya verklighetsuppfattning som 
förmedlats av naturvetenskapen (1968: 137-138).  
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Som framgår av sidhänvisningarna kommer listorna med kort intervall. De får funktionen 
av att skapa en struktur och ett narrativ. Textens dynamik och handling drivs med 
referenser till naturvetenskapens utveckling. Sundström beskriver exempelvis hur den 
födde nya problem för filosofer att hantera:  
 
 Det filosofiska problem som framför allt aktualiserades genom naturvetenskapen 
 gällde om en mekanistisk och materialistisk verklighetsuppfattning kunde förenas 
 med föreställningen om en andlig eller metafysisk verklighet. (1968: 135)  
 
Sundström avslutar i nutida verklighetsteorier och konstaterar att varken filosofer eller 
naturvetenskapsmän numera är "benägna att framställa någon världsåskådning som en 
vetenskaplig totalförklaring av verkligheten." (1968: 137) Det inflikas att en 
världsåskådning naturligtvis är möjlig på ett personligt plan, som övertygelse och tolkning 
av erfarenheter (1968: 137).  
 
Ur ett filosofididaktiskt perspektiv kan det reflekteras över att denna naturvetenskapliga 
prägel framstår som underförstådd och självklar. I relation till den korta presentation av 
metafysik som inledningsvis återgavs, i vilken Mumford framhåller att studenter kan ha 
svårigheter att skilja metafysik från naturvetenskap, skulle det kunna anses som 
problematiskt att Sundström inte breddar perspektivet. Metafysiska frågor kan hos 
Sundström förefalla höra historien till och inte längre vara aktuella. Genom att texten har 
denna naturvetenskapliga aspekt och sorterar olika perioders filosofiska idéer med avseende 
på hur de stått sig, kan den i en mening framstå som enhetligt-kumulativ. Utifrån en 
specifik, nutida referenspunkt sammanställer den olika filosofers tankar och presenterar 
dem enligt en utvecklingsprocess. I en annan mening upplåter texten så pass mycket 
utrymme åt att kontextualisera och visa på skillnader mellan de olika tankarna att en 
enhetligt-kumulativ beskrivning inte framstår som rimlig. 
 
Läsaren får nämligen ta del av filosofernas meningssammanhang genom att de hela tiden 
relateras till vad som sökte förklaras och hur det påverkade efterföljande filosofers 
utgångspunkter när det gällde att ta sig an problemet. Det framställs inte som om 
filosoferna ger olika svar på samma problematik. Själva grunddraget i Sundströms text är 
att förmedla vilka problem, med tillhörande lösningsförsök, som avlöst varandra. Det rör 
sig inte om vilka lösningar - på samma problem - som avlöst varandra. Ovan refererades 
exempelvis till hur naturvetenskapens utveckling medförde nya filosofiska frågor att 
hantera. Sundström pekar på hur intressen har förskjutits genom historien och visar därmed 
på filosofiska frågors kontextualitet: "Intresset har också förskjutits från beskrivning av 
strukturer såsom substans eller materia till beräkning av funktioner såsom relationerna 
mellan fenomenen i naturen och deras verkningssätt." (1968: 139) 
 
Vidare kan det framhållas att Sundströms text uppvisar en variation i ordval när det gäller 
begrepp och presentationer av filosofernas tankar. Det förefaller finnas en strävan efter att 
uttrycka sig precist och att specificera vad olika resonemang syftar till. Ett exempel som 
kan nämnas är att den äldsta filosofins monism, dualism och pluralism radas upp som 
uppfattningar om hur många faktorer som behövs för att förklara verkligheten - en, två 
eller flera. Med mina kursiveringar lyfter jag fram att teorierna får ett 
meningssammanhang. De återges som försök att lösa ett specifikt problem med ett specifikt 
konceptuellt verktyg, nämligen idén om att faktorerna kan vara en, två eller flera. Det kan 
också uppmärksammas att Sundström använder olika uttryck i beskrivningarna av dessa 
ismer. Monismen "söker en verklighetsprincip i ett grundämne eller i någon mer abstrakt 
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princip"; dualismen innebär att verkligheten utgörs av "två verklighetssammanhang" eller 
kategorier; och pluralismen antar en mångfald som "verklighetens grund" (1968: 131-132). 
Vad jag ser här är att varje uppfattning får ett särskilt verklighetsbegrepp och därmed en 
precisering. 
 
Eleverna förväntas kunna läsa och tillgodogöra sig den sammanhängande och invecklade 
texten med bibehållet intresse. Uppgifterna till kapitlet handlar att fördjupa sig i olika 
filosofers resonemang genom att jämföra dem med varandra, definiera begrepp samt läsa 
citat eller utdrag ur originalverk och svara på frågor om dem. Det ges korta utdrag ur verk 
av Aristoteles och Herakleitos (1968: 126), Epikuros, Marcus Aurelius och Platon (1968: 
132), samt Spinoza (1968: 134). I och med uppgifterna kommer läsaren eller eleven i direkt 
kontakt med filosofernas egna perspektiv. En av uppgifterna går inte att besvara genom att 
enbart söka i texten: "Vilken åskådning anser ni kommer närmast vanliga uppfattningar 
som finns i vår tid?" (1968: 134) 
 
Att uppgifterna går ut på att fördjupa sig i filosofernas texter och tankar, samt att definiera 
begrepp, visar på en didaktisk design som lägger vikt vid att sätta sig in i filosofers 
resonemang. Stor betydelse tillmäts förståelse för hur utvecklingen gått till. Temat 
metafysik ska ses och förklaras genom sin tradition. Eleverna ska aktivt arbeta med 
filosofernas argument och förstå dem. Problemen relateras inte till elevernas vardag och det 
görs inga uppmaningar till att ta personlig ställning till olika filosofers idéer. De olika 
teorierna ska förstås i kontext. Denna markering visar en didaktisk design som hanterar 
filosofiska frågor och teorier genom sammanhangen i vilka de formuleras. Det kan å ena 
sidan få till effekt att de skärmas av och framstår som ägda av en viss tradition. Å andra 
sidan kan det, i ljuset av Neuman och Strandberg, möjliggöra en relativisering som snarare 
öppnar dessa frågor och teorier, eftersom de inte framstår som objektivt och historielöst 
självklara. 
 
4.3 Filosofera! av Persson och Öhman (2013) 
Läroboken Filosofera! är anpassad till kursen Filosofi 1 genom att vara uppdelad i sju 
block som svarar mot kursens centrala innehåll. Dessa är existens, kunskap, vetenskap, etik, 
samhälle, nutid och språk. Varje kapitel inleds med ett konkret exempel som syftar till att 
koppla kapitlets innehåll till vardagliga händelser eller situationer. Denna läroboks upplägg 
och grafiska design skiljer sig väsentligt från de två andra. I sidmarginalerna finns viktiga 
tankegångar sammanfattade intill en liten symbol föreställande en glödlampa. Dessa är 
utspridda i boken och förekommer inte på varje sida. I sidmarginalerna finns också 
begreppsförklaringar. I anslutning till kapitlens olika stycken finns en ruta med ett par 
frågor som rubriceras "Filosofera". Genom att försöka svara på dessa och sedan diskutera 
med andra, skriver författarna att läsaren kan utveckla sitt tänkande (2013: 10). I slutet av 
varje kapitel ställs ett antal frågor till texten, avsedda för att läsaren ska kunna kontrollera 
sin förståelse (2013: 9). Frågorna går ut på att ge korta referat och att jämföra olika 
filosofers synsätt. Det förekommer också frågor om vilken roll ett visst begrepp eller idé 
spelar i en filosofs argumentation (2013: 27). I slutet av kapitlen finns dessutom en 
sammanfattning av filosofer, ord och begrepp, samt en punktlista med rubriken "När du har 
läst det här avsnittet har du lärt dig:" (2013: 28). 
 
Texter med genomgångar av olika filosofer och teorier finns i ljusgrå rutor som kan uppta 
mellan en och ett par sidor. De korta introduktionerna finns i ljusgröna rutor. Nästan varje 
uppslag har en eller två bilder. Det är illustrationer, modeller över hur begrepp hänger ihop, 
bilder av filosofer och foton av olika föremål och företeelser i naturen och i samhället (se 
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exempelvis 2013: 16-19.) Kapitlet om metafysik har titeln "Vad är verkligt?" och är det 
första i lärobokens första block, "Existens". Övriga kapitel i blocket rör frågan om den fria 
viljan respektive frågan om Guds existens. Kapitlet har 17 sidor.  
 
Ingressen tecknar en vardaglig situation som läsaren kan relatera till. Den utgörs av ett 
samtal mellan "dig" (läsaren) och några vänner på ett café. På caféet finns olika företeelser 
som alla tycks existera och som kan ordnas i kategorier: mentala, materiella och sociala. 
Läsaren leds på så vis in i frågan om vad verkligheten kännetecknas av och hur den kan 
kategoriseras: "Ett sätt att skapa sammanhang i en sammansatt verklighet är att försöka 
förstå hur dessa olika kategorier hänger ihop med varandra." (2013: 13) 
 
Tilltalet och det elevnära exemplet uppvisar en didaktisk design som är utformad för att 
göra ämnet aktuellt och inbjudande. Persson och Öhman förklarar vad metafysiska frågor 
behandlar genom att använda olika uttryck: "vad som kännetecknar det verkliga", 
"verklighetens sanna natur", och "verkligheten i sin helhet". (2013: 14) De gör temat 
angeläget genom att framhålla att man även inom olika vetenskaper kan ställa frågor om 
"vad något egentligen är" (2013: 14). I denna framställning finner jag att läsaren har en 
central position. Persson och Öhman uttrycker sig på ett vardagligt sätt som betonar 
ödmjukhet och gemenskap inför komplexa frågor: "Verkligheten är komplicerad. [...] För 
att överhuvudtaget förstå verkligheten måste vi på något sätt försöka förenkla den och göra 
den greppbar. Att söka helheten bakom delarna och försöka hitta en gemensam nämnare är 
ett sätt." (2013: 16) Citatet förmedlar vilka förutsättningar och möjligheter vi har när vi ska 
försöka ta itu med att förstå verkligheten - den måste på något sätt förenklas.  
 
Efter ingressen och den inledande förklaringen av vad metafysik är görs en historisk utblick 
under rubriken "Redan de gamla grekerna..." (2013: 14) Temat förankras här i en filosofisk 
tradition. Det ges en presentation av naturfilosoferna och deras problem med att förklara 
förändring. Eleaternas förnekelse av förändring ställs mot Herakleitos bejakande av den 
(2013: 14-15). Vad som sedan följer är en övergripande redogörelse av olika typer av 
verklighetsuppfattningar. Dessa är monism, materialism, etisk materialism, idealism, etisk 
idealism, objektiv idealism, subjektiv idealism, dualism och pluralism. Det sammanfattas 
kort och kärnfullt vad uppfattningarna står för och vilka invändningar som de har svårt att 
bemöta. (2013: 16-18) Ett exempel är: 
 
 Materialismen menar att allt verkligt är materiellt eller kroppsligt [...] Materialisten 
 hävdar att vår inre verklighet, dvs. våra tankar och känslor, inte är annat än resultatet 
 av hur vår kropp fungerar. [...] Det stora problemet för materialister är hur det 
 själsliga eller mentala kan förklaras i materiella termer. (2013: 16) 
 
Persson och Öhman förklarar att problemet består i att det själsliga inte går att ta på. 
Dessutom, tillägger de, är tankar och känslor riktade mot något, till skillnad från materiella 
saker. Problemet illustreras med två bilder, den ena föreställande en söderhavsö och den 
andra en söderhavsö inom en tankebubbla. Bildtexterna förklarar att söderhavsön "bara 
finns där" emedan tanken på den "är riktad mot något." (2013: 16) 
 
Framställningen fortskrider genom att kontrastera och ställa de olika ismerna mot varandra, 
i stycken som inleds med ord som: "Andra menar istället..."; "Ett annat svar..."; "Enligt 
andra filosofiska riktningar..." (2013: 17) Min förståelse av det ämnesdidaktiska upplägget 
är att läsaren ska känna till de olika ismerna på ett överskådligt sätt. I marginalen markeras 



 

27 
 

och förklaras begreppen i korta meningar, till exempel: "Idealism - allt är egentligen icke-
materiellt." (2013: 17) 
 
Citaten visar Persson och Öhmans ambition att förklara åskådningar, begrepp och problem 
på ett tillgängligt och överblickbart vis. Persson och Öhman har ett konsekvent och 
genomgående sätt att benämna, lägga fram och förklara olika teorier. De presenterar de 
olika verklighetsuppfattningarna efter varandra, med samma upplägg. Uppfattningarna 
konstrasteras mot varandra. Det förklaras vad de står för med uttryck som: "Monism - allt 
verkligt är [...]" (2013: 16); "Objektiv idealism - det verkliga är [...]" (2013: 17); "Idealism - 
allt är egentligen [...]" (2013: 17); och "Dualism - verkligheten består av [...]" (2013: 17). 
Alla verklighetsuppfattningarna sammanställs därmed i ett schema och förklaras med 
ungefär samma termer. I detta går det att se ett enhetliggörande språkbruk som förefaller 
syfta till att göra stoffet tillgängligt men som kan ha en fördunklande effekt eftersom 
förklaringarna är så pass komprimerade och ytliga. Inga nyanseringar eller preciseringar av 
begreppen vara och verklighet görs. Stoffet kan bli svårt att träda in i eftersom det inte ges 
tillräckliga begreppsliga verktyg till att precisera vad olika uppfattningar uttalar sig om. Ett 
exempel är följande formulering: "Till vardags uppfattar vi det materiella som det mest 
verkliga. Därför måste idealister på något sätt visa att de fysiska föremålen helt eller delvis 
saknar verklighet." (2013: 17)  
 
I sammanhanget ges ingen bakgrund till vad som skulle kunna leda till en idealistisk 
uppfattning och varför den över huvud taget skulle förfäktas. Den får istället framträda och 
förklaras enbart genom att kontrasteras till mer materialistiskt betonade uppfattningar. Det 
ges ingen kontext till hur och varför dessa uppfattningar står mot varandra. Det framstår 
som en självklar och situationslös motsättning. Här ses utmaningen i att överskådligt 
försöka presentera olika filosofiska förhållningssätt till ett tema eller ett grundproblem. 
Teorierna blir lösryckta och saknar meningssammanhang. Neuman och Strandbergs kritik 
av enhetliga framställningar blir därför relevant. 
 
Efter att Persson och Öhman redovisat de olika verklighetsuppfattningarna presenterar de i 
historisk ordning några filosofer under rubriken "Filosofers verkligheter" (2013: 19). De 
återgår därmed till att knyta an till och förklara temat metafysik genom den filosofiska 
traditionen. Filosoferna som tas upp är Demokritos, Platon, Berkeley, Descartes och 
Popper. Platon och Berkeleys uppfattningar har kortfattat beskrivits i det tidigare avsnittet 
om verklighetsuppfattningar. Introduktionen till denna del av kapitlet lyder:  
 
 Filosofer som funderat över verkligheten har grundar [sic!] sina teorier på någon, 
 eller några av dessa verklighetsbeskrivningar. Här kommer några filosofer att 
 presenteras tillsammans med den verklighetsbeskrivning de utformat. (2013: 19)  
 
Om jag tolkar Persson och Öhman rätt menar de att filosoferna som de står inför att 
presentera har varit inflytelserika. 
Det ges information om vilka filosoferna var, när och var de levde, vilka uppfattningar de 
hade samt en sammanfattning av deras argument. I Platons fall kommenteras också vilket 
problem han själv såg med sin teori eller ståndpunkt (2013: 23). I avsnittet blir de olika 
verklighetsuppfattningarna, som tidigare sammanfattats, förankrade i filosofers kontexter. 
Därigenom får de mer utförliga förklaringar. Två av filosofernas tankar ges en idéhistorisk 
kontext. Det beskrivs att Demokritos delvis byggde vidare på naturfilosofernas tankar och 
att hans "filosofi var ett försök att förena Herakleitos dynamiska världssyn (allt förändras) 
med eleaternas statiska motsvarighet (ingenting förändras)", samt att hans världsåskådning 
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fick genomslag under upplysningstiden (2013: 19). Descartes "startade en ny filosofisk 
tradition och bröt då med medeltida sätt att tänka." (2013: 24) Platons inflytande eller 
ställning kommenteras inte annat än med de inledande orden: "Den filosof som det är svårt 
att helt bortse ifrån [...]" (2013: 20). 
 
Ur det filosofididaktiska perspektivet förefaller den didaktiska designen vara att eleverna 
ska känna till de olika ismerna och filosoferna kopplade till dem. Teorierna redovisas med 
ett upplägg som påminner om ett uppslagsverk. I de korta presentationerna som innehåller 
enstaka meningar om vilka problem en verklighetsuppfattning har, kan en antydan ses om 
en skolsituation där eleverna ska resonera om för- och nackdelar med olika företeelser. 
Vidare förefaller den didaktiska designen hos Persson och Öhman tyda på en skolsituation 
där elever förväntas kunna sätta sig in i, och förhålla sig till, ett komplext innehåll relativt 
direkt utan längre förklaringar. Framställningen har tempo och växlar fokus: 
Sammanfattningsvis ges ett elevnära exempel som ingress, därefter en historisk 
tillbakablick till de så kallade gamla grekerna, följt av en presentation av 
verklighetsuppfattningar samt porträtt av filosofer och deras verklighetsbeskrivningar. 
Frågor att filosofera kring följer de längre avsnitten. Avslutningvis ges uppgifter till texten, 
en lista över begrepp och en sammanfattning av vad man lärt sig efter att ha läst kapitlet.  
 
Som nämnts är den didaktiska designen att frågan om vad verkligheten består av ska göras 
aktuell och angelägen för läsaren eller eleven. Denne bjuds aktivt in till att engagera sig i 
och förhålla sig till olika filosofers perspektiv. Det gäller särskilt frågorna som rubriceras 
"Filosofera" och som finns i direkt anslutning till textens olika stycken. Ett exempel är 
frågan som följer på presentationen av Platon, där det har förklarats att han ansåg att något 
är verkligare ju mer bestående det är (2013: 20): "Tycker du att det ligger något i att det 
som är varaktigt är verkligare än det som är mer tillfälligt?" (2013: 23)  
 
Det är inte något framträdande drag i texten att kontinuerligt visa hur ett visst 
förhållningssätt och vägar till att förstå en problematik har påverkat andra filosofers sätt att 
ställa frågor. Att relatera olika filosofer till varandra är däremot ett tema i de uppgifter till 
texten som avslutar kapitlet, såsom: "Jämför Demokritos atomer med Platons idéer/former." 
(2013: 27) Genom att arbeta med denna fråga ges möjligheten till att också Platon, inte bara 
Demokritos, förstås i traditionen från eleaterna och Herakleitos, en koppling som Persson 
och Öhman redan har gjort. Här låter man med andra ord läsaren eller eleven upptäcka 
eventuella samband.  
 
Texten som helhet är inte tydligt sammanhängande. Den inledande frågan om vad som 
orsakar förändring, eller hur man ska se på förändring, släpps okommenterat när ämnet blir 
verklighetsuppfattningar. Där redovisas olika sätt att kategorisera världen och att uttala sig 
om vad den består av. Det finns inga förklarande övergångar mellan olika delar i texten. 
Framställningen utgör snarare en katalog över olika synsätt. Kapitlets början och avslutande 
stycke speglar varandra, men det kommenteras inte. Det konkreta, elevnära exemplet rörde 
ett cafébesök, och det konstaterades att det man möter kan ordnas i tre kategorier; 
materiella, mentala/själsliga samt sociala företeelser. Kapitlets sista avsnitt är en 
presentation av Popper, som gör en tredelad kategorisering av verkligheten. Poppers tre 
tillstånd/världar är  det materiella, det psykiska och det sociala (2013: 25-26). I och med att 
läsaren eller eleven introduceras i temat genom att presenteras för ett sätt att ordna 
verkligheten i termer av tre kategorier, och tre kategorier är vad som avrundar kapitlet, kan 
det uppfattas som att Poppers idé ges en viss särställning. 
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Framställningen är inte kumulativ i den bemärkelsen att det framstår som om traditionen 
framskrider genom att olika teorier avverkas. Däremot finns enhetliggörande tendens 
genom att kapitlet använder samma övergripande termer och framställer det som om 
filosofer sökt lösa samma problem. Den didaktiska designen, filosofididaktiskt betraktat, är 
att frågor och teorier kan angripas direkt utan att ta vägen genom att se till 
meningssammanhang, tradition och kontext. Utläggningarna om olika filosofer förefaller ha 
funktionen att ge fördjupande och konkreta exempel. Texten utgår ifrån problemet och 
lösningarna och ger sedan förtydliganden genom beskrivningar av hur olika filosofer 
resonerat. Det är inte filosofernas olika sätt att formulera en fråga och resonera kring den 
som ger förutsättningar för problematiken att presenteras.  
 
5. Diskussion av resultatet 
En förändring som kan ses i materialets didaktiska design gäller hänvisningar till och 
utdrag ur originalverk. Sjöstedt refererar kontinuerligt till särskilda stycken i olika verk och 
ger sidhänvsiningar till samlingen texter som återfinns i hans Filosofisk läsebok. Hos 
Sundström finns utdrag ur verk bland arbetsuppgifterna till kapitlet. Persson och Öhman 
hänvisar vad jag kan se inte till originalverk. Den senare didaktiska designen lägger således 
mindre vikt vid att elever ska läsa filosofernas egna ord. 
 
En annan förändring som kan ses i materialet rör läsaren eller elevens roll, som blir mer 
framträdande för varje lärobok. Därmed kan de olika framställningarna anses illustrera vad 
Selander talar om som en förskjutning från textläsning som individuell till social aktivitet 
(2011:81). Hos Sjöstedt finns inga arbetsuppgifter och sättet som texten visar medvetenhet 
om sin läsare är genom retoriska frågor, konkreta exempel och stegvisa presentationer av 
stoffet. Sundströms arbetsuppgifter kretsar kring begrepp och filosofernas verk och tankar. 
Han organiserar stoffet åt läsaren i listor. Bland uppgifterna finns enbart någon enstaka som 
handlar om eleven eller läsarens egna uppfattningar. Hos Persson och Öhman märks en 
radikal skillnad i förhållningssättet till läsaren. Kapitlet inleds med ett elevnära exempel 
och tonen i språket markerar en gemenskap inför komplexa frågor. Olika stycken avrundas 
med frågor för läsaren att själv reflektera kring och arbetsuppgifterna som avslutar kapitlet 
uppmanar till att jämföra filosofer. Den avslutande sammanfattningen av vad läsaren lärt 
sig efter att ha läst kapitlet hjälper till att strukturera stoffet. Sammanfattningsvis framstår 
det som om eleven uttryckligen aktiveras på ett helt annat sätt i de två senare läroböckerna, 
för att i den senaste läroboken bli i det närmaste central då texten uppmuntrar till egen 
reflektion och ställningstagande. 
 
När framställningarna problematiseras ur det perspektiv som hämtats hos Neuman och 
Strandberg, framstår det emellertid som om uppmuntrandet till eget ställningstagande inte 
är tillräckligt för att elever ska släppas in i det filosofiska tänkandet. Vad Neuman och 
Strandberg söker framhålla är betydelsen av att visa att filosofiska frågor och teorier 
formuleras i specifika sammanhang, och att det kritiska granskandet av en 
problemställnings förutsättningar är ett sätt att utveckla filosofisk insikt. En distans behöver 
möjliggöras: De menar att det behöver framkomma att det inte är självklart hur ett 
filosofiskt problem ska förstås eller vilka frågor som är viktiga. Att inte låta elever få insikt 
i detta är att inte släppa in dem i filosofin. När olika filosofer placeras inom samma ram 
riskerar skillnader mellan dem att överskuggas och det kan bli svårare att begripa vad de 
egentligen säger, eftersom meningsammanhangen går förlorade. Att arbeta med att förstå en 
filosofisk fråga, innebär enligt Neuman och Strandberg att försöka förstå hur den kan 
framstå som meningsfull. Det betyder att man härmed också arbetar med själva frågan, dvs. 
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angriper den filosofiskt. På så vis upphävs distinktionen mellan undervisning om och i 
filosofi - de går inte att helt skiljas från varandra. 
 
Sjöstedt respektive Sundströms kapitel har tanketraditioner i förgrunden. Den didaktiska 
designen är att läsare eller elever ska sättas in i temat metafysik genom att förstå hur 
filosofer i olika tider har angripit det. Det går att se enhetligt-kumulativa drag i dessa 
framställningar. Ytterst har läsningen emellertid gett att filosofiska problem och idéer blir 
situerade och framgår i sina meningssammanhang, vilket kan upprätta en distans som låter 
dem angripas på ett filosofiskt plan. Viktigt att framhålla är att förutsättningen för att så ska 
ske är att undervisningen sedan utvecklas i denna riktning. Därigenom kan undervisning om 
filosofi inbegripa undervisning i filosofi - och ett tänkande om tänkande möjliggöras. 
 
6. Slutsatser 
Samtliga framställningar presenterar den västerländska filosofins kanoniska tradition. Den 
didaktiska designen hos Persson och Öhman är att utgå från en färdig problematik som 
olika filosofer positioneras i relation till. Därav kan det, utifrån det filosofididaktiska 
perspektiv som betonar en syn på skillnader i meningssammanhang, uppfattas som att 
texten inte underlättar insikten att filosofiska problem uppträder i kontext och att det inte är 
självklart hur ett problem ska förstås. Fastän Persson och Öhman återkommande uppmanar 
till egen reflektion, ger de enligt det anlagda filosofididaktiska perspektivet inte tillräckliga 
redskap för att kunna göra det på ett fördjupat sätt. Hos Persson och Öhmans uppmuntras 
läsare eller elever till filosofisk aktivitet, och vid en första anblick förefaller det som om 
denna framställning bjuder in elever i filosofin. Trots det visar analysen att det är Sjöstedts 
respektive Sundströms kontextualiserande framställningar som har störst möjligheter att 
öppna upp filosofin och göra filosofiska frågor hanterbara. 
 
7. Avslutning och förslag till vidare studier 
Uppsatsen har analyserat framställningar av metafysik, en av filosofins traditionella 
huvudgrenar, i tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan, med avseende på hur deras 
respektive didaktiska design utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv kan anses möjliggöra 
att elever släpps in i det filosofiska tänkandet. Att släppa in elever i det filosofiska 
tänkandet har utifrån Neuman och Strandberg (2012) definierats som att låta elever få 
förståelse för filosofiskt arbete genom tiderna och utveckla sitt eget filosofiska tänkandet 
genom att arbeta med och förhålla sig till filosofiska frågors meningssammanhang. 
Undervisning om filosofi inbegriper på så vis undervisning i filosofi. 
 
Analysen har utgått från Selanders analysmodell av didaktisk design och kombinerat det 
med det filosofididaktiska perspektivet. Det har inneburit en analys av vilka filosofiska 
meningserbjudanden som ges och vilka filosofididaktiska praktiker som kan utläsas i 
läroböckernas framställningar, och vilken effekten kan bli för elevernas möte med filosofi. 
Uppsatsen har kopplat samman en läroboksstudie med ett specifikt ämnesdidaktiskt 
perspektiv. Det kan ge en infallsvinkel till arbetet med att utforma en undervisning som ger 
förutsättningar för elever att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika tider och 
traditioner, vilket är ett av filosofiämnets centrala uppdrag (Skolverket 2011). Vad andra 
läromedel i filosofi kan erbjuda i det avseendet kan vara ett förslag till vidare studier. Andra 
filosofididaktiska perspektiv skulle då kunna prövas. 
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