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Filosofi: en skola för frihet?  
Om Unescos filosofiarbete och legitimitetsfrågan 

B Eric Gustafsson 

Sammanfattning 

Detta arbete är en uppsats på avancerad nivå inom det utbildningsvetenskapliga fältet och undersöker 

hur skolämnet filosofi legitimeras utifrån Unesco:s filosofiarbete. Utgångspunkten är vad som kallas 

de didaktiska grundfrågorna – eller Vad?, Hur? och Varför? ett visst ämne studeras – och uppsatsen 

berör således även filosofididaktik i stor utsträckning.  

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur filosofiämnet legitimeras eller rättfärdigas, 

och mer specifikt hur Unesco rättfärdigar filosofiundervisning. Forskningsfrågorna för uppsatsen är: 

Hur ser Unescos svar på legitimitetsfrågan ut?, Hur argumenterar Unesco för svaret? och Vad får 

Unescos svar på legitimitetsfrågan för innebörd på filosofiundervisningen? Tillvägagångssättet för att 

kunna svara på dessa frågor har varit en beskrivning, tolkning och värdering av Unescos filosofiarbete.  

Studieobjektet är i första hand Unescos rapporter om filosofi. Unesco har under hela verksamhetens 

historia gjort undersökningar och släppt rapporter om filosofins ställning i världen och skolsystemen, 

och under 2000-talet har ett omfattande arbete gjorts i hopp om att öka filosofi och filosofins roll i 

utbildningsväsendet världen över. Unescos svar på legitimitetsfrågan blir enligt undersökningen att 

filosofiundervisning är ett redskap för att skapa fritänkande individer och en mer demokratisk värld. 

Detta svar på legitimitetsfrågan problematiseras avslutningsvis.  

Nyckelord 

Filosofi, ämnesdidaktik, filosofididaktik, UNESCO, legitimitetsfrågan 
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1 Inledande del 

1.1 Inledning 

Detta är ett arbete inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Detta är ett brett fält som kan 

sägas innefatta, som Utbildningsvetenskapliga kommittén skriver om forskningsinriktningen 

”grundforskning om lärande och kunskapsbildning samt forskning med relevans för lärar-

utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet” (Vetenskapsrådet, 2003). 

Mer specifikt berör detta arbete den ämnesdidaktiska delen av utbildningsvetenskapen, och än 

mer specifikt behandlas filosofididaktik, vilket förenklat kan sägas gå ut på hur ämnet Filosofi 

organiseras och förmedlas.  

Titeln på denna text är inspirerad av Unescos rapport Philosophy: A School of Freedom från 

2007. NE.se (www.ne.se/unesco, maj 2011) beskriver Unesco som ”FN:s organ för 

internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, grundat 

1946. En viktig del av UNESCO:s verksamhet syftar till att stödja enskilda länders arbete 

med analfabetism och utbyggnad av skolväsen. UNESCO ansvarar för flera internationella 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningsprogram.” Unescos överordnade 

officiella uppdrag är att skapa demokrati och fred genom utbildning och dialog. (För mer 

information, se www.unesco.org.) 

1.1.1 Personliga skäl för uppsatsen 

Jag kom in i lärarutbildningen efter universitetsstudier i filosofi och historia, det vill säga 

ämneskunskaper, som nu skulle förpackas och göras transformerbara till andra människor via 

diverse metoder och principer för undervisning och lärande. Det stod ganska tidigt klart att 

transformeringen av den enorma stoffmängd som finns till förfogande i princip är omöjlig. Ett 

ständigt förenklande och uppstyckande av exempelvis historiska epoker leder till, som någon 

sa, en röra av trådar snarare än röda trådar. Ändå är processen att i någon mån transformera en 

vetenskaplig disciplin till ett skolämne ett högst verkligt problem för lärare i alla ämnen och 

alla årskurser.  

Vissa ämnen, som matematik, har en mer tydlig rörelse från det enkla till det mer komplexa, 

där elevens kunskap successivt ökar. Andra ämnen, som historia, har en ganska tydlig och 

given kanon där undervisningens progression följer historien någorlunda kronologiskt. Filoso-

fiämnet, däremot, har ingen lika tydlig början eller enklaste beståndsdel. Detta gjorde mig 

nervös inför min framtida roll som filosofilärare. 
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Med Bronäs och Runebous bok Ämnesdidaktik. En undervisningskonst från 2010 lindrades 

denna oro något, kanske främst för att den öppnade mina ögon för vad syftet med 

ämnesdidaktik är och ger många råd och tips till hur den så kallade didaktiska 

transformationen kan hanteras. Boken är bland annat en presentation av författarnas 

ämnesdidaktiska modell, som de kallar för Möjlighetsmodellen – ur möjligheterna eller det 

stoff som har undervisningspotential kan undervisningsprinciper och idéer formuleras för 

lärande. 

Möjlighetsmodellen har sitt namn av den möjlighet eller potential som finns i ett ämne, i 

omständigheterna eller i didaktiska principer. Kärnan i vår modell utgår från att ämne och 

undervisning inte går att separera i ämnesundervisning. (Bronäs & Runebou, 2010, sid. 9) 

Ett alternativt namn på deras ämnesdidaktiska modell skulle kanske kunna vara Ämnesvisning 

då författarna menar att ämnesdidaktisk undervisning i mångt går ut på att just visa ämnet, 

och allt vad det innebär, för eleverna. Snarare än att bryta ner och förenkla filosofins historia, 

problem och begrepp till oigenkännerlighet så fann jag här ett sätt att angripa filosofiämnet 

genom ett filosofididaktiskt förhållningssätt.  

1.1.2 Disposition 

Detta arbete kommer att börja med att röra mig från det generella till det konkreta, med ett 

övergripande syfte som jag finner i de didaktiska grundfrågorna. Syftet för arbetet (1.2) ger en 

riktning för den tidigare forskning som behandlas (1.3) och ur denna forskning drar jag mer 

specifika forskningsfrågor (1.4). Tillvägagångssättet för att hantera mitt primära källmaterial 

redogörs i metoddelen (1.5).  

I den andra delen i arbetet försöker jag beskriva Unescos filosofiarbete (2) utifrån syfte och 

forskningsfrågor. Jag kommer sedan försöka tolka de slutsatser jag dragit (3.1 och 3.2) och 

belysa vissa didaktiska följder av Unescos arbete (3.3). Slutligen kommer en avslutande 

diskussion (4). 

Denna inledning leder fram till syftet med mitt arbete, vilket ska behandla det ämnes-

didaktiska, eller kanske snarare filosofididaktiska fältet. 
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1.2 Från ämnesdidaktik till övergripande syfte 

1.2.1 Kort om ämnesdidaktik  

Ämnesdidaktik är inte helt enkelt att definiera. Svårigheten är bland annat att ämnesdidaktik 

både är ett slags vetenskapligt fält och en praktisk kompetens. Ordets etymologiska grund gör 

gällande att ämnesdidaktik handlar om ett kunskapsfält (ämne) och hur detta organiseras och 

lärs ut, men detta är givetvis inte hela innebörden av begreppet. Termen kanske ska ses i 

relation till (allmän)didaktik och ämnesmetodik. Utan att inte gå djupare in i denna diskussion 

så utgår jag ifrån att ett ”ämne” kanske bör ses som ett slags kunskapsområde och didaktik 

som ”den praktikanknutna vetenskapen om alla de faktorer som påverkar skolans [sic] och 

dess innehåll”. Detta citat är hämtat ifrån diskussionen som förs i ”Ämnesdidaktik som bro 

och vetenskap” av Sten-Olof Ullström, som ingår i konferensrapporten Ämnesdidaktiska 

brobyggen - didaktiska perspektiv inom lärande och forskning (Schüllerqvist, Ullström & 

Ullström (red.), 2009). Författaren tar fasta på norrmannen Svein Sjøbergs beskrivning av 

”ämnesdidaktiken som en bro mellan ämne och pedagogik” och menar att ”ämne” här bör ses 

som både ett skolämne och en vetenskaplig disciplin. 

Ämnesdidaktik kan med detta sagt ses som den praktiska förmågan och vetenskapen kring hur 

ett ämne eller ett kunskapsfält förmedlas.  

1.2.2 De didaktiska grundfrågorna  

De didaktiska grundfrågorna anses generellt vara VAD? HUR? och VARFÖR? – eller Selek-

tionsfrågan, Kommunikationsfrågan samt Legitimitetsfrågan. De är frågor som gör under-

visningshandlingar mer analytiskt hanterbara och som kan hjälpa pedagogen att välja 

adekvata handlingar. Dessa frågor går att spåra redan i Comenius Didactica Magna från runt 

1630, men på den tiden var den sista, den så kallade legitimitetsfrågan, inte lika viktig som 

idag (se exempelvis Hermansson Adler, 2009, sid 66).  

Selektionsfrågan berör exempelvis den didaktiska transformationen, vad vi ska undervisa om, 

hur vi väljer ut vilken kunskap som ska förmedlas. Kommunikationsfrågan berör exempelvis 

med vilka metoder vi ska förmedla kunskapen. Legitimitetsfrågan handlar om varför vi ska 

lära oss vissa saker framför andra saker. Frågorna kan så ses som allmänna redskap, verktyg 

eller grundattityder för hur vi på bästa sätt kan skapa en god lärandesituation. 

En aspekt av legitimitetsfrågan gör att den upplevs mer grundläggande än de andra frågorna. 

Den känns viktig i början av den didaktiska diskussionen och sen tar de andra frågorna över 
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allt eftersom. Detta menar jag är något missvisande, och min uppfattning är att vi kontinu-

erligt måste undersöka våra skäl för olika kunskapsfält. Om legitimitetsfrågan tappar mark 

med tiden riskerar vi att rättfärdiga ett kunskapsfält på intuitiva känslor eller på förutfattade 

meningar. Skolan som institution är, och kanske bör vara, tämligen kulturkonservativ, i 

meningen att den sammanbinder olika generationer med ett visst kulturstoff eller 

bildningsfält, och för att inte stagnera eller fastna i en förlegad kultur anser jag att legiti-

mitetsfrågan är viktig i den dagliga verksamheten. Legitimitetsfrågan är inte en ingångsfråga 

utan borde snarare ses som en drivande fråga, med sikte på framtiden.  

Att en lärare bör kunna argumentera för sitt ämne ses som en självklarhet idag. Utöver saker 

som att lärare måste kunna engagera sig själva och motivera sina elever med ”nyttan” eller 

”vinningen” som kunskapsområdet potentiellt bidrar till, så är legitimitetsfrågan central, som 

nämnts ovan, i frågor som berör varför vi ska lära oss viss kunskap framför annan kunskap. 

Som de andra frågorna har denna flera dimensioner och måste besvaras på allt från 

individnivå till samhällsnivå. På individnivå gäller det för lärare och elever att förstå varför 

kunskapsfältet är viktigt för just de individerna, i den givna kontexten. På samhällsnivå gäller 

det att dels kunna legitimera kunskapsfältets innehåll, karaktär och delar, och dels att 

legitimera varför kunskapsfältet är gott, antingen gott-i-sig eller gott som instrument för något 

annat.  

Filosofiämnet skulle kunna rättfärdigas genom att det har en tradition bakom sig, att vi ser det 

som en del av vår bildningskultur. Filosofi kan också rättfärdigas genom att vi ser hur studiet 

av filosofi, eller ett erövrande av det filosofiska kunskapsområdet, stärker annan kunskap, 

som språk och matematik. Ett tredje sätt att rättfärdiga filosofiämnet är att se filosofi som 

något värdefullt i sig. Ännu ett sätt är att se filosofi som ett instrument för demokrati och fred, 

genom exempelvis fostrandet av kritiska, samtalande och fritänkande individer. 

1.2.3 Legitimitetsfrågan som övergripande syfte: varför filosofi i skolan? 

Den drivande aspekten av legitimitetsfrågan är ett av skälen till varför denna uppsats kommer 

att fokusera på legitimitetsfrågan. Det är den frågan som jag tror har högst yrkesrelevans för 

mig i nuläget, och som jag ser som mest intressant. Arbetets övergripande syfte skulle så 

kunna ses som att undersöka hur filosofiämnet legitimeras eller kan rättfärdigas – kort och 

gott: varför filosofi i skolan? Drivande frågor skulle här kunna vara Hur ser relationen mellan 

svensk och internationell forskning inom legitimitetsfrågan ut? Detta syfte gör texten relevant, 

inte bara för mig och min kommande lärarroll, utan för alla filosofilärare. I en måldriven skola 
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är det viktigt att veta vad målen innebär och därmed vad måluppfyllelsen ska syfta till, det vill 

säga varför elever lär sig ett kunskapsstoff framför ett annat.  

Innan mer konkreta forskningsfrågor formuleras för uppsatsen måste relevant litteratur och 

tidigare forskning undersökas. Syftet, tänker jag mig här, gör den tidigare forskningen mer 

hanterbar och ger mitt sökande en avsikt.  

 

1.3 Litteratur och tidigare forskning 

Filosofiundervisning i Sverige styrs av exempelvis Skollagen, Läroplanen och 

Ämnesplanerna. Dessa ger vissa svar på legitimitetsfrågan, framför allt i ”värdegrundsdelen” 

och i ”Ämnets syfte”.  

Det som syns i läroplanerna är en instrumentell syn på skolans uppdrag. Skolan är till för 

elevens och samhällets framtid. Annorlunda uttryckt så legitimeras skolan för att eleven och 

samhället tjänar på skolan.  

Läroplanen är en förordning som Regeringen utfärdar, och beskriver synen på kunskap, 

lärande och verksamhetens värdegrund. Då den nya läroplanen för gymnasiet Gy2011 i 

skrivande stund inte är publicerad kommer jag att utgå ifrån den nuvarande läroplanen för 

gymnasiet, Lpf 94, som komplement till den nya ämnesplanen för Filosofi och den nya 

läroplanen för den obligatoriska skolan, Lgr 11. Jag tror inte att detta är något problem för 

mitt arbete.
1
  

Enligt Lpf 94är skolans uppdrag främst att förmedla och skapa förutsättningar för kunskaper, 

överföra värden och förbereda elever för att arbeta och verka i samhället. De värden som ska 

förmedlas är saker som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet” (Skolverket, 

2006, sid. 3, 5). I och med dagens infekterade debatt om skolan känns det riskabelt att sam-

manfatta och förenkla skolans uppdrag med några få meningar. Det ska understrykas att 

denna text inte ska ses som ett inlägg i denna debatt och de förenklingar som görs blott ska 

ses som arbetsekonomiska och pedagogiska.  

                                                
1 På regeringens hemsida står det bland annat att ”skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer är likalydande för samtliga skolformer” (http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117237#117237, den 5 

maj, 2011). Skolverket gör också gällande att förändringarna med Gy 2011 berör främst ramfaktorer som 

”förändrad programstruktur” och liknande (http://www.skolverket.se/sb/d/2398/a/16747, den 5 maj, 2011).  
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I Ämnesplanen för Filosofi står det bland annat följande under rubriken ”Ämnets syfte”: 

Undervisningen i ämnet filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt 

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

existens och handlande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i 

mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett 

vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna 

ska även få stifta bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och 

vetenskapliga utvecklingen. (Skolverket, Ämnesplan för filosofi, GY2011) 

Undervisning i filosofi ska således få elever att tänka filosofiskt kring filosofiska problem från 

olika traditioner och tider.  

För att kunna generera någon slags problemformulering måste forskningsfältet undersökas. 

Vid en första anblick finns det dock väldigt lite publicerat om filosofididaktik. I den nationella 

sökdatabasen Libris (http://libris.kb.se) finns endast en (1) träff på sökordet ”Filosofi-

didaktik”, att jämföra med ”Religionsdidaktik” 19 och ”Historiedidaktik” som ger upp mot 

hundra träffar. Sökningar på engelska (exempelvis ”teaching and learning philosophy”) ger ett 

bättre utbud, men även där tycks filosofididaktiken underrepresenterad. 

De titlar som hittats och som känns mest relevanta för mitt syfte är följande: 

Filosofididaktik från 1988 (Brüning, Martens & Selander) är en rapport där tre författare ger 

var för sig ett bidrag till filosofididaktiken. Brüning redovisar sitt arbete med yngre barn och 

menar att aktiviteten är det centrala i undervisningen, med slagordet ”doing philosophy”. 

Martens ser den sokratiska dialogen som central för en medvetenhet kring filosofiska 

problem. Selander skriver om ”Reflektionens didaktik” och bygger vidare på Martens spår, 

och försöker förklara varför, hur och vad denna reflektionens didaktik kan tänkas vara. 

Författarna riktar sig inte främst till filosofiämnet på gymnasienivå – Brüning och Martens 

område är främst barn i yngre åldrar och Selander specialiserar sig snare på religionsdidaktik 

eller just det kritiska tänkandet, som endast utgör en del av det filosofididaktiska fältet – och i 

denna undersökning kommer främst att fokusera på Martens text som bäst passar arbetets 

syfte. Martens text gör gällande att filosofi i skolan rättfärdigas utifrån ett upplysningsideal 

som är förknippat med skolan som institution och ger ett förslag på en didaktik som kan 

användas för detta syfte. 
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Det finns en mängd forskning kring humanistiska ämnens värde i dagens skolsystem. Av 

dessa kan nämnas Jacobs artikel ”The Humanities and the Recovery of the Real World” från 

2009, som försöker förklara styrkan och fördelen med ”humane studies” och ”humanistic 

understanding”. Filosofiämnet kan i det här sammanhanget ses som en viktig del, och därmed 

rättfärdigas eller åtminstone ges ett existensberättigande.  

Ett annat sätt att bemöta legitimitetsfrågan går att utläsa i Richard Masons text ”Why 

Philosophy Matters”, publicerad i tidskriften Arts and Humanities in Higher Education, 2005, 

där filosofi i skolan rättfärdigas genom dess subjekt och frågeställningar, snarare än filoso-

ferandet eller tänkandet, som är lika viktigt i andra discipliner. Bland annat skriver Mason att 

filosofi ”has been supposed to have special educational value, from its contents or from the 

benefits of its methods and arguments. This is doubtful. Rather, philosophy matters because 

its concerns matter” (Mason, 2005). 

I antologin Philosophy in Schools (Hand & Winstanley, 2008) delger en rad författare sina 

tankar kring filosofins roll i skolan. Boken är uppdelad i två delar, där den första delen är 

tänkt att möta några argument mot filosofiundervisning och den andra delen ger positiva 

argument för filosofiundervisning. Invändningar mot ämnet, menar författarna, beror på miss-

uppfattningar av typen ämnet är för svårt eller abstrakt för unga människor och att filosofi inte 

erbjuder några svar eller någon progression. Den stora delen av antologin fokuserar dock på 

att ge skäl för filosofiämnet i skolan. Skälen är många men kan summeras i att filosofiämnet 

är centralt i problematiserandet och utvecklandet av värden inom exempelvis politik och 

moral (kap. 5), filosofin som det bästa ämnet att utveckla kritiskt tänkande (kap. 7) och att det 

utbildningsideal som är rådande kräver att studenter tar del av vårt filosofiska arv (kap. 12). 

Antologin ger en bild av det mångtydiga kunskapsområdet som filosofiämnet kan innebära. 

Var för sig ger författarnas inlägg i debatten inte övertygande, och absolut inte entydiga, skäl 

för filosofiämnet, men tillsammans ges en tydlig bild av att filosofiämnet behövs i skolan.  

Unesco har sedan organisationens start gjort internationella undersökningar och arbetat med 

filosofi och filosofins roll i skolan. Filosofiarbetet räknas till arbetet med mänskliga 

rättigheter och filosofi i skolan legitimeras i den andan, med att filosofi stärker de mänskliga 

rättigheterna. Unescos filosofiarbete finns på hemsidan, www.unesco.org. Fliken Philosophy 

nås via Social and Human Sciences -> Themes -> Human Rights. De texter som använts – de 

olika områdesrapporterna, Philosophy: A School of Freedom etc. – har hämtats som pdf-filer. 
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Arbetet med filosofi har genererat en rad omfattande rapporter, och på 1990-talet fastslogs att 

filosofiundervisning skulle främjas som ett led i demokratisk utveckling. Arbetet med filosofi 

hänger ihop med en viss sorts syn på filosofi vilken kan ses i formuleringar som följande: 

”UNESCO has always been closely linked to philosophy, not speculative or normative 

philosophy, but critical questioning which enables it to give meaning to life and action in the 

international context” (http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ 

human-rights/philosophy, maj 2011). Unesco använder således begreppet filosofi som en 

beteckning på ett kritiskt förhållningssätt, snarare än ett givet kunskapsområde. Detta hänger 

ihop med organisationens demokratiska agenda eller tendens.  

Göran Lindes Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (2006) tar bland annat upp 

olika sätt att se på kunskapsstoff och hur detta väljs ut. I den avslutande diskussionen kommer 

denna text att användas. 

Detta utgör den relevanta forskning jag valt att inrikta mig på i detta arbete, som hittats utifrån 

det övergripande syftet – varför filosofi i skolan? Med Unesco-rapporten Intersectoral 

Strategy on Philosophy (UNESCO, 2006) och de efterföljande områdesrapporterna, anser jag 

mig har hittat relevant litteratur för att formulera en problemställning. Av arbetsekonomiska 

skäl har en avgränsning gjorts till de delar som berör filosofi i allmänhet och gymnasieskolan 

(inledning, avslutning och ”Teaching philosophy at secondary level”).  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Till följd av det övergripande syftet och den tidigare forskningen kan nu forskningsfrågor 

formuleras. Det är dessa undersökningen ska svara på. Det är framför allt Unescos 

filosofiarbete som ses mest lämpat att undersöka i denna uppsats, främst för att detta arbete 

utgår ifrån ett tydligt mål och svar på legitimitetsfrågan. En annan fördel är att Unescos 

agenda kan ställas i relation till den svenska regeringens skäl för att ha filosofi i skolan och är 

på så sätt yrkesrelevant i tolkandet av exempelvis kursmål och centralt innehåll i 

filosofikurserna.   

Forskningsfrågorna för mitt arbete är:  

Hur ser Unescos svar på legitimitetsfrågan ut? 

Hur argumenterar Unesco för svaret? 
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Vad får Unescos svar på legitimitetsfrågan för innebörd på 

filosofiundervisningen?  

 

1.5 Metod  

Undersökningen av Unescos filosofiarbete kan således ses som en fallstudie för att besvara 

den filosofididaktiska legitimitetsfrågan. Jag kommer att redogöra och sammanfatta Unescos 

filosofiarbete och sedan försöka tolka och värdera arbetet utifrån legitimitetsfrågan. 

Avslutningsvis kan undersökningen sättas i relation till den svenska situationen utifrån 

relevanta styrdokument. 

Tillvägagångssättet eller metoden som använts är inspirerad av den så kallade DIVE-

analysen, vilken strängt taget har som syfte att analysera miljöer och kulturarv, men passar väl 

för mitt arbete. I Kulturmiljöanalys: En vägledning för användningen av DIVE-analys 

(Riksantikvaren, 2009) skrivs bland annat om metoden:  

Analysens namn DIVE kommer från de engelska orden Describe (beskriva), Interpret (tolka), 

Valuate (värdera) och Enable (aktivera/möjliggöra). Orden beskriver de fyra huvudstegen i 

analysprocessen. Samtidigt illustrerar namnet att man i analysen med utgångspunkt från nutiden 

dyker (dive) ned i historien. (Riksantikvaren, 2009, sid. 5) 

Skälen för mitt metodval är att det passar forskningsfrågorna och källmaterialet. Frågorna 

kräva en beskrivning, tolkning och värdering av Unescos filosofiarbete, och med det fjärde 

analyssteget får uppsatsen ett högre utbildningsvetenskapligt värde och relevans. 

Tillförlitligheten med denna fallstudie tror jag är mycket hög och om studien gjordes om 

skulle samma slutsatser visas. Unescos filosofiarbete som fallstudie är relevant för att svara på 

legitimitetsfrågan, då Unesco arbetat med en stor mängd sakkunniga inom filosofi och 

filosofiundervisning under en lång tid – vilket syns exempelvis ”The Dynamics of the 

Method” i Philosophy: A School of Freedom, (UNESCO, 2007). En alternativ metod skulle 

kunna vara av mer komparativ natur, där exempelvis policydokument ställdes mot varandra. 

Med denna metod lyfts det ämnesdidaktiska fokuset och studien blir mer på politisk nivå. (Se 

även 4.2 Förslag på fortsatt forskning.)  

Jag ser inga problem med denna undersökning och forskningsetiska principer.  
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2 Undersökning av Unescos filosofiarbete 
What is the teaching of philosophy if not the teaching of freedom and critical reasoning? 

Koïchiro Matsuura, Unescos generaldirektör 

2.1 Unescofilosofin: Utbildning och demokrati 

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och FN bildades i 

samband med andra världskrigets slut och med nazistisk och fascistisk propaganda hade 

filosofiska begrepp missbrukats och därmed fastslogs att ett uppdrag var att sprida och 

implementera en filosofisk kultur byggd på FN:s grundläggande idéer om mänskliga 

rättigheter, solidaritet, demokrati och fred. Unescos konstitution gör så gällande att ”since 

wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be 

constructed” (http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/human-rights 

/philosophy/philosophy-at-unesco-past-and-present, maj 2011). 

Genom utbildning ska människor fostras till demokratiska individer och som en del i detta 

sågs främjandet för filosofiundervisning. Sedan 1950-talet har Unesco gjort undersökningar 

om filosofiundervisning och dess status i olika skolsystem runt om i världen, och 1995 fast-

slogs att filosofiundervisning skulle främjas som ett led i demokratisk utveckling. Detta 

hänger ihop med organisationens demokratiska agenda eller tendens.  

 

2.1.1 Filosofiundervisning som mänsklig rättighet 
Pierre Sané skriver i förordet till Philosophy: A School of Freedom (UNESCO, 2007, sid. xv) 

att i framtiden bör alla ha rätt till filosofi. Detta kan sägas vara hela Unescofilosofins mål. 

Detta syns även på hemsidan (www.unesco.org) där filosofiarbetet ligger som ett Tema under 

rubriken Social and Human Sciences och vidare Human Rights. Det är således inte i första 

hand tala om utbildning, som har en egen avdelning.  

2.2 Unescos tre nyckelstrategier 

I rapporten Intersectoral Strategy on Philosophy (UNESCO, 2006) redovisas de globala mål 

för filosofins utveckling och strategier för att öka filosofi och filosofins roll i utbildnings-

väsendet världen över som bestämts året innan. Målen och strategierna kan sammanfattas i tre 

nyckelstrategier (key pillars) för handling:  

Pillar I  Philosophy facing world problems 



VT 2011 Filosofi: en skola för frihet? B Eric Gustafsson 

14 

 

Pillar II  Teaching philosophy in the world 

Pillar III  Promotion of philosophical thought and research 

Den första pelaren syftar till att främja arbetet med ifrågasättande av och dialog kring det 

samtida samhället; den andra ämnar fostra kritiskt och självständigt tänkande genom 

exempelvis ”[c]onducting a state-of-the-art assessment and evaluation study on the teaching 

of philosophy in the world today”; den tredje pelaren syftar till att stärka den filosofiska kultu-

ren genom exempelvis införande av ett årligt forum kring filosofi kallat ”UNESCO 

Philosophy Day” (UNESCO, 2006).   

Året efter presenterades rapporten som redovisade statusen och förutsättningarna för filosofi-

undervisning och filosoferande runt om i världen med namnet Philosophy: A School of 

Freedom (UNESCO, 2007).  

 

2.3 Filosofi – en skola för frihet 

Som titeln tycks antyda proklamerar rapporten för att filosofiundervisning har en särskild roll 

för formandet av fria samhällen. Studien tar avstamp i föreställningarna att filosofi och filoso-

fiundervisning utvecklas tillsammans med demokrati och att undervisning av kritiskt tänkande 

går hand-i-hand med Unescos uppdrag. I förordet till studien står det bland annat:  

The very mission of UNESCO, dedicated to serving the intellectual and moral solidarity of 

humanity, is to embrace and promote knowledge as a whole. In an open, inclusive and pluralistic, 

knowledge-oriented society, philosophy has its rightful place. […] The framework for this study 

draws upon an essential assumption: that UNESCO does not presume to set forth any method or 

philosophical orientation of any kind apart from that of the culture of peace. (UNESCO, 2007, sid. 

ix, xi) 

Att rapporten inte förespråkar en förutbestämd typ av filosofi – som den sista meningen ger 

vid handen – visas bland annat genom att problematisera den västerländska uppfattningen att 

filosofins grund obevekligen är det antika Grekland. Filosofi ses som en universellt mänsklig 

företeelse som går att spåra i alla kulturer och länder. Ett syfte för studien är så att hitta ge-

mensamma nämnare i olika kulturers värden i linje med Unescos överordnade officiella 

uppdrag (UNESCO, 2007, sid. xix). Här märks den ideologiska färgningen av Unescos 

filosofiarbete ganska tydligt, att filosofiundervisning ses som ett medel för demokrati och 
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mänskliga rättigheter snarare än ett mål i sig. Enligt vissa (kanske främst européer) är detta 

säkert att gå för långt, då det innebär att de förnekar filosofins grund i den grekiska kulturen.   

Rapporten är generell i sin ton gentemot filosofin, och ger inte några direkta råd till hur filoso-

fiundervisning ska bedrivas – bara att den bör bedrivas. Det som förespråkas är kritiskt 

tänkande, snarare än en viss doktrin eller kanon.  

 

2.4 De olika områdesrapporterna 

Den andra pelaren var initiativet till ytterligare studier av filosofiundervisningen i världen. I 

linje med detta följde, med start 2009, en rad konferenser med mer geografisk förankring då 

olika kulturer skiljer sig åt. På konferenserna samlades sakkunniga och representanter från 

medlemsländerna för att dels diskutera filosofiundervisningens tillstånd och utmaningar i 

regionens olika länder, och dels att hitta medel för att stärka filosofins roll i läroplanerna.  

Konferenserna, i kronologisk ordning: 

 Arabländerna: Tunis, Tunisien, maj 2009; 

 Asien och stillahavsländerna: Manila, Filipinerna, maj 2009; 

 Latinamerika och Karibien: Santo Domingo, Dominikanska republiken, juni 2009; 

 Afrika: Bamako, Mali, september 2009 (fransktalande länder), och Port Louis, 

Mauritius, september 2009 (engelsktalande länder).
2
 

Utifrån sammankomsterna publicerades rapporter med titeln Teaching philosophy in 

[respektive region], där filosofins ställning och utmaningar redovisas och förslag till hand-

lingar för de olika regionerna ges. Rapporterna skiljer sig delvis åt men följer samma mall; de 

skiljer mellan tre nivåer av filosofiundervisning (förskola och skola, frivillig skola, högre 

utbildning
3
), diskuterar Utmaningar och ger Förslag till handling för filosofiundervisning. 

Denna undersökning är avgränsad till att fokusera på texterna som rör den frivilliga skolan 

(Teaching Philosophy at Secondary Level).  

 

                                                
2 I februari 2011 hölls ett möte för Europa och Nordamerika i Milano, se nedan 2.4.3.   
3
 Min översättning av Teaching philosophy at pre-school and primary level, at secondary level, och In higher 

education.  
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2.4.1 Filosofins plats i skolsystemet 
Den största utmaningen för filosofiundervisningen ses som filosofins roll i läroplanerna – om 

ämnet ska vara fristående eller ses i relation till andra ämnen. På detta svaras unisont att filo-

sofi i den frivilliga skolan ska tilltala alla elever, inte bara framtida filosofer, och då filosofi 

enligt Unesco är kritiskt tänkande är det centralt att andra ämnen plockas in i undervisningen. 

I exempelvis Teaching philosophy in Asia and the Pacific står det om utmaningar att:  

[i]t is is necessary to stress that philosophy teaching aims at training people to think independently 

and at fostering a critique of knowledge, rather than its mere assimilation. […] On the one hand, 

one of the main challenges is not to confuse teaching philosophy with teaching civics, ethics and 

religion, whose respective goals and methods are different. Philosophy has its own requirements 

and methodology […] On the other hand, as a genuine asset for quality education, philosophy must 

be conceived of as enabling people to think about the knowledge acquired throughout their 

secondary education, within a dynamic of complementarity with the other subject matters. 

Teaching philosophy must thus inspire concrete interdisciplinary reflection that in turn develops the 

criteria for asking questions about knowledge acquired in other fields. (UNESCO, 2009:c, sid. 31-

32) 

Filosofi ska så (1) utveckla elevers kritiska och fria tänkande, (2) inte misstas för undervis-

ning inom exempelvis religion eller etik och (3) riktas mot eller inspireras av den kunskap 

elever införskaffat genom andra ämnen och med detta få elever att ifrågasätta kunskapens 

grundvalar. Dessa tre hållpunkter gör att målet för filosofiundervisning i essens blir det 

samma som målet för Unescos övergripande arbete. På så sätt ges filosofi en betydande plats i 

skolsystemet och den frivilliga skolan. (Unesco gör också gällande att de inte är deras roll att 

avgöra hur mycket filosofiundervisning de olika skolsystemen bör ha – bara att den är viktig 

för demokrati och fria individer.) 

 

2.4.2 Förslag till handling 
Med tanke på hur Unesco ser på filosofi och hur den demokratiska kartan ser ut bör filosofin 

få en mer betydande roll, och därmed söker rapporterna ge förslag till hur filosofin kan stärkas 

i de olika regionerna. Dessa handlingsplaner eller rekommendationer för stärkandet av 

filosofiundervisning i den frivilliga skolan har stora likheter i de olika rapporterna och kan 

sammanfattas som följande: 

 Filosofiundervisning ska stärkas i skolsystemet, exempelvis genom att skilja mellan 

filosofiundervisning och religion samt genom att (åter)införa filosofi som ett ämne. 
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 Modernisera metoder för undervisning av filosofi, exempelvis genom att förbättra 

kursböcker och lärarmanualer, ämnesöverskridande verksamheter. 

 Förbättra utbildningen av filosofilärare, exempelvis genom att kräva ämneskompetenta 

lärare, vidareutveckling etc.  

 Rättfärdigande av regionens filosofi, exempelvis genom att stärka ställningen hos (den 

geografiska) regionens filosofer. 

 Översättning av filosofiska texter och textböcker till ”vanliga språk i regionen”. 

De två sista punkterna i listan ovan finns uttryckta i rapporterna från Afrika och från Asien 

och stillahavsländerna,
4
 och de tre första finns representerade i alla områdesrapporterna. 

Dessa rekommendationer är i stort gemensamma och kan därmed ses som Unescos uniforma 

position. De olika rapporterna försöker även ta tillvara på regionens förutsättningar och 

fördelar, exempelvis: 

The Arab region is a space where innovative practices, when it comes to teaching philosophy, 

can be engaged in using the rich human and intellectual potential underlying each country’s 

educational system to the best advantage. (UNESCO, 2009:b, sid. 31) 

[Asia and the Pacific] has already demonstrated to have made innovative practices when it 

comes to teaching philosophy, and some examples were shared at the Manila meeting. This 

innovative spirit can be engaged in using the rich human and intellectual potential underlying 

each country’s educational system to the best advantage. (UNESCO, 2009:c, sid. 42) 

Men trots skillnader som dessa så är innehållet i rapporterna och målet de har för filosofi-

undervisning enstämmigt (se ovan, 2.4).  

 

2.4.3 Teaching Philosophy in Europe and North America 
I februari, 2011, hölls även en konferens för Europa och Nordamerika men rapporten har ännu 

inte publicerats. Det som finns är ett ”preliminärt arbetsdokument”. Detta dokument är inte 

upplagt på samma sätt som de tidigare nämnda, kanske just för att det inte är färdigarbetat, 

men kommer ändå att beröras något.  

Det preliminära arbetsdokumentet tycks ta fasta på generella tendenser i samhället som driver 

fram en mer teknisk utbildning ämnad att passa samhällets krav på ekonomisk tillväxt. De 

                                                
4 En personlig anmärkning: När jag läste filosofi vid Lunds Universitet så var minst hälften av den litteratur vi 

läste på engelska. Detta gör givetvis införskaffandet av kunskap svårare för studenter, hur bra vi än tror att vi är 

på engelska i Sverige. Det får givetvis också följder på hur vi ser den filosofiska kartan.   



VT 2011 Filosofi: en skola för frihet? B Eric Gustafsson 

18 

 

skriver att informationsflödet, blandningen av kulturer och marknadens krav är faktorer som 

påverkar skolsystemet och understödjer en allt mer kompetensbaserad utbildning. De menar 

bland annat att filosofi kan komplettera och tillföra något till denna utveckling: ”Because the 

aim of teaching philosophy is to develop critical judgement and the rational analysis of human 

experience, it can offer valid intellectual tools, additional to and complementing technical and 

scientific subjects.” (UNESCO, 2011, sid. 30). Med detta i åtanke tas även fasta på de nyckel-

kompetenser som EU tagit fram och söker passa in filosofiundervisning i dessa.  

[A]ccording to the various official bodies of the European Union, a competence-based approach 

must be aimed at developing in learners a set of skills and attitudes that will allow them to 

become integrated economically, culturally and socially in both a national and a European 

context. To this end, the Directorate-General for Education and Culture (European Commission) 

has identified eight “key competencies” in a document called Key Competencies for Lifelong 

Learning – A European Framework. (UNESCO, 2011, sid. 41) 

Och de fortsätter med att rättfärdiga filosofiundervisningens roll i detta: 

[I]t needs to be stressed that the competence-based approach [...] offers the very real advantage 

of allowing us to look upon the various subjects taught as having the potential to contribute 

jointly to the development of cross-disciplinary competences. This view should give legitimacy 

to philosophy’s credentials as a school subject, given that its main objective is to develop a 

capacity for critical reflection and objectivity that is both useful, and indeed necessary, in any 

learning process, if such a process is to be an active and well-balanced one. (UNESCO, 2011, 

sid. 43) 

Europa och Nordamerika är – som de andra regionerna – inte ett heterogent geopolitiskt land-

skap. Det är således svårt att dels beskriva filosofiundervisningens status i detta område och 

dels göra utlåtande om handlingsvägar för filosofiundervisningen. Men vad arbetsdokumentet 

gör är att de tar fasta på generella tendenser och ser möjligheter utifrån detta, snarare än att ge 

konkreta råd.  
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3 Tolkning och värdering – Skolans demokratiska uppdrag 

I del 2 försökte jag redogöra för och sammanfatta Unescos filosofiarbete. Under del 3 

kommer jag nu att försöka svara på forskningsfrågorna – Hur ser Unescos svar på 

legitimitetsfrågan ut? Hur argumenterar Unesco för svaret? och Vad får Unescos svar på 

legitimitetsfrågan för innebörd på filosofiundervisningen? Jag kommer att sätta Unescos svar 

i relation till Sveriges instrumentella syn på (filosofi)undervisning på policynivå, ta upp 

argument för legitimitetsfrågan och sedan jämföra Unescos ämnesdidaktiska konsekvenser.
5
  

3.1 Unescos svar på legitimitetsfrågan   

Unesco har en demokratisk agenda. Filosofiarbetet måste således ses i ljuset av detta och 

Unescos svar på legitimitetsfrågan blir att filosofiundervisning blir ett redskap för att skapa 

fritänkande individer och en mer demokratisk värld. Detta kan ifrågasättas; dels för att en in-

strumentell syn på utbildning inte är oproblematisk och dels för att filosofi inte i sig självt 

främjar demokrati.   

På frågan ”Varför Filosofi?” svarar Unesco ”För att det främjar demokrati”. Den avgörande 

frågan är således hur Demokrati och Filosofi hänger ihop. Detta kan dras till sin spets och 

leder då till något absurda påståenden som ”Demokrati innebär att filosofi lärs ut i skolorna” 

och ”Filosofiundervisning är undervisning som skapar demokratiska individer”. Dessa 

påståenden ställer orimliga krav på både demokratibegreppet och på filosofiundervisning. 

Men även om detta svar kanske måste förtydligas för att vara giltigt menar Unesco att 

filosofiundervisningen främjar demokrati, genom att skapa fria och kritiskt tänkande 

individer. Eftersom demokrati är något eftersträvansvärt så kan filosofiundervisning 

rättfärdigas i skolan. 

Men kanske ska Unescos filosofiarbete ses ur ett vidare perspektiv. Arbetsdokumentet 

Teaching Philosophy in Europe and North America (UNESCO, 2011) försöker visa hur filo-

sofiundervisning har mycket att tillföra de kompetenser som krävs av utbildningen idag, och 

på samma sätt kan hela filosofiarbetet tolkas. Om filosofi och de kompetenser filosofiunder-

visningen utvecklar ses som en del av utbildningen i stort blir ovan givna påstående inte lika 

absurt: ”Demokrati innebär att människor har tillgång till undervisning”. Vad som kvarstår då 

blir att Unesco sätter väldigt stor tilltro till filosofiundervisning, och detta är nog inte helt fel. 

                                                
5
 Ett förtydligande: del 2 har ägnats åt första steget i DIVE-analysen, och jag har beskrivit mitt källmaterial. I del 

3 kommer jag nu att genomföra steg två och tre, tolkning och värdering av mitt material.  
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Det är min uppfattning att de är så Unescos filosofiarbete ska tolkas. Filosofin har en stor 

potential och med de handlingsplaner eller rekommendationer för stärkandet av 

filosofiundervisning som nämnts ovan (2.4.2) finns det även stora möjligheter till att denna 

potential kan tas till vara på.  

En fråga som Unesco undviker är hur mycket filosofiundervisning som varje region och land 

bör göra obligatorisk. Detta beror troligen på att ländernas autonomi inte ska hindras, men det 

hade ändå varit angenämt att få se några konkreta mål för filosofiarbetet. Det som sägs nu är i 

princip att filosofiundervisning ska stärkas, men inte hur mycket. Skälen till varför den ska 

stärkas är instrumentella: för att den främjar demokratin genom att skapa fria och kritiskt 

tänkande individer. 

 

3.1.1 ”Demokrati och mänskliga rättigheter som uppdrag” 

Skolverket gav 2011 ut ett stödmaterial till värdegrundsarbetet med titeln Förskolans och 

skolans värdegrund. Detta är tänkt att ” stöd och inspiration för fortsatt arbete med värde-

grunden” och kan ses som ett förtydligande av vad värdegrunden är tänkt att vara. En 

sammanfattning finns på sidan 8: 

Arbetet med värdegrunden handlar i praktiken främst om att utveckla ett förhållningssätt. 

Förhållningssättet ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar och genomsyra den 

pedagogiska vardagen såväl i undervisningen som i alla formella och informella möten och 

aktiviteter. Förskolors och skolors demokratiska uppdrag handlar både om att tillvarata barnens 

och elevernas rättigheter och utveckla deras demokratiska kompetens. Demokratisk kompetens är 

en pedagogisk fråga som är knuten till skolans uppdrag att främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt livslånga lust att lära. Demokratisk kompetens riktar fokus mot individen och de 

förmågor, egenskaper och dygder som han/hon bör ha tillgång till för att fungera väl i en 

demokrati. (Skolverket, 2011) 

Det är två nivåer som syns i detta citat. Å ena sida ska skolan som verksamhet vara demokra-

tisk och se till individers rättigheter, och å andra sidan fostra eleverna till demokratiska sam-

hällsmedborgare. Även om detta har gett upphov till en mängd konflikter
6
 så går det att ta 

fasta på skolans demokratiska uppdrag. I Skolverkets Strategi för Skolverkets arbete med de 

                                                
6 Värdegrunden, som infördes som begrepp med 90-talets reformer, har gett upphov till en rad problem, kanske 

för att begreppet tycks antyda att det finns en åtskild och tydlig värdegrund som är gemensam för alla. Det går 

inte att säga vilka värden som skulle ingå i denna, vilka värden som är hierarkiskt överordnade, skillnader mellan 

normer och värden etc. Men även om dessa värden inte kan pekas ut och värdegrunden inte kan sägas vara en 

avgränsad och stringent enhet så betyder detta inte att värdegrunden som begrepp inte kan användas. 
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demokratiska värdena – en sammanfattning från 2001 klargörs att det är ”deliberativ 

demokrati” eller samtalsdemokrati som ska vara den bärande attityden i skolan och skol-

arbetet, ”där deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter 

och synpunkter” (Skolverket, 2001, sid. 4). Det är alltså tala om både demokrati som konsen-

susideologi och som en styrelseform. Det är inte helt säkert om Unesco ser på demokrati-

fostran på samma sätt, men det ger i vilket fall mer tyngd till deras grundantagande att demo-

krati är något gott och att filosofi främjar detta. Vad som kan sägas är i alla fall att den 

svenska skolan legitimerar undervisning med att eleven och samhället tjänar på skolan. På 

samma sätt går det att se Unescos skäl för filosofi i skolan, som ett instrument för demokrati 

och fred. 

 

3.2 Hur argumenterar Unesco för svaret på legitimitetsfrågan? 

En sammanfattning av Unescos argument för demokrati som svar på hur filosofiämnet 

legitimeras kan se ut på följande vis: 

 (Demokrati är något eftersträvansvärt.) 

 Demokrati föds ur fira och kritiskt tänkande individer. 

 Filosofiundervisning är undervisning som syftar till att skapa fria och kritiskt tänkande 

individer. 

 Alltså, demokrati är ett adekvat skäl för filosofiundervisning.  

För att förtydliga så är inte denna argumentation något som Unesco redogör för, utan de 

verkar tycka att förhållandet mellan filosofi och demokrati är självklart. Och den ovan givna 

är en inte helt oproblematisk argumentation, för oavsett om skapandet av fria och kritiskt 

tänkande individer är en accepterad definition av filosofiundervisning så följer det inte att 

demokrati är en konsekvens av fria och kritiskt tänkande individer.  

Unescos position ligger nära Jonathan Jacobs tankar, som beskrivs i ”The Humanities and the 

Recovery of the Real World” (Jacobs, 2009). En viktig poäng som görs är att utbildningen 

världen över blir allt mer marknadsanpassad, och då premieras ämnen med mer direkt ”nytta”. 

Tanken med att då höja statusen på humanistiska ämnen är att dess värde inte får förloras, 

även om den inte kan mätas på samma sätt som exempelvis matematik. Ett problem med 

dessa argument är att om filosofi ska inskränkas till att vara en slags humanistisk attityd 
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gentemot världen försvinner mycket av filosofins kraft. Exempelvis Richard Masons text 

”Why Philosophy Matters” (Mason, 2005) tar fasta på just filosofins problem och frågor som 

viktiga för att utveckla en filosofisk förståelse.  

 

3.2.1 Filosofi för filosofins skull 

I den västerländska traditionen sägs pythagoréerna vara de första som använde ordet ”filosofi” 

på 500-talet f.v.t. Ordet användes för att beskriva en oriktad kärlek till visdom, oriktad i 

bemärkelsen att de inte ville vara visa ”för att X” eller ”till nyttan av Y”. Detta är inte det 

enda riktiga sättet att använda ordet, men kan ses som kontrast till den instrumentella synen 

på filosofi som Unesco och den svenska skolan har. 

Men då blir frågan om det finns några argument för en icke-instrumentell syn på filosofi. I 

antologin Teaching Philosophy (Kenkmann, 2009) lämnar Phil Hutchinson och Michael 

Loughlin ett bidrag där de försöker försvara ”the non-instrumental value of the pursuit of 

wisdom” (Kenkmann (ed), 2009, sid. 39).  De menar att det största hotet mot filosofi i skolan 

är att ”praktisk relevans” ofta används för att värdera ett ämne, och där har filosofi svårt att 

visa sitt värde. Detta är ett misstag menar författarna, eftersom kunskapsstoffet inte kan skiljas 

ifrån kunskapsfältets metoder. De verktyg som tillförskaffas i sökandet efter visdom har stort 

instrumentellt värde, men detta nås via det icke-instrumentella sökandet efter visdom.  

Att argumentera för filosofins värde på detta sätt riskerar att bara tilltala redan invigda, det 

vill säga filosofer. Men det visar ändå på misstaget jag hävdar att Unesco gör; Unescofilosofin 

blir bara värdefull i strävan efter demokrati, inte för tänkandet eller filosofi-i-sig. 

 

3.3 Ämnesdidaktiska konsekvenser av Unescos syn på filosofi. 
There is a great deal of disagreement as to which aims, content and methods should be chosen. 

Roughly speaking, tow sides are irreconcilably opposed to each other: so-called conservatives and 

so-called progressives. 

Ekkehard Martens 

3.3.1 Konflikt mellan ämnesstoff och färdigheter 

Unesco förespråkar en filosofiundervisning med fokus på färdigheter och attityder, snarare än 

filosofins historia och problem. För att sätta detta i kontext kommer nu att den 
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ämnesdidaktiska diskussionen fördjupas genom en presentation av Ekkehard Martens text om 

filosofididaktik.  

Inom filosofi, som många andra ämnen, råder det en konflikt mellan ”ämnesstoff” och 

”färdigheter”; mellan ämnets manifestationer och ämnets metoder; mellan akademisk disci-

plin och elevers livsvärld; mellan ämnet som produkt och ämnet som process. Även om dessa 

extrema positioner inte är vanliga i rena former, och att konflikten ofta möts i kursplaner och 

textböcker, så är de didaktiska konsekvenserna av dem motstridiga och bör lyftas fram i 

ljuset.  

Inom historiedidaktiken, exempelvis, har Klas-Göran Karlsson (Karlsson & Zander (red.), 

2009) belyst detta som en konflikt mellan ”nedsippringsteorin” och dess kritiker i Nietzsche 

och postmodernister som menar att elevers livsvärld måste vara central. Den traditionella för-

ståelsen gör gällande att det är historiker som är kompetenta nog att hantera historien, och att 

denna historia måste behandlas och göras förmedlingsbar för att massorna ska kunna ta till sig 

den. Den historiska kunskapen ska sippra ner genom olika filter – tolkade i rätt sammanhang 

av akademiker, framställda på museer, nedskrivna i sammanfattande historiska läroböcker etc. 

– för att sedan nå ickehistoriker som hanterlig kunskap (Karlsson & Zander (red.), 2009, sid. 

56-57). Problemet med detta sätt att se på historien för gymnasiet är att det inte är elevernas 

historia som behandlas, och att historien blir ett fast stoff som ska/kan/bör läras in. Karlsson 

skriver att en sådan ”föreställning inte längre går att upprätthålla” i en postmodernistisk och 

global värld, och att en bärande tanke i kritikerna av nedsippringsteorin är att ”det inte längre 

existerar en föreställning om en enhetlig historisk process, en historia med stort H, att få 

sprida kunskap om” (Karlsson & Zander (red.), 2009, sid. 208).  

 

3.3.2 Den konservativa och den progressiva traditionen 

De historiedidaktiska problemen kan appliceras på filosofiämnet, och konflikten har inom 

filosofididaktiken benämnts som skillnaden mellan att lära människor filosofi och att lära 

människor filosofera, eller mellan att lära sig och göra filosofi. Unesco, som vi har sett, 

förespråkar att eleverna ska göra filosofi snarare än att lära sig om filosofi. Det finns lite olika 

benämning på dessa men jag kommer att utgå ifrån de som Ekkehard Martens använder i 

texten ”Didactics of philosophy” (Brüning, Martens & Selander, 1988), den konservativa 

respektive den progressiva traditionen. Martens driver tesen att två traditioner för 

filosofiundervisning har utvecklats ur ett upplysningsideal. Den konservativa traditionen 
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menar att det centrala i filosofiundervisningen bör vara filosofins produkter; studiet av 

filosofins historia, centrala problem, viktiga begrepp och positioner. Den progressiva 

traditionen menar att den filosofiska aktiviteten är det centrala; att elever ska tränas i 

tänkandet kring filosofiska frågor och utövandet av filosofi. Båda metoderna stävar enligt 

Martens efter ett slags upplysningsideal där elevens självförtroende gentemot ämnet ska 

främjas och att fria och upplysta individer ska frambringas. Den konservativa metoden anses 

vara mer direkt, men den progressiva bedöms vara mer varaktig (Brüning, Martens & 

Selander, 1988).  

 

3.3.3 Martens ”dialogisk-pragmatiska didaktik” 

Martens menar att filosofi inte bör missförstås som en slags undrande attityd som är gemen-

samt för allt mänskligt, utan måste ses utifrån de problem och frågor som just filosofin 

studerat, på filosofins särskilda vis. Detta perspektiv kan likställas med det som författaren till 

”Why Philosophy Matters” (Mason, 2005) menar i citatet som nämnts ovan (1.3), och skiljer 

sig ganska markant mot vad Unesco rekommenderar. Filosofin är ett historiskt fenomen, 

menar Martons, som både den konservativa och den progressiva skolan tar avstamp i.
7
  

In the former case, one proceeds from the end of the enlightenment process, from philosophical 

results or products, in the latter case, on attempts to set this process going. (Brüning, Martens & 

Selander, 1988, sid. 16) 

När filosofiämnet rekonstrueras till denna dikotomi verkar det som att undervisningen måste 

utgå ifrån antingen eller. Martens försöker lösa konflikten genom att se på filosofi som en 

process där båda dessa positioner är närvarande. Den didaktik som förespråkas kallas 

dialogisk-pragmatisk och drivs av samtalet kring faktiska och filosofiska problem 

(”Dialogical-Pragmatic Didactics of Philosophy”) och han menar att undervisningen bör vara 

en syntes mellan den konservativa och den progressiva skolan. Det finns ingen filosofi-som-

sådan som kan lyftas in i klassrummet, med eviga sanningar som elever kan ta till sig, utan 

undervisningen måste ses som en process och en dialog mellan elever och lärare. Men, dialo-

gen måste samtidigt beröra filosofins historia, problem och begrepp. För att återknyta till 

                                                
7 Det är här inte fråga om den historiska epok som vanligen benämns med Upplysningen. Martons redogör för tre 

upplysningar; den grekiska, med Sokrates och Platon, som berörde några få, den europeiska, med Rousseau, som 

påverkade flera och den globala, med deklarationen om mänskliga rättigheter som omfattade alla människor. 

Han ser även tre distinkta områden som är genomgående i upplysningarna i frågor om 1) moral eller är och bör, 

2) om varandet eller verklighet och illusion och 3) om kunskap eller sanning och falskhet.  
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Karlssons text om historiedidaktiken, så menar Martens att det inte finns en filosofi med stort 

F. 

Huruvida det finns en filosofi-som-sådan, med stort F, kan givetvis ifrågasättas. Det berör 

saker som filosofins natur och ämnets verkliga kärna och ska inte beröras närmare här. 

Martens påstående följer det tidigare påståendet om att filosofin är ett historiskt fenomen. Han 

skriver vidare att målet är att skapa upplysta och fritänkande individer och att innehållet i 

undervisningen och undervisningsmetoder ska väljas utifrån detta. 

På samma sätt som Martens förklarar relationen mellan traditionerna så finns det spår av båda 

traditionerna i de svenska läroplanerna.   

 

3.3.4 Unescos syn på filosofididaktiken 

Unesco menar att den konservativa traditionen är fel väg att gå för att skapa fria och kritiskt 

tänkande individer. De använder inte den dessa ord, men skriver om samma sak. Ovan (2.4.1.) 

visas att Unesco menar att filosofi är ett visst slags tänkande och arbeta ämnesintegrerat. 

Unesco vill förespråka det gemensamt mänskliga i filosofiämnet, och sätter sig emot en 

filosofisk kanon med grund i det antika Grekland.  

Jag är av uppfattningen att Unesco begår ett misstag genom att utesluta den filosofiska 

traditionen som redskap för filosofi, och att detta får negativa konsekvenser på 

filosofididaktiken om inte båda traditionerna tas till vara på – som exempelvis Martens 

dialogisk-pragmatiska metod. 

Som en jämförelse eller kontrast till Unescos syn på filosofi står det skrivet i den svenska 

kursplanen för Filosofi, under ”Ämnets syfte”: 

Undervisningen i ämnet filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt 

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

existens och handlande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i 

mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett 

vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna 

ska även få stifta bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och 

vetenskapliga utvecklingen. (Skolverket, Ämnesplan för filosofi, GY2011) 

Här syns den vedertagna bilden av vad filosofi är; det är kritiskt tänkande om filosofiska 

problem, frågor, begrepp genom filosofins historia och utveckling. 
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3.4 Sammanfattning 
I del 3 har försök gjorts att redogöra för slutsatser som kan dras av Unescos filosofi, och 

forskningsfrågorna har kontextualiserats. Resultatet av arbetet kan sammanfattas på följande 

vis: 

Hur ser Unescos svar på legitimitetsfrågan ut? 

Unesco menar att filosofiundervisningen främjar demokrati, genom att skapa fria och kritiskt 

tänkande individer. Eftersom demokrati är något eftersträvansvärt så kan filosofiundervisning 

rättfärdigas i skolan.  

Hur argumenterar Unesco för svaret? 

På denna fråga har inget bra svar hittats. Tydligare och mer utarbetade argument efterfrågas, 

men en sammanfattning av Unescos argument för demokrati som svar på hur filosofiämnet 

legitimeras skulle kunna se ut på följande vis: 

 (Demokrati är något eftersträvansvärt.) 

 Demokrati föds ur fira och kritiskt tänkande individer. 

 Filosofiundervisning är undervisning som syftar till att skapa fria och kritiskt tänkande 

individer. 

 Alltså, demokrati är ett adekvat skäl för filosofiundervisning.  

Vad får detta svar för innebörd på filosofiundervisningen? 

Med Martons text går det att se hur filosofiundervisning kan utföras enligt två traditioner, den 

traditionella och den progressiva. Unesco menar att den progressiva traditionen är självklar 

för att kunna rättfärdiga filosofins roll i skolan som ett instrument för demokrati. Unesco 

menar att filosofi är ett visst slags tänkande och att filosofiundervisningen bör arbeta 

ämnesintegrerat. Unesco framhäver det gemensamt mänskliga i filosofiämnet, och sätter sig 

emot en filosofisk kanon med grund i det antika grekland.  



VT 2011 Filosofi: en skola för frihet? B Eric Gustafsson 

27 

 

Unescos position ligger nära Jonathan Jacobs tankar, som beskrivs i ”The Humanities and the 

Recovery of the Real World” (Jacobs, 2009), men om filosofi ska inskränkas till att vara en 

slags humanistisk attityd gentemot världen försvinner mycket av filosofins kraft. 
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4 Avslutande diskussion 

Jag ska nu försöka summera detta arbete och bidra med några tankar om fortsatt forskning 

inom samma område.  

Denna uppsats har undersökt varför vi ska läsa filosofi i skolan. Med hänsyn till detta syfte 

och relevant litteratur och forskning har Unescos filosofiarbete undersökts utifrån forsknings-

frågorna Hur ser Unescos svar på legitimitetsfrågan ut?, Hur argumenterar Unesco för 

svaret? och Vad får Unescos svar på legitimitetsfrågan för innebörd på filosofiunder-

visningen? Tillvägagångssättet för att kunna svara på dessa frågor har varit en beskrivning, 

tolkning och värdering av Unescos filosofiarbete.  

 

4.1 Från en didaktisk till en politisk diskussion 

Poängen Martens vill göra (3.3.3) är att de båda traditionerna behövs, och att de inte var för 

sig är tillräckliga för en sund filosofididaktik. Martens rättfärdigar detta mer att 

filosofiundervisning, och kanske hela skolan, är och bör vara en historisk produkt av 

upplysning. Detta kanske Unesco håller med om, men jag vill mena att de förblindas av sitt 

demokratiska uppdrag, eller kanske misstror den så kallade konservativa traditionen av 

filosofididaktik. 

Jag tror inte att problemet är didaktiskt, utan politiskt. Det är troligtvis ingen pedagog som 

menar att undervisningen ska vara antingen eller, och det vore underligt om Unesco skulle 

önska att exempelvis all filosofisk kanon skulle strykas för att ge utrymme för studiet av, för 

och i demokrati.  

Med begreppet läroplanskod går det att på ett tydligare sätt se hur den didaktiska och den po-

litiska diskussionen hänger ihop. Begreppet som introducerades av Ulf P. Lundgren kan sägas 

omfatta alla olika principer för urval, motiv bakom och realisering av innehållet i en läroplan. 

I boken Det ska ni veta! (2006) använder Göran Linde detta begrepp för att beskriva hur olika 

läroplaner formuleras, och visar att det finns en koppling mellan den politiska och den didak-

tiska dimensionen av legitimitetsfrågan. Förenklat skulle det kunna sägas att vad och hur 

skolan gör beror på varför vi vill att människor ska gå i skolan, och vice versa – det beror på 

vilken kod som ligger bakom principer för urval, motiv bakom och realisering av innehållet. 

Linde skriver under rubriken ”Framtidens läroplansdebatt” (Linde, 2006, sid 42-47) om 
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rörelser han tror kommer att prägla den närmaste tidens läroplandebatt, och ser bland annat en 

nyliberal – med fokus på bildning och nytta – och en utbildningsdemokratisk rörelse – med 

fokus på värderingar och ideologi.  

Att politik och didaktik hänger ihop torde nästan vara en självklarhet. Lindes framtidsvision 

om läroplansdebatten låter trolig, och det går att se både nyliberala och utbildnings-

demokratiska tendenser i dagens skoldebatt. Vad som är troligt är att om Unescos filosofi-

arbete lägger för stor fokus på att bara driva demokratiseringsfrågan så kommer dess arbete 

att vara för simpelt för att få ut filosofiämnets fulla kraft.   

 

4.2 Förslag på fortsatt forskning 

Unescos arbete med filosofi är omfattande och består av en stor mängd undersökningar och 

ett ambitiöst försök att vägleda och främja filosofi i skolan. Denna källa erbjuder således en 

stor variation av möjligheter för fortsatt forskning, inom både utbildningsvetenskap och annan 

forskning. Saker som min metod och mina forskningsfrågor inte tog upp är exempelvis en 

djupare analys av hur Unescos arbete har förändrats sedan 1950-talet, de olika rapporterna 

skulle kunna analyseras för att få en bild av hur filosofiarbetet skiljer sig åt i olika regioner.  

En brännande fråga är hur Unesco ser på vad som kallas ”den arabiska våren” eller 

”Jasminrevolutionen”. Unesco menar att filosofi i skolan har en stor roll när det gäller 

demokratisk emancipation, och då kanske filosofiundervisningens utveckling fram till hösten 

2010 kunna undersökas med detta som bakgrund.  

Jag är tveksam till om intervjuer eller enkäter är bra metoder för mitt syfte. Elever och lärare 

har säkerligen svar på frågan om varför vi ska läsa filosofi i skolan, men elevers uppfattningar 

och lärares inställningar till legitimitetsfrågan riskerar att vara något missledande, annat i 

sökandet efter just ”uppfattningar och inställningar”. Mitt syfte var att hitta ett mer elementärt 

svar på legitimitetsfrågan.   

4.2.1 Det filosofididaktiska fältets framtid. 

På ett mer filosofididaktiskt plan finns mycket att hämta. En fråga som kittlat mig under en 

längre tid är vad det är vi vill att elever ska lära sig när de läser filosofi; vad det är vi vill att 

elever ska bli medvetna om. En term som ”filosofimedvetande”, vilken kan liknas vid det 

etablerade historiemedvetande, kan vara passande, och frågan blir då vad detta 
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filosofimedvetande innebär, och om vi kan använda detta begrepp i undervisningen. Lärare 

och elever skulle kunna intervjuas, för att få reda på hur filosofimedvetande upplevs, eller 

forskning skulle kunna ligga till grund för vad ett filosofimedvetande bör innehålla, och så 

vidare.  

Mina personliga skäl för denna uppsats var att finna någon form av stöd i saker som den 

didaktiska transformationen, och mitt framtida yrkesutövande. Fallstudier som den jag gjort 

stärker det filosofididaktiska fältet, och på så sätt stärker min profession. Som nämnts ovan 

(1.2.2) så är det något missvisande att se legitimitetsfrågan som oviktig när den väl besvarats. 

Det är viktigt att vi lärare hela tiden försöker hitta skäl för vårt kunskapsområde och vår 

didaktiska kompetens, om inte annat för att vi annars riskerar att propagera för vårt fält istället 

för att undervisa i fältet. Boken Ämnesdidaktik (2010), som nämndes i inledningen, är 

inspirerande och kan utgöra ett underlag för en mer ämnesspecifik didaktik.  

I denna text berörs främst legitimitetsfrågan, men jag vill poängtera att dessa frågor är tätt 

sammanhållna och endast bör separeras på analysnivå. Varför vi med skolan vill överföra ett 

visst kunskapsområde till nästa generation kan inte separeras ifrån vad detta kunskapsområde 

är, det vill säga Vadfrågan.   

Som jag ser det finns det grovt räknat tre områden som filosofididaktiken kan bygga vidare 

på: filosofi för barn, didaktik inom de humanistiska ämnena, och forskning kring några av 

filosofins manifestationer, som exempelvis Logik och/eller Kritiskt tänkande. Inget av dessa 

områden är tillräckligt för att skapa en filosofididaktik för gymnasiet, men tillsammans skulle 

de kunna utgöra en grund för exempelvis en handbok för filosofididaktik.  

Filosofididaktik är ett outvecklat forskningsfält. Mer behöver göras, på alla fronter.  
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