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1. BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING 
 
Inledning 
 
Ämnesdidaktiken kräver kunnande i både ämne och pedagogik och en god förankring i praktisk 
verklighet. Varför, hur och vad brukar betecknas som de grundläggande didaktiska frågorna. 
Varför skall man lära sig filosofi? Hur - vilka alternativa undervisningsstrategier finns? Vilka 
viktiga vägval ställs filosofiläraren inför? Hur stimulerar man elevernas intresse för ämnet 
filosofi? Hur väljer man ut ur filosofins stora skattkammare, ett stoff för undervisning i ämnet? 
 
Jag hade min VFU verksamhetsförlagda utbildning under VT-04 och HT-04 på Borgarskolan i 
Gävle. Samtidigt fick jag tillfälle att vikariera för filosofilärare. Denna erfarenhet fick mig att 
reflektera över hur elevernas intresse för filosofi kan stimuleras. 
 
Det finns mera än 800 elever och 70 lärare på Borgarskolan. Lärarkåren på skolan är stabil, och 
består av i huvudsak av behöriga lärare. Mertalet av eleverna på Borgarskolan har svenska som 
modersmål. Det finns fyra program för eleverna: fordonsprogrammet, handels- och 
administrationsprogrammet, medieprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Under lektionstimmarna blev jag medveten om att eleverna inte alltid förstod mig. Jag 
introducerade en del svåra filosofiska begrepp och områden som var okända för dem och 
dessutom hade jag utländsk brytning som det naturligtvis tog en viss tid för eleverna att vänja 
sig vid. 
 
Kunskapsmässigt var det ingen större skillnad mellan grupperna, men attityderna var 
annorlunda. Vissa av de eleverna nästan skröt med att de inte kunde något i filosofi och ansåg 
inte heller att de behövde kunna något. Andra ville gärna lära sig mer men vågade inte fråga. 
Tredje gruppen ansåg däremot att de redan kunde allt även om så inte var fallet. 
 
I början av termin ifrågasatte några elever varför de skulle behöva läsa filosofi. Jag frågade 
också elever hur de uppfattade filosofi i förhållande till andra ämnen - är den lika viktig och 
nödvändig i vardagliga livet eller ej. 
 
Eleverna visade osäkerhet inför kursen men när vi väl kommit igång var de fulla av nyfikenhet 
och entusiasm. Hur kunde något, som de tidigare tyckt vara så svårt och oklart, nästan plötsligt 
vara så intressant? De vågade dock fråga om ”självklara” saker vilket tydde på att de kände sig 
trygga i gruppen. 
 
Ett resultat som jag speciellt reagerade på, var att majoritet av elever tyckte att filosofi var roligt 
och intressant. Det var några av elever som däremot fortfarande tyckte att filosofi inte var så 
roligt och intresset varierade. Vad berodde detta på? Hur utvecklas egentligen elevernas 
intresse för filosofi? 
 
I Nationalencyklopedins Ordbok står det att ”intresse” är dels en attityd som består i att man 
önskar ta del av något, dels spontan och lustbetonad inriktning av uppmärksamhet på ngt ämne. 
(http://www.ne.se/isp/search/article.isp). 
 
Hur ska filosofiundervisningen struktureras för att skapa, utveckla och vårda intresse för 
filosofi? Varför ska man läsa filosofi? Vad är ”kärnan” i filosofi? 
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Studien syfte 
 
Syftet med denna uppsats är 
• diskutera didaktiska frågorna i filosofi ämnet utifrån ”Hur-frågan”. 
• genomföra arbetsformer inom det problembaserade lärandet under ämnesblocket ”Etiska 

frågor”. 
• analysera hur elevernas intresse för filosofi stimuleras och eventuella negativa attityder 

till ämnet förändras inom det problembaserade lärandet. 
 
En teoretisk del 
 
Uppsatsens teoretiska del redogör för de teorier som finns angående filosofiinlärning. En 
undersökning på 1970-talet började Matthew Lipman och Gareth Matthews i USA. De 
intresserade sig för möjligheten att föra filosofiska samtal med elever. Matthew Lipman 
använder metod som tränar eleverna att förstå och ta ställning till klassiska filosofiska begrepp 
som: livet, människa, rättvisa, världen, identitet, personlighet mm.1 
 
Sven-Åke Selander som länge intresserat sig för Lipmans arbete, menar att Lipman inspirerats 
av Sokrates, Platon och Aristoteles vilka såg kunskapen som innefattat i individen och 
möjligheterna att förlösa denna kunskap genom dialogen eller mer specifikt - genom språket. 
Även Wittgensteins förordande för skäl och argument, kan återfinnas i Lipmans teorier enligt 
Selander (1991). Senare influenser som refereras i litteraturen är Vygotskij, Dewey och Piaget.2 

 
Andra undersökningar har ofta handlat om kortare perioder av filosofiska samtal och försök till 
utvärdering av resultatet med hjälp av enklare tester (av intelligenstest-typ, tester av logisk 
förmåga, eller försök att se korrelationer mellan deltagande i filosofiska samtal och skolbetyg).3 
 
En bok Filosofi med barn. Reflektioner över ett försök på lågstadiet publicerades som resultat 
av ett forskningsprojekt om filosofi med barn som finansierades av Skolöverstyrelsen.4 

Malmhester B. och Ohlsson R. studerade hur eleverna bedömde svåra filosofiska frågor; genom 
att tänka över fakta — eller genom att följa första bästa ingivelse eftersom ingenting ändå är 
säkert. Svaren på sådana frågor bygger alltid på filosofiska principer — medvetna eller 
omedvetna. 
 
Det finns resultat från tidigare undersökning som tyder på att elever som deltar i filosofiska 
samtal lär sig ett grundligare sätt att tänka med högre grad av precisering och därmed ett större 
intentionsdjup. 
 
Ett annat resultat av undervisningen är att eleverna tenderar att utveckla en öppenhet och 
tolerans som slår över i ett slags relativism (Malmhester & Ohlsson 1999, s 357-365). 
 
Frågan om eleverna genom att delta i filosofiundervisning utvecklar en relativistisk hållning till 
begrepp som ’sanning’ och ’kunskap’ aktualiseras av resultaten av den tidigare 
undersökningen. (Malmhester & Ohlsson, 1999, sid. 357-365.) 

                                                   
1 Lipman, M., Frågor om kritiskt tänkande, i tidskriften Thinking (Göteborg) 1987. 
2 Selander, S-Å, Reflektion och kritiskt tänkande: Om didaktiska principer och deras tillämpning, ingår i 

Pedagogisk-psykologiska problem 1991 maj nr. 555, Lund 1991. 
3 Burnes 1981, Curtis, 1980, Haas 1976, Higa 1980, Shipman 1982, Yeazell 1981. 
4 Malmhester B. & Ohlsson R. Carlsson. Filosofi med barn. Reflektioner över ett försök på lågstadiet. Stockholm 

1999) 
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Den ”traditionella” undervisningen, som strävar efter att få eleverna att reproducera konkreta 
former av kunskap som skola och lärare bestämmer (Arfwedsson, 2002, s.146) anses inte längre 
som den bästa. Den teorin betraktar innehållet i filosofiundervisningen som utbildningens 
centrala mål. Eleven är följsam och flitig (Arfwedsson, 2002, s.152). Idag har förståelsen om 
elevernas inlärningsförmåga förändrats. Eleven ska till stora delar lära sig genom en 
självinlärningsprocess. Eleven står i centrum och skolans uppgift blir att aktivera elevens 
tankeaktivitet.5 

 
John Deweys teori ”learning by doing” förespråkade en aktivitetspedagogik, där reflektion och 
handling hänger ihop. De bästa arbetssätten, enligt Dewey, är att eleverna arbetar sökande. 
 
Vanligtvis är det Deweys åsikter om individens utveckling, undervisningens individualisering, 
erfarenhetsbaserat lärande, det manuella arbetets betydelse som lyfts fram i pedagogiska 
diskussioner. Utbildning innebär, enligt Dewey, att individen får ta del av mänsklighetens 
sociala medvetande.6 

 
Från Deweys tankar på lärprocessen har många aktuella pedagogiska metoder utvecklas, t.o.m. 
PBL, problembaserad inlärning. Den skillnaden mellan ”traditionell” undervisning och ett 
problembaserat lärande är först och främst förhållningssättet till den lärande. 
 
Den pedagogiska grundsynen inom PBL utgår ifrån frågor som ”hur går det till när vi lär oss”, 
”är det skillnad på att lära in och lära ut”. PBL har tyngdpunkten på inlärning där en 
förutsättning är den egna aktiviteten i läroprocessen. Med aktivitet menas i detta sammanhang 
att reflektera, ta ställning, pröva i handling och formulera sig i tal eller skrift. 
 
”Individen utvecklas till det han/hon blir genom det han/hon producerar för andra. Det är viktigt 
att teoretisk kunskap inte är ett mål i sig utan att förståelsen används till effektiv och ansvarsfull 
handling, praktisk aktivitet.”7 Vygotskij menade att kunskap inte kan plockas ur sitt naturliga 
sammanhang och överföras isolerat. Den kan bara ge mening och skapa motivation om den 
ingår som en del av en helhet. Vidare menade han att pedagogisk planering bör utgå från en 
analys av vilka psykologiska processer som är involverade i de olika ämnesområdena och 
därefter sätta igång och vidareutveckla dessa processer hos eleverna. 
 
Undervisningen bör, enligt Vygotskij, utformas för att utveckla högre psykologiska processer 
genom aktivt samspel med lärarna och eleverna och som stimulerar varje enskild individ till att 
nå allt högre i sin utveckling. Zonen för den närmaste utvecklingen betecknar utrymmet mellan 
den nivå barnet redan har nått och den nivå det är på väg mot. Det är i detta utrymme som början 
till en utveckling i form av ännu ofärdiga läroprocesser ligger. Det är mot dessa läroprocesser 
som god undervisning bör inriktas. 
 
Det räcker inte att memorera vad någon sagt eller vad som står i en bok eftersom man för att lära 
behöver bearbeta fakta, diskutera med andra samt prövas mot och kopplas samman med 
tidigare kunskaper, erfarenheter och föreställningar. 
 
PBL inriktat arbete i filosofiundervisningen har stora fördelar. Eleverna lär sig att ta ansvar och 
att själva söka efter kunskap. Livet är inte förutsägbart, vilket innebär att varje individ måste 

                                                   
5 Arfwedsson, G, Arfwedsson, G. (2002). Didaktik för lärare. Stockholm. HLS-förlag. (293 s.) 
6 Dewey, J 1999, Demokrati och utbildning, Daidalos förlag Dewey, J (1936): Människans natur och handlingsliv. 

Natur och Kultur 
7 Vygotskij, L. S. Tänkande och språk. S.165. 
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kunna hantera nya problem då de uppstår. Vilken kunskap som kommer att vara användbar i 
framtiden är det ingen som vet. Men behärskar individen själv kunskapen att söka information, 
så kan han eller hon på det sättet finna ny kunskap då så behövs.8 
 
PBL verkar vara ett arbetssätt som gör det möjligt att nå mål och strävan enligt läroplanerna 
LPO/Lpf 94: ”Skolan skall sträva mot att varje elev kan använda sina kunskaper som redskap 
för att formulera och pröva antagande och lösa problem reflektera över erfarenheter kritiskt 
granska och värdera påståenden och förhållanden lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 
utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”9 

 
Att arbeta PBL baserat tar mycket tid. Därför ser jag helst ett arbetssätt i filosofiundervisning 
som inte är helt PBL baserat men som däremot låter sig inspireras av denna pedagogik. Eller att 
man varierar inlärningsprocessen exempelvis dag eller veckovis. Variation är bra för alla. 
Vilket arbetssätt som helst blir tråkigt om man använder sig utav samma hela tiden. 
 
Varför är filosofi viktig i skolan? 
 
För mig är det självklart att filosofi är viktigt ämne i skolan. Därmed vill jag inte säga att andra 
SO-ämnen är oviktiga, men att filosofi är minst lika viktig. 
 
Man kan höra ibland att elever inte förstår svåra filosofiska begrepp, att några av dem är lata 
eller osjälvständiga. Man skyller att media inte tar upp på djupet filosofiska frågor och folk inte 
har ett stort intresse för abstrakta teorier. Filosofi uppfattas ibland som ett ”onyttigt” ämne. 
Detta är i huvudsak är felaktigt. Det är däremot klart att studier i filosofi inte utgör en ren 
yrkesutbildning och idag är det kanske inte speciellt många arbetsgivare ser filosofi som viktig 
merit. Men detta gäller knappast filosofiämnet ensamt. 
 
En inte ovanlig uppfattning är att filosofi är svårt och kräver en speciell typ av begåvning. Även 
detta är i stort sett fel. Filosofistudier på de lägre nivåerna kräver inte någon begåvning utöver 
det vanliga. Men ämnets karaktär kräver ett lite annat sätt att studera som till att börja med kan 
ge en upplevelse av att det är svårt. 
 
Varför inser inte eleverna att det lönar sig att satsa på filosofi? Kanske helt enkelt för att de 
upplever en annan verklighet? Att det inte är här man enkelt får bra betyg, tjänar snabba pengar, 
får berömmelse osv. 
 
Det finns flera sätt på vilka man har stor nytta av filosofistudier. Filosofi engagerar allt fler 
människor i vårt samhälle. Filosofi är populärt. 
 
Det blir allt viktigare att känna till vad filosofi egentligen är. Det talas också allt mer om etik i 
vår värld. Etiken är ett viktigt delområde inom filosofi. 
 
Filosofi är både ett kunskaps- och ett färdighetsämne. Att studera filosofi är att bekanta sig med 
olika sätt att tänka och att lära sig av dem. Filosofi är mycket användbart. Vi måste alla tänka, 
reflektera, värdera och dra slutsatser. Mycket tankearbete innebär att man sorterar och värderar 
information. 

                                                   
8 Kjellgren, K. m.fl.(red.) 1993, Problembaserad inlärning - erfarenheter från Hälsouniversitet, Lund: 

Studentlitteratur. 
9 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet/Lpo 94. (1998) Stockholm, 

Utbildningsdepartementet, 1994, s. 29. 
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Filosofiundervisningen hjälper eleven att vidga och precisera sin uppfattning för tillvaron, det 
egna jaget och grunden för kunskap. För att kunna diskutera, behövs också begrepp. 
Filosofiundervisningen ger dessa begreppsliga instrument, så att eleven skall kunna bygga upp 
en helhetssyn på basis av den kunskap han får genom de övriga ämnena i skolan. 
 
Problemställning 
 
Det grundläggande problemområdet kan sammanfattas på följande sätt. Elever tycker att 
filosofi är intressant men svår. Det är självklart att elevens beteende och attityder påverkas av 
ett system av faktorer, olika miljöer eleven befinner sig i. Jag har därför valt att studera några av 
alla de faktorer. 
• Hur stimuleras elevernas intresse för filosofi inom det problembaserade lärandet? 
• Vilken effekt ger kombination av den traditionella undervisningen och lärarstyrda 

aktiviteter med det problembaserade lärandet i filosofiinlärning? 
 
I studien har jag valt att utgå från elevernas åsikter genom att de får berätta hur de upplever 
filosofiundervisningen och utifrån deras utsagor beskriver jag dem och deras 
ställningstaganden. Jag har också valt att studera elevernas attityder till filosofi. Studien mäter 
både elevernas attityder till filosofi och deras kunskaper i detta ämne. Attitydfrågorna belyser 
på olika sätt elevernas inställning till undervisningen. 
 
Uppfattningen att filosofi är till nytta för samhället är elever i alla grupper överens om. 
Eleverna är i huvudsak positiva till. De förknippar detta med sådant som är intressant och 
kreativt. 
 
Man diskuterar elevernas ansvarstagande för sitt lärande. När eleverna fick ta ansvar för 
handlingar de själva bestämt om, i stället för att göra det läraren bestämt, ökade deras 
ansvarstagande. Ansvaret är en följd av att ha inflytande, vara delaktig och inte tvärtom. Enligt 
undersökningen uppgav 63 % av eleverna att nästan helt eller helt instämde i påståendet att 
valet av filosofi lektionsinnehållet skulle göras tillsammans med eleverna 
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2. METOD, GENOMFÖRANDE OCH ANALYS 
 
Metod, plan för undersökning 
 
Uppsatsen består av en teoretisk och en empirisk del. För att kunna koppla teorin och verklighet 
använder jag två metodiska utgångspunkter. Den första metoden som utgår från en teoretisk 
bild kallas för en deduktiv metodansats och den andra metoden som utgår från verkligheten 
kallas för en induktiv metodansats. Jag har i mitt arbete tänkt använda mig av en kombination 
av bägge metoderna. Mitt metodval utgår från de frågeställningar som ska undersökas, vem 
eller vad som ska undersökas och undersökningens syfte. Kvantitativa och kvalitativa metoder 
hjälper mig att skapa en generell bild av elevernas intresse för filosofi. 
 
För att kunna förklara och redovisa vilka eventuella effekter elevernas egna val av 
arbetsmetoder i filosofiundervisningen har haft lämpar sig en kvalitativ metod bättre. Kvalitativ 
metod samlar ett antal olika tekniker: direkt observation, deltagande observation, 
respondentintervju. I undersökningen vill jag genom intervju försöka sätta mig in i elevernas 
situation och se skolan och dess arbetssätt utifrån deras perspektiv. 
 
Datainsamlingen genomfördes på Borgarskolan i Gävle. 
 
Den inledande enkäten för elever (bilaga 1) skulle delas ut. Efter den inledande enkäten skulle 
en övergripande diskussion med eleverna om själva syftet med ämnet filosofi ta vid, vad och 
varför ska man lära sig detta? Hur utvecklas elevernas intresse för filosofi? Jag ville i detta läge 
tillsammans med eleverna översätta kursmålet så att eleverna verkligen skulle förstå 
innebörden av målet med filosofiundervisningen. 
 
Sedan inplanerades att gemensamt med eleverna bestämma vilka betygskriterier som skulle 
gälla för detta moment. Efter den skulle eleverna starta sina egna arbeten i enlighet med vårt 
syfte och metodbeskrivningen. 
 
Eleverna skulle på det eget valda sättet redovisa sina arbeten och kunskaper inom filosofi. 
Samtliga elever skulle intervjuas sedan för att jag mer i detalj skulle undersöka deras attityder 
till filosofi. 
 
Mitt arbete i klassmiljön skulle sedan rundas av med den avslutande enkäten (bilaga 2). Detta 
var för att kunna mäta förändringar av elevernas intresse för filosofi som skett under 
undervisningsperiod. 
 
Genomförande 
 
Min praktik gjordes i tre grupper i filosofi A från samhällsvetenskapsprogram i gymnasiets 
årskurs 3. Totalt rörde det sig om 64 elever i tre klasser med inriktning ekonomi (SPE), 
medieinriktning (SPM) och samhällsvetenskap (SPS). 
 
Det ämnesblocket i filosofi som behandlades under den här perioden var kallats ”Etiska 
frågor”. Totalansvaret i samråd med min handledare i VFU överläts för detta ämnesblock till 
mig, med full frihet att planera, genomföra och utvärdera undervisningstillfällena. 
 
Det var viktigt om man redan hade en grundläggande kännedom om eleverna i klassen, deras 
personligheter, intresse och kunskaper. Jag ville först och främst återskapa den kontakt jag fick 
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med eleverna under den första perioden av min VFU. Min tanke var att ge både eleverna och 
mig en period av acklimatisering. 
 
Den första veckan var planerad att innehålla en ”nyintroduktion” av mig och ge eleverna 
information om det tänkta utvecklingsarbete i filosofi som skulle genomföras i klasser; samt, 
det viktigaste, att få deras tillåtelse att göra det. Sedan fick eleverna inledande anvisningar för 
det egna arbetet, individuellt eller i grupp. Tanken var att ge eleverna tid och möjligheter att 
tänka över det kommande momentet. 
 
En modifierade variant av enkäten besvarades till slut. Enkäterna lade vikten vid hur eleverna 
såg på ämnet filosofi. Sedan var bearbetning av enkätsvaren och sammanställningen av 
intervjuerna. 
 
Lektionsredogörelse 
 
Inför varje lektionspass i ämnesblocket ”Etiska frågor” gjorde jag en plan för lektionens 
upplägg, mål, eventuella ramfaktorer att ta hänsyn till. Jag beslutade mig också för att stegvis 
gå igenom momentets huvudsakliga innehåll. Skälet till detta var att försöka motverka att 
elevernas helhetsbild av momentet skulle komma att skuggas av det egna valet av 
fördjupningsuppgift. Den lärarledda genomgången gjordes alltid i helklass med efterföljande 
diskussioner i klassen utifrån instuderingsfrågor eller andra dagsaktuella frågor med 
anknytning till momentet ”Etiska frågor”. 
 
Nästa steg var en mer ingående presentation av själva ämnet ”Etiska frågor”. Efter inledande 
lektionspassen beslutade jag mig för att inte presentera eller förklara olika arbetsformer som 
eleverna kunde välja mellan. Jag beslutade mig för att tillsammans med varje grupp eller 
enskild elev diskutera fram lämpliga former för deras arbeten. Dessa rådslag var också helt fria 
från några försök att ge de tänkbara alternativen i det problembaserade lärandet (PBL). Vi 
poängterade att eleverna fritt skulle få välja arbetsmetod inom ramen för momentet utifrån eget 
intresse. 
 
Tanken med mitt arbete var att varje elev skulle veta och vara överens om vilka betygskriterier 
som skulle gälla just för detta ämnesblock ”Etiska frågor”. Tillsammans med eleverna 
diskuterades vad som skulle räknas in i betyget för momentet. Eleverna delade meningen om att 
det borde tas hänsyn till såväl engagemanget under lektionerna som själva slutprodukten. Vi 
lyfte även fram en diskussion kring ömsesidigt förtroende och ansvar. Efter det fick eleverna 
sätta sig ned enskilt eller i grupp och för att börja fundera över och sedan skriva ned hur och på 
vilket sätt de ville jobba på under detta moment. De flesta av eleverna hade vid lektionens slut 
bestämt sig för vad och hur de ville arbeta. 
 
Elevernas arbetsmetod 
 
Empiriskt underlag i form av fakta behövs för att kunna angripa problemen. För att samla in 
fakta används observationsmetoder. Mätningen kom att bedrivas så att eleverna besvarade den 
inledande enkäten. Sedan följde en klassdiskussion om varför vi överhuvudtaget har ämnet 
filosofi på schemat. Eleverna fick där fritt berätta om hur de såg på ämnet och dess betydelse. 
 
Eleverna fick göra ett självständigt arbete inom PBL. Uppgiften var att själv formulera en 
frågeställning om ”Etiska frågor” och ta fram egna tankar och reflektioner. 
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Eleverna sökte information i böcker och på Internet och till slut lämnade in uppgiften. De 
presenterade programmet ”Etiska frågor” som innehöll ett dramamoment, bildspel, en 
videofilm från Utbildningsradion, diskussionen. De använde kroppsspråk, ljud, musik. 
Bildspelet innehöll bilder som eleverna tagit med digitalkamera. Härutöver presenterade 
eleverna även en väggtidning. De kunde själva bestämma i vilken ordning de ville göra olika 
saker. 
 
Sammanfattningsvis så hade de flesta av eleverna kommit igång bra med sina arbeten. Det 
verkade även som om eleverna tyckte att det var roligt och utvecklande att få ta mycket eget 
ansvar. Jag hade dock en grupp om tre elever samt en elev som jobbade ensam vilka det var 
svårt att få igång. Tillsammans försökte vi hitta en lösning på hur de kunde gå vidare. Det 
började bli allt tydligare att behoven av mitt stöd varierade väldigt kraftigt. Vissa av grupperna 
hade ett bra grepp om de material de vill samla in utifrån klart definierade mål med sina arbeten. 
Andra hade betydligt svårare att sortera och värdera det material de samlat in. Tillsammans med 
eleverna diskuterade vi hur långt de hunnit med konkretiseringen av deras idéer kring 
redovisning. För de flesta gick det bra, de hade samlat ihop mycket information. Några elever 
även hade påbörjat sammanställningen av sitt insamlade material. 
 
Det märktes att de verkligen vill hinna bli klara med sina arbeten. Majoriteten av eleverna hade 
klarat sig bra. För ett fåtal hade varit för mycket av eget ansvar på en gång. De hade inte 
utnyttjat lektionstiderna på det mest effektiva sättet. 
 
Grundtanken med ett självständigt arbete var att eleverna i en så hög grad som möjligt själva 
skulle få vara med och bestämma. Elevernas arbetsmetod och redovisningsform skulle 
bestämmas tillsammans. I detta läge skulle den tänkta rollen som handledare vara att genom 
samtal med respektive elev komma med förslag på tänkbara vägar för elevernas fortsatta arbete. 
 
Samtliga elever intervjuades. Det första jag gjorde var att hela klassen samlades och i stor grad 
repeterade vi tillsammans tankarna bakom utvecklingsarbete och varför eleverna behövdes 
intervjuas. Jag berättade också att jag helst ville använda en bandspelare under intervjuerna för 
att skulle komma ihåg vad som sagts under intervjuerna och för att undvika misstolkningar. Två 
elever ville inte att jag spelade in intervjuerna med dem och det respekterades. Samtliga 
intervjuer avslutades med att vi tillsammans grundligt gick genom deras arbete, insats, närvaro, 
engagemang och redovisning. 
 
Enkätsammanställning 
 
I diagrammen redovisas den procentuella andelen för respektive svarsalternativ av elever. När 
eleverna svarade på den avslutande enkäten märktes det en skillnad på svaren i jämförelse med 
den inledande enkäten. Eleverna tänkte mer på filosofiinlärningen efter att de gjorde ett 
själständigt arbete. De fick en djupare insikt kring filosofiska frågor och deras innebörd. 
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Fråga 1. Jag tycker det är intressant att lära mig filosofi. 
Vid det första enkättillfället instämde 54 % av eleverna delvis helt, 46 % nästan helt och helt i 
påstående att det var intressant att lära filosofi. Motsvarande värde vid det andra enkättillfället 
var 82 % från 46 %, en ökning på 36 %. 
 

 
 

 

 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
 
Fråga 2. Jag vill lära mig om en massa olika filosofiska frågor. 
Vid den inledande enkäten uppgav 14 % av eleverna att de inte alls vill lära sig om en massa 
filosofiska frågor. 45 % delvis instämde, 37 % och 4 % stämde nästan allt och helt att lära olika 
filosofiska frågor. Motsvarande värden efter den andra enkäten var att 62 % nästan helt och helt 
visade sitt intresse till filosofiska frågor, en ökning på 21 %. 
 

 
 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
 
Fråga 3. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i filosofi i mitt blivande yrke. 
På frågan om eleverna trodde att de skulle ha nytta av sina kunskaper i filosofi kunde en 
förändring från första till andra enkäten noteras på 18 %. Andelen elever som nästan helt eller 
helt instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten till 38 % och för den andra enkäten 
56 %. 
 

  
Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
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Fråga 4. Lektionerna i filosofi är lika viktiga som lektionerna i kärnämnena. 
Den första enkäten erhöll svarsfrekvensen 36 % för påståendet att lektionerna i filosofi är lika 
viktiga som lektionerna i respektive gymnasieprograms kärnämnen. Motsvarande värden efter 
den andra enkäten var 52 %, en förändring av attityden på 16 %. 
 

 
 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
 
Fråga 5. Jag tycker att ämnet filosofi är alltför teoretiskt. 
Under den första enkäten uppgav 38 % av eleverna att de inte alls eller endast delvis instämde i 
påståendet att filosofi är alltför teoretiskt. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 
62 %, en förändring av attityden på 24 %. 
 

 

 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
 

Fråga 6. Jag tycker att filosofiundervisningen är aktiverande. 
Påståendet att filosofiundervisningen är aktiverande delades vid den första enkäten nästan helt 
eller helt av 41 % av eleverna. En minskning på 11 % från 24 % till 13 % av eleverna som inte 
stämde alls i detta påstående kunde noteras efter den andra enkäten. 
 

 
 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
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Fråga 7. Jag försöker förbättra mina prestationer i filosofiinlärning. 
Vid den inledande enkäten uppgav 64 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i 
påståendet att de försöker förbättra deras prestationer i filosofiundervisningen. Elevernas svar 
för den andra enkäten var 48 %, en förändring av attityden på 16 %. 
 

  
Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 

 
Fråga 8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot något annat kärnämne. 
Vid den inledande enkäten uppgav 34 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i 
påståendet att de skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot något annat ämne. Motsvarande 
värden efter den andra enkäten var 100 % ! 
 

 

 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
 
Fråga 9. Jag tycker jag klarar mig bra i filosofiinlärning. 
Vid den inledande enkäten uppgav 19 % av eleverna att de inte klarade sig bra i 
filosofiinlärningen. 33 % av eleverna uppgav att de inte alls klarade sig bra, och 48 % nästan 
helt eller helt klarade sig bra i filosofiinlärning. En minskning på 8 % av eleverna som inte 
klarade sig bra i filosofiinlärningen kunde noteras efter den andra enkäten. En elev valde att inte 
ange något svarsalternativ på denna fråga vid den andra enkäten. 
 

 
 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
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Fråga 10. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi. 
Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka ämnesvalet för lektionerna i filosofi delades vid 
den första enkäten nästan hel eller helt av 48 %. En ökning på 27 % kunde noteras efter den 
andra enkäten, totalt instämde nu 75 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet. 
 

  
Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 

 
Fråga 11. Jag tycker att det är bra att valet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi ska 
bestämmas tillsammans med oss elever. 
Vid den inledande uppgav 53 % av eleverna att helt och 19 % nästan helt instämde i påstående 
av valet av filosofikunskapen lektionsinnehållet skulle göras tillsammans med eleverna. Ingen 
valde svara att valet inte ska bestämmas tillsammans med elever. Elevernas svar för den andra 
enkäten oförändrad. 
 

 
 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
 
Fråga 12. Filosofiläraren uppmuntrar oss att tänka självständigt. 
Påståendet att filosofiläraren uppmuntrar eleverna att tänka självständigt delades vid den första 
enkäten nästan helt eller helt av 33 % av eleverna. 67 % av eleverna var ganska skeptiska i 
början. Efter den andra enkäten instämde nu 56 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet 
att filosofiläraren uppmuntrar eleverna att tänka självständigt. 
 

 
 

Den inledande enkäten. Den avslutande enkäten. 
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Den avslutande enkäten 
 
Den avslutande enkäten innehöll även frågor rörande elevernas syn på hur deras självständiga 
arbete ”Livets mening” inom problembaserat inlärning i filosofi fungerat. 
 
Fråga 13. Jag tycker att arbeta i basgrupp är produktivt och det stimulerar intresse till 
filosofiinlärning. 
På frågan om eleverna ansåg att arbeta i basgrupp som är den grundläggande arbetsformen 
inom PBL är produktivt och det stimulerar intresse till filosofiinlärningen svarade 41 % av 
eleverna att de nästan helt och 28 % helt instämde i instämde påståendet. 
 

 
 
Fråga 14. Jag tycker att fördelningen mellan olika arbetssätt och arbetsformer var bra. 
Då det gäller fördelningen mellan olika arbetssätt och arbetsformer i filosofi till exempel 
föreläsningar och seminarier anser en klar majoritet, 73 %, att fördelningen är den rätta. Ett 
fåtal kommentarer antyder att föreläsningar och seminarier är bra och att antalet kan ökas. 
 

 
 
Fråga 15. Jag rycker att samläsning var bra. 
En närliggande fråga om andra arbetsformer skall användas ger inte samma klara svar. Det är 
lika många har svarat nej (49) som svarat ja (51). 
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Fråga 16. Jag tycker att examinationen sker på ett adekvat sätt. 
Att examinationen sker på ett adekvat sätt tycker de flesta, 79 %. Även här dyker önskemål om 
arbetet upp hos några. Flera elever anser att även traditionella examinationsformer bör 
användas. 
 

 
 
Fråga 17. Det sätt vi arbetat på inom PBL passar inte mig alls. 
På påståendet att arbetssättet under detta moment inte passade dem svarade 81 % av eleverna 
att påståendet inte stämde alls. 
 

 
 
Fråga 18. Jag har inte fått tillräckligt stöd av lärare för mitt eget arbete under PBL. 
23 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att de ej hade fått tillräckligt stöd 
för sitt eget arbete av filosofiläraren under PBL. 
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Fråga 19. Jag tycker att mitt arbete inom PBL har varit svårt. 
37 % uppfattade deras arbete inom PBL som svårt. 63 % av eleverna delade inte helt eller 
delvis påståendet att deras arbete inom PBL i filosofi varit för svårt. 
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3. DISKUSSION 
 
Den inledande enkäten sökte mäta elevernas grundläggande inställning till ämnet filosofi. 
Eleverna tyckte att det var intressant att lära filosofi, de ville lära sig om en massa olika 
filosofiska frågor (enkätfrågor 1,2). För samtliga frågor märks en tydlig positiv förändring. Det 
var märkbar skillnad i elevernas syn på filosofi som ett intressant ämne mellan den inledande 
enkäten och den andra enkäten. 
 
Den förändringen kunde också bekräftas av intervjuerna. Eleverna tyckte att de kommer at ha 
nytta av sina kunskaper i filosofi i deras blivande yrke efter gymnasiet. Betydelsen av elevernas 
intresse när det gäller arbetsmetoder och dess påverkan på intresset för filosofi kan i detta läge 
inte ignoreras. I en ökning av intresse för filosofi är påverkan av innehåll och utförande av den 
egna undervisningen en betydande motivationsfaktor. Det står klart redan nu. 
 
Frågan för den som leder filosofiundervisningen borde då bli att säkerställa kvalitén så att 
programmål och kursmål uppnås, inte att i detalj styra lektionernas innehåll och arbetsmetoder. 
 
På frågan om eleverna ansåg att filosofi är ett lika viktigt ämne som lektionerna i kärnämnena 
förändrades elevernas svar positivt mellan de två enkättillfällena. Vid det första enkättillfället 
instämde 36 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet. Motsvarande värde vid det andra 
enkättillfället var 68 % en ökning med 32 %. 62 % av eleverna tyckte att ämnet filosofi var 
alltför teoretiskt. Motsvarande värden efter den andra enkäten visade minskning av sådan 
negativ uppfattning om filosofi till 38 %, en positiv minskning på 24 %. 
 
Även om värdet av förändringen storleksmässigt inte är stort måste förändringen ses i 
perspektivet av varje enskild elev. Med det menar jag att varje förändring där eleverna positivt 
ändrar uppfattning om filosofins betydelse är en framgång. Vid den inledande enkäten 41 % av 
eleverna tyckte att filosofiundervisning är aktiverande. Vid den andra enkäten ökade procent 
för 11 %. 48 % av eleverna försökte förbättra deras prestationer i filosofiundervisning. En 
tydlig förändring på elevernas attityder gäller 16 %. 
 
En slutsats kan vara att eleverna i princip är nöjda med nuvarande former men är 
beredda att prova andra, en öppenhet för utveckling eller ändringar med andra ord. 
Bland konkreta förslag nämns mer grupparbeten och gruppdiskussioner. 
 
Det framgår av svaren på enkätens första fråga att eleverna tyckte att arbetsformerna var 
kreativa och roliga (det var också intrycket jag fick under lektionen då aktiviteterna 
genomfördes). Och det är en viktig komponent vid popularisering av filosofi. Eleverna tyckte 
att de klarar sig bra i filosofiinlärningen (Fråga 9). 33 % av eleverna uppgav att de inte alls 
klarade sig bra, och 48 % nästan helt eller helt klarade sig bra i filosofiinlärning. En minskning 
på 8 % av eleverna som inte klarade sig bra i filosofiinlärningen kunde noteras efter den andra 
enkäten. 
 
Det vore synnerligen roligt att kunna dra slutsatsen att elevernas möjligheter att påverka 
innehållet av vad de ska läsa i ämnet filosofi (fråga 10) har förändrat deras intresse för filosofi. 
En ökning på 27 % kunde noteras efter den andra enkäten, totalt instämde nu 75 % av eleverna 
nästan helt eller helt i påståendet. 
 
Vid den inledande enkäten uppgav 34 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i 
påståendet att de skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot något annat kärnämne. Värdet av 
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en fråga (8) som är formulerad på detta sätt kan naturligtvis ifrågasättas. Frågan måste dock ses 
i sitt sammanhang, nämligen att eleverna jämför filosofi med andra ämne och ger ett omdöme 
om hur pass roligt just filosofi är. 
 
Det kan konstateras att varje förskjutning till höger av svaren mellan de två enkäter är mycket 
positiv. Den relativt kraftiga förändringen beror på att elevernas intresse på arbetsmetoder varit 
betydande. Man har fått möjlighet att studera det man själv är intresserad av. 
 
Frågor 10, 11 ger en beskrivning av elevernas syn på ansvaret för valet av innehåll i filosofi. 
Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka ämnesvalet för lektionerna i filosofi delades vid 
den första enkäten nästan hel eller helt av 48 %. 
 
Vid den inledande enkäten uppgav 63 % av eleverna att nästan helt eller helt instämde i 
påståendet att valet av filosofi lektionsinnehållet skulle göras tillsammans med eleverna. Att en 
så pass stor andel (cirka 30 %) av eleverna i enkäten anser att valet av innehållet i filosofi endast 
delvis ska ske i samråd med eleverna är inledningsvis förvånande. 
 
Det troliga skälet till detta är nog mer en fråga om vem som har det egentliga ansvaret för att 
initiera urvalet. Med det menar jag att en del elever föredrar att ha ”något att välja mellan”. Det 
vill säga läraren ska framta olika alternativ för ämnesstudier och tillvägagångssätt för att sedan 
i samråd med klassen besluta om vad som skall studeras. 
 
Ytterligare en positiv förändring i elevernas syn på ämnet filosofi visar enkätundersökningen. 
Antalet elever som tycker att filosofiläraren uppmuntrar dem att tänka självständigt (fråga 12) 
har ökat. 67 % av eleverna var ganska skeptiska i början. Efter den andra enkäten instämde nu 
56 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet att filosofiläraren uppmuntrar eleverna att 
tänka självständigt. 
 
Att filosofi upplevs som intressant eller roligt bör också betyda att möjligheten för att intresset 
och motivationen för just filosofi också är högt bör öka. Varje väg för att positivt förändra 
elevernas intresse för filosofi bör prövas. 
 
Det kan bero på att elevernas intresse på fördjupningsämne, arbetsmetoder varit så pass stort att 
valet till största delen baseras på egna funderingar och önskemål. I fall eleverna kan se en 
koppling mellan deras egna studier och den verklighet det själva befinner sig i bör också den 
upplevda nyttan öka. 
 
Att en ökad förståelse för elevernas egen verklighet och ämnet filosofi betydelse för den 
tycks ha uppstått står väl tämligen klart, men vad beror den på? 
Verkliga möjligheten att väja arbetsformer ökade intresse för ämnet. Den stora vinsten 
sker i att eleverna på ett helt annat sätt kan se kopplingen mellan ämnet och deras egna 
liv, de väljer ämnesfördjupningar utifrån egna intressen och funderingar. 
 
Den avslutande enkäten innehöll även frågor rörande elevernas syn på hur arbetet inom PBL 
fungerat. Bakom det ämnesblocket ”Etiska frågor” fanns tanke att få kunskap om hur lärandet 
går till där eleverna vill ta ansvar och ses som aktiva med behov av kunskap. Med aktivitet 
menas i detta sammanhang att reflektera, ta ställning, pröva i handling och formulera sig i tal 
eller skrift. Det räcker inte att memorera vad någon sagt eller vad som står i en bok eftersom 
eleverna för att lära behöver bearbeta fakta, diskutera med andra samt prövas mot och kopplas 
samman med tidigare kunskaper. 
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Eleverna ansåg att arbeta i basgrupp som är den grundläggande arbetsformen inom PBL är 
produktivt och det stimulerar intresse till filosofiinlärningen. 69 % av eleverna svarade att de 
nästan helt och helt instämde. (Fråga 13). 
 
På påståendet att fördelningen mellan olika arbetssätt och arbetsformer inom PBL var bra anser 
en klar majoritet, 73 %, att fördelningen är den rätta. Ett fåtal kommentarer antyder att 
föreläsningar och seminarier är bra och att antalet kan ökas. 
En närliggande fråga om andra arbetsformer skall användas ger inte samma klara svar. Det är 
lika många har svarat nej (49) som svarat ja (51) på frågan 15 ”Jag tycker att samläsning var 
bra.” 
 
Att examinationen sker på ett adekvat sätt tycker de flesta, 79 %. (Fråga 16). Under 
intervjuerna framkom att även här dyker önskemål om arbetet upp hos några. Flera elever anser 
att även traditionella examinationsformer bör användas. 
 
En överväldigande del av eleverna ansåg att det sätt vi valde att arbeta på inom PBL passade 
dem bra. Eleverna tyckte inte att detta moment skulle ha innehållit fler traditionella lärarledda 
lektioner. Men under intervjuerna framkom istället att en övervägande del av eleverna ansåg att 
fler av lektionerna skulle ha bedrivits i en mer traditionell klassrumsstil där läraren mer 
föreläser om momentets innehåll. Det tycks tyda på att variation i lektionernas utformning 
föredras framför något enstaka sätt att bedriva undervisningen på. 
 
Det finns en risk att helhetssynen över ett ämnesblock innehåll går förlorad för eleverna, 
eleverna får ett djup i sina kunskaper men över att smalt område. På något sätt måste 
bredden i elevernas kunskaper säkerställas. Min modell att som små delar av 
lektionspass behandla helheten i ämnet var i denna klass inte lyckad. Kanske måste 
istället hela lektionspass avsättas och schemaläggas för denna genomgång. 
 
För en del av eleverna är det inte alls viktigt att delta i besluten av ämnesval, arbetsmetoder eller 
på vilka sätt kunskaperna ska redovisas. Skälen till detta kan vara flera. Ett skäl är att man helt 
enkelt inte anser sig vara intresserad av detta. Eleverna förväntar sig helt enkelt att dessa typer 
av beslut skall göras av läraren. 
 
Andra orsaker kan vara att dessa ses som ytterligare en ”börda på elevens rygg”, inte nog med 
att själva uppgifterna ska göras utan nu ska de också arbetas fram av eleverna. Det finns mycket 
att göra för ungdomar under denna period i deras liv. Prioriteringar måste göras av eleverna och 
en prioritering är att klara av uppgifterna i skolan, inte konstruera dem. 68 % av eleverna 
instämde nästan helt eller helt i påståendet att det är viktigt för dem att delta i besluten om vad 
som ska läsas, hur det ämnesvalet ska behandlas och examineras. 
 
På frågan 17 svarade eleverna om det sätt de arbetat på inom PBL passade dem. 81 % av 
eleverna svarade att det sättet passade dem. För 13 % av eleverna det sättet delvis. 
 
Eleverna i klassen har stor vana från sina respektive kärnämnen att arbeta självständigt. 
Förutom detta har de flesta elever många gånger arbetat själständigt och med grupparbeten. 
 
Under intervjuerna framkom att tempot har varit ganska högt. Momentet ”Etiska frågor” var 
omfattande och mycket av ansvaret för studierna har lagts över på eleverna. Dock uppgav en 
del av eleverna att de kunde ha arbetat än mer effektivt. Denna synpunkt framfördes oftast 
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utifrån elevernas egen reflektion, ögonblick av självinstinkt, ett konstaterande att mer hade 
kunnat göras. 
 
23 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att de ej hade fått tillräckligt stöd 
för sitt eget arbete av lärarna inom PBL (fråga 18). Detta är problematiskt, trots att jag i stor 
utsträckning alltid var närvarande vid lektionerna. Det innebär det ändå att vissa elever och 
grupper kände sig åsidosatta vid vissa tillfällen. Det beror nog till största delen på att mitt stöd 
inte alltid kan komma vid exakt rätt tillfälle. Eleven eller gruppen väljer då ofta att själv hitta 
lösningar vilket i och för sig är positivt. Men i och med detta kan grupper också uppfatta det 
som att vissa grupper får mer hjälp än andra, vilket innebär irritation som kan påverka utfallet. 
 
37 % uppfattade deras arbete inom PBL som svårt (Fråga 19). 63 % av eleverna delade inte helt 
eller delvis påståendet att deras arbete inom PBL i filosofi varit för svårt. Att elevernas egen 
uppfattning om sina arbeten väl stämmer överens med min egen bedömning är mycket 
intressant. Samtliga elever färdigställde sina arbeten i tid, efter sina egna val av arbetsmetoder 
och redovisningsformer. Kvalitén på arbetena var överlag bra, 30 % fick MVG, 41 % betyget 
VG och de övriga betyget G. 
 
Analys av intervjuerna 
 
När jag bad eleverna att jämföra PBL med traditionell undervisning fick jag lite varierande 
svar. Några av eleverna är redan mycket vana att arbeta på ett fritt och självständigt sätt i deras 
kärnämnen. Dessa framhöll att det är roligt att jobba på ett sådant sätt men att det också kan bli 
jobbigt i längden. De menade att det optimala är att man blandar mer traditionell undervisning 
med friare arbetsformer. Enligt dem var det dock roligt att testa detta även inom filosofi. 
 
Majoriteten av eleverna ansåg vidare att de lär sig bäst av att arbeta själva. Vid lärarledda 
genomgångar ansåg flera av eleverna att det kunde vara svårt att komma ihåg något, ibland 
kändes det till och med som om man inte lärde sig speciellt mycket. 
 
Några av eleverna gav uttryck för deras intresse för filosofi ökade när man jobbade på detta sätt. 
Många påpekade att det var ett roligt sätt att arbeta på. Det som är roligt att göra är i hög grad 
sammankopplat med det intresset de känner. 
 
Jag fick mycket positiva svar av eleverna när jag ställde frågan hur de tyckte det hade varit att 
arbeta på detta sätt. Samtliga ansåg att det varit ett bra sätt att arbeta på och att de även i 
framtiden kunde tänka sig att jobba på detta sätt i ämnet filosofi. Det som några reserverade sig 
emot var att jag skulle ha styrt upp momentet mer i början eftersom det för en del av eleverna 
hade varit svårt att komma igång. 
 
Andra hade vissa svårigheter med att få fram information och ansåg att de skulle ha behövt lite 
mer hjälp av mig. Några av eleverna skulle om de hade fått göra om sina val av fördjupning 
gjort ett annorlunda val. Flertalet elever ansåg att det varit ett roligt sätt att jobba på och att det 
hade varit bra med omväxling. 
 
En del framhöll även att det varit positivt att få ta eget ansvar och att arbetssättet förmodligen 
skulle fungera ännu bättre om dessa sätt prövades igen. 
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Vid intervjuerna framkom dock att eleverna inte upplever ämnet filosofi som generellt ”svårt”. 
Inte heller att materialet som ligger till grund för filosofiundervisningen är svårtillgängligt eller 
att filosofi som ämne är alltför abstrakt. 
 
Nästan alla svarade att de använder Internet. Det verkar så att Internet är nu en jätte viktig 
infrastruktur för lärande. Samtliga ansåg att de hade fått vara med och påverka hela momentet. 
De tyckte inte att jag hade lagt mig i för mycket och de flesta kände även att de fått sina val 
tillgodosedda. 
 
Någon uttryckte ett missnöje med att ha fått jobbat ensam istället för i grupp. Under 
intervjuerna framkom att ingen av eleverna verkade ha varit missnöjd med att jag styrt dem för 
mycket. 
 
Mer information om hur lågpresterande respektive högpresterande elever uppfattade 
aktiviteterna hade varit intressant, och framgår inte av de data jag samlade in. Men då jag var 
bekant med eleverna sedan min första VFU och därmed har en uppfattning om elevernas 
prestationsförmåga, så bedömer jag att lågpresterande såväl som högpresterande eleverna 
uppskattade aktiviteterna vi genomförde - om än olika delar av dem. Det framgår av frågan om 
det var något som var särskilt bra, i enkäten, att elevernas uppfattning om vilka inslag de 
uppskattade mest vitt skiljer sig åt mellan olika elever. 
 
Sammanfattande resultatdiskussion – teori och empiri 
 
Teorierna som jag använt mig av har legat som grund till varför jag valde att jobba med detta 
område. Syftet med mitt arbete var att analysera hur elevernas intresse för filosofi stimuleras, 
att pröva om arbetsformer (det problembaserade lärandet) förändrar elevernas attityder till 
filosofi. 
 
När jag kopplar teorierna till sammanfattande resultatdiskussionen ser jag att intresse är viktigt 
för lärandet. Det kan ställas utom allt tvivel. Eleven står i centrum, själva elevaktiviteten, 
lärande och sociala utveckling är i fokus. 
 
Matthew Lipmans teori och hans syn på eleven och filosofiinlärning förutsätter att eleverna har 
motivation, att de engagerar sig i självkorrigerade tänkande. Detta genom att eleverna 
introduceras i dialogprocessen i klassrumdiskussionen. För att eleverna ska känna intresse 
krävs det att de inser nyttan och relevansen av kunskaperna. 
 
Den empiriska delen av mitt arbete har visat att många elever har stark personlig inställning för 
ämnet och för dem attityden till filosofi är den viktigaste determinanten. Attityden påverkar 
beteendet som i sin tur påverkar attityden. I stället för att öka rädslan för filosofi måste vi fasta 
på att det finns och aktivt arbeta för att minska den. 
 
För att filosofi ska spela större roll i deras liv måste eleverna få en positiv upplevelse om den. 
Konkurrensen om deras uppmärksamhet är stor och ju äldre de blir desto svårare tycks det vara 
att fånga dem. 
 
Malmhester B. och Ohlsson R. menar att elever som deltar i filosofiska samtal får en förbättrad 
förmåga att tänka abstrakt. De påstår att eleverna får större självförtroende i relation till både 
kamrater och lärare om de har ett inflytande på valet av innehåll och arbetsmetoder i 
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inlärningen. Har de dagens gymnasieelever möjlighet att bestämma hur de ska lära sig filosofi? 
Hur bedömer de sina förmågor? 
 
Den empiriska delen visar att eleverna verkar ha sina egna kriterier. Framförallt tysta eleverna 
tycks väga in intresset i sin bedömning om de är duktiga eller inte. De tror inte heller riktigt på 
ett bra betyg i filosofi, eftersom de inte känner sig duktiga och sagt att de inte begrep uppgiften 
i början. 
 
Jag förstår också av intervjuerna att det inte är tillräckligt för dem att prestera bra på prov. De 
känner ibland att de behöver få beröm direkt av läraren någon gång, att de också behöver bli 
sedda i klassrummet. De har en längtan efter att förstå och om de förstår ska de kanske bli mer 
motiverade i inlärningen. Inom PBL får de tysta eleverna tillräcklig hjälp av sina 
gruppkamrater att se sammanhangen. 
 
John Dewey förespråkade i sin pedagogik ett synsätt där teori och praktik, reflektion och 
handling var i samklang. I en rad betydelsefulla texter behandlade han de grundläggande 
filosofiska förutsättningarna för pedagogikens huvudområden. Han kritiserade traditionella 
föreställningar om hur undervisning organiserades, bedrevs och utvecklades. Deweys 
konstruktiva kritik av filosofiska och pedagogiska traditioner med avseende på lärande, 
kunskap kan fortfarande ses som aktuell och fruktbar. 
 
Det visade intervjuerna och enkätundersökningen där uttryckte eleverna en kritik mot den 
traditionella undervisningens innehåll. De blev besvikna när de mötte katederundervisning och 
stenciler. Eleverna önskade mer variation av undervisningen. Eleverna har sedan tidigare en 
viss erfarenhet att jobba självständigt i t ex religionskunskap, samhällskunskap och psykologi 
och visade därför direkt sitt missnöje med traditionella arbetsmetoder inom 
filosofiundervisningen. De upplevde att det var så omfattande material att det var svårt att ta till 
sig. De kände sig inte lika duktiga, de blev mindre intresserade och en negativ spiral hade 
påbörjats. 
 
Men samtidigt vill jag konstatera att eleverna hade lust att lära sig filosofi. Vid det första 
enkättillfället instämde 54 % av eleverna delvis helt, 46 % nästan helt och helt i påstående att 
det var intressant att lära filosofi. Motsvarande värde vid det andra enkättillfället var 82 % från 
46 %, en ökning på 36 %. 
 
Lev Vygotskij utvecklade en vetenskaplig metod och studerade gruppaktiviteten. Han menade 
att om man får ta del av vetenskapliga begrepp på ett område så kan man utvecklas ytterligare. 
Vygotskijs observationer leder till ett uppgiftsbaserat lärande, med stora sociala inslag, och där 
de lärande löser uppgifter som gradvis kräver mer av självständigt tänkande. 
 
Intervjuerna och enkätundersökningen påpekade att sådant självständigt tänkande hos elever 
aktiverades inom problembaserat lärning. Det var dock inte innehållet utan mer arbetsformer i 
undervisningen som gjorde att eleverna blir mer intresserade av filosofi. Enligt många i 
klasserna, var den bästa filosofiinlärning, när de fick göra ett självständigt arbete inom PBL. 
Uppgiften var att själv formulera en frågeställning om ”Etiska frågor” och ta fram egna tankar 
och reflektioner. 
 
Eleverna presenterade programmet ”Etiska frågor” som innehöll ett dramamoment, bildspel, en 
videofilm från Utbildningsradion, diskussionen. De använde kroppsspråk, ljud, musik. 
Bildspelet innehöll bilder som eleverna tagit med digitalkamera. Härutöver presenterade 
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eleverna även en väggtidning. De kunde själva bestämma i vilken ordning de ville göra olika 
saker. Redovisningsformer var offentliga. De övriga elever fick ta del av resultatet av gruppers 
ansträngningar för att de lyssnade och såg demonstrationer av färdigheter. Det resulterade i 
många positiva kommentarer. Eleverna uppskattade att få ta eget ansvar och att ha inflytande 
över sitt arbete. Enligt eleverna gagnar detta arbetssätt deras förståelse. Det var också tydligt att 
innehållet i undervisningen påverkade elevernas intresse för filosofi. Genom att nyttja PBL som 
arbetssätt vändes den negativa spiralen uppåt. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns flera goda skäl till att använda det 
problembaserat lärande (PBL) inom filosofi. PBL i filosofiundervisning är effektivare än 
traditionell undervisning och innebär ett förändrat sätt att se på lärande. Variation är bra. Därför 
ser jag helst ett arbetssätt i filosofiundervisning som inte är helt PBL baserat men som däremot 
låter sig inspireras av denna pedagogik. 
 
Slutsatserna som jag kan dra av enkät- och intervjusvaren är att eleverna verkar ha uppnått det 
avsedda syftet med inlärningen. Jag var nöjd med elevernas prestationer. Eleverna verkar ha 
fått en ökat intresse för ämnet filosofi för att filosofiundervisningen ger dem verktygen att 
agera, tänka, diskutera och reflektera. 
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Bilaga 1 
 

Enkät 1. Hur lär jag mig filosofi? 
 

 
 

1. Jaguppfattning, bild av mig själv som elev: 
        stämmer stämmer stämmer stämmer 
        inte alls delvis nästan allt helt 
 
1. Jag tycker det är intressant att lära mig filosofi  1 2 3 4 
 
2. Jag vill lära mig om en massa olika filosofiska frågor 1 2 3 4 
 
3. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i filosofi  1 2 3 4 
 i mitt blivande yrke 
 
2. Utvärdering av filosofiundervisningen 
 
4. Lektionerna i filosofi är lika viktiga som 
 lektionerna i kärnämnena.     1 2 3 4 
 
5. Jag tycker att ämnet filosofi är alltför teoretiskt  1 2 3 4 
 
6. Jag tycker att filosofiundervisningen är aktiverande.   1 2 3 4 
 
7. Jag försöker förbättra mina prestationer i filosofiinlärning.  1 2 3 4 
 
8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot 
 något annat kärnämne.      1 2 3 4 
 
9. Jag tycker jag klarar mig bra i filosofiinlärning.   1 2 3 4 
 
10. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi. 1 2 3 4 
 
11. Jag tycker att det är bra att valet av vad vi ska läsa i  1 2 3 4 
 ämnet filosofi ska bestämmas tillsammans med oss elever. 
 
12. Filosofiläraren uppmuntrar oss att tänka självständigt. 1 2 3 4 
 

TACK FÖR DINA SVAR OCH DIN SAMVERKAN 
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Bilaga 2 

 
 

1. Jaguppfattning, bild av mig själv som elev: 
        stämmer stämmer stämmer stämmer 
        inte alls delvis nästan allt helt 
 
11. Jag tycker det är intressant att lära mig filosofi  1 2 3 4 
 
12. Jag vill lära mig om en massa olika filosofiska frågor  1 2 3 4 
 
13. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i filosofi  1 2 3 4 
i mitt blivande yrke 
 
2. Utvärdering av filosofiundervisningen 
 
14. Lektionerna i filosofi är lika viktiga som 
 lektionerna i kärnämnena.     1 2 3 4 
 
15. Jag tycker att ämnet filosofi är alltför teoretiskt  1 2 3 4 
 
16. Jag tycker att filosofiundervisningen är aktiverande.  1 2 3 4 
 
17. Jag försöker förbättra mina prestationer i filosofiinlärning. 1 2 3 4 
 
18. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot 
 något annat kärnämne.     1 2 3 4 
 
19. Jag tycker jag klarar mig bra i filosofiinlärning.  1 2 3 4 
 
20. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi. 1 2 3 4 
 
11. Jag tycker att det är bra att valet av vad vi ska läsa i  1 2 3 4 
 ämnet filosofi ska bestämmas tillsammans med oss elever. 
 
12. Filosofiläraren uppmuntrar oss att tänka självständigt.  1 2 3 4 
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13. Jag tycker att arbeta i basgrupp är produktivt och det 
 stimulerar intresse till filosofiinlärning.   1 2 3 4 
 
14. Jag tycker att fördelningen mellan olika arbetssätt 
 och arbetsformer var bra.     1 2 3 4 
 
15. Jag tycker att samläsning var bra.    1 2 3 4 
 
16. Jag tycker att examinationen sker på ett adekvat sätt.   1 2 3 4 
 
17. Det sätt vi arbetat på inom PBL passar inte mig alls.   1 2 3 4 
 
18. Jag har inte fått tillräckligt stöd av lärare för mitt 
 eget arbete under PBL.      1 2 3 4 
 
19. Jag tycker att mitt arbete inom PBL har varit svårt.   1 2 3 4 
 
 
 

TACK FÖR DINA SVAR OCH DIN SAMVERKAN! 
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1. BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING

Inledning

Ämnesdidaktiken kräver kunnande i både ämne och pedagogik och en god förankring i praktisk verklighet. Varför, hur och vad brukar betecknas som de grundläggande didaktiska frågorna. Varför skall man lära sig filosofi? Hur - vilka alternativa undervisningsstrategier finns? Vilka viktiga vägval ställs filosofiläraren inför? Hur stimulerar man elevernas intresse för ämnet filosofi? Hur väljer man ut ur filosofins stora skattkammare, ett stoff för undervisning i ämnet?


Jag hade min VFU verksamhetsförlagda utbildning under VT-04 och HT-04 på Borgarskolan i Gävle. Samtidigt fick jag tillfälle att vikariera för filosofilärare. Denna erfarenhet fick mig att reflektera över hur elevernas intresse för filosofi kan stimuleras.


Det finns mera än 800 elever och 70 lärare på Borgarskolan. Lärarkåren på skolan är stabil, och består av i huvudsak av behöriga lärare. Mertalet av eleverna på Borgarskolan har svenska som modersmål. Det finns fyra program för eleverna: fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, medieprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.


Under lektionstimmarna blev jag medveten om att eleverna inte alltid förstod mig. Jag introducerade en del svåra filosofiska begrepp och områden som var okända för dem och dessutom hade jag utländsk brytning som det naturligtvis tog en viss tid för eleverna att vänja sig vid.


Kunskapsmässigt var det ingen större skillnad mellan grupperna, men attityderna var annorlunda. Vissa av de eleverna nästan skröt med att de inte kunde något i filosofi och ansåg inte heller att de behövde kunna något. Andra ville gärna lära sig mer men vågade inte fråga. Tredje gruppen ansåg däremot att de redan kunde allt även om så inte var fallet.


I början av termin ifrågasatte några elever varför de skulle behöva läsa filosofi. Jag frågade också elever hur de uppfattade filosofi i förhållande till andra ämnen - är den lika viktig och nödvändig i vardagliga livet eller ej.


Eleverna visade osäkerhet inför kursen men när vi väl kommit igång var de fulla av nyfikenhet och entusiasm. Hur kunde något, som de tidigare tyckt vara så svårt och oklart, nästan plötsligt vara så intressant? De vågade dock fråga om ”självklara” saker vilket tydde på att de kände sig trygga i gruppen.


Ett resultat som jag speciellt reagerade på, var att majoritet av elever tyckte att filosofi var roligt och intressant. Det var några av elever som däremot fortfarande tyckte att filosofi inte var så roligt och intresset varierade. Vad berodde detta på? Hur utvecklas egentligen elevernas intresse för filosofi?


I Nationalencyklopedins Ordbok står det att ”intresse” är dels en attityd som består i att man önskar ta del av något, dels spontan och lustbetonad inriktning av uppmärksamhet på ngt ämne. (http://www.ne.se/isp/search/article.isp).


Hur ska filosofiundervisningen struktureras för att skapa, utveckla och vårda intresse för filosofi? Varför ska man läsa filosofi? Vad är ”kärnan” i filosofi?


Studien syfte

Syftet med denna uppsats är


· diskutera didaktiska frågorna i filosofi ämnet utifrån ”Hur-frågan”.


· genomföra arbetsformer inom det problembaserade lärandet under ämnesblocket ”Etiska frågor”.


· analysera hur elevernas intresse för filosofi stimuleras och eventuella negativa attityder till ämnet förändras inom det problembaserade lärandet.

En teoretisk del

Uppsatsens teoretiska del redogör för de teorier som finns angående filosofiinlärning. En undersökning på 1970-talet började Matthew Lipman och Gareth Matthews i USA. De intresserade sig för möjligheten att föra filosofiska samtal med elever. Matthew Lipman använder metod som tränar eleverna att förstå och ta ställning till klassiska filosofiska begrepp som: livet, människa, rättvisa, världen, identitet, personlighet mm.


Sven-Åke Selander som länge intresserat sig för Lipmans arbete, menar att Lipman inspirerats av Sokrates, Platon och Aristoteles vilka såg kunskapen som innefattat i individen och möjligheterna att förlösa denna kunskap genom dialogen eller mer specifikt - genom språket. Även Wittgensteins förordande för skäl och argument, kan återfinnas i Lipmans teorier enligt Selander (1991). Senare influenser som refereras i litteraturen är Vygotskij, Dewey och Piaget.


Andra undersökningar har ofta handlat om kortare perioder av filosofiska samtal och försök till utvärdering av resultatet med hjälp av enklare tester (av intelligenstest-typ, tester av logisk förmåga, eller försök att se korrelationer mellan deltagande i filosofiska samtal och skolbetyg).


En bok Filosofi med barn. Reflektioner över ett försök på lågstadiet publicerades som resultat av ett forskningsprojekt om filosofi med barn som finansierades av Skolöverstyrelsen.
 Malmhester B. och Ohlsson R. studerade hur eleverna bedömde svåra filosofiska frågor; genom att tänka över fakta — eller genom att följa första bästa ingivelse eftersom ingenting ändå är säkert. Svaren på sådana frågor bygger alltid på filosofiska principer — medvetna eller omedvetna.


Det finns resultat från tidigare undersökning som tyder på att elever som deltar i filosofiska samtal lär sig ett grundligare sätt att tänka med högre grad av precisering och därmed ett större intentionsdjup.

Ett annat resultat av undervisningen är att eleverna tenderar att utveckla en öppenhet och tolerans som slår över i ett slags relativism (Malmhester & Ohlsson 1999, s 357-365).

Frågan om eleverna genom att delta i filosofiundervisning utvecklar en relativistisk hållning till begrepp som ’sanning’ och ’kunskap’ aktualiseras av resultaten av den tidigare undersökningen. (Malmhester & Ohlsson, 1999, sid. 357-365.)


Den ”traditionella” undervisningen, som strävar efter att få eleverna att reproducera konkreta former av kunskap som skola och lärare bestämmer (Arfwedsson, 2002, s.146) anses inte längre som den bästa. Den teorin betraktar innehållet i filosofiundervisningen som utbildningens centrala mål. Eleven är följsam och flitig (Arfwedsson, 2002, s.152). Idag har förståelsen om elevernas inlärningsförmåga förändrats. Eleven ska till stora delar lära sig genom en självinlärningsprocess. Eleven står i centrum och skolans uppgift blir att aktivera elevens tankeaktivitet.


John Deweys teori ”learning by doing” förespråkade en aktivitetspedagogik, där reflektion och handling hänger ihop. De bästa arbetssätten, enligt Dewey, är att eleverna arbetar sökande.


Vanligtvis är det Deweys åsikter om individens utveckling, undervisningens individualisering, erfarenhetsbaserat lärande, det manuella arbetets betydelse som lyfts fram i pedagogiska diskussioner. Utbildning innebär, enligt Dewey, att individen får ta del av mänsklighetens sociala medvetande.


Från Deweys tankar på lärprocessen har många aktuella pedagogiska metoder utvecklas, t.o.m. PBL, problembaserad inlärning. Den skillnaden mellan ”traditionell” undervisning och ett problembaserat lärande är först och främst förhållningssättet till den lärande.


Den pedagogiska grundsynen inom PBL utgår ifrån frågor som ”hur går det till när vi lär oss”, ”är det skillnad på att lära in och lära ut”. PBL har tyngdpunkten på inlärning där en förutsättning är den egna aktiviteten i läroprocessen. Med aktivitet menas i detta sammanhang att reflektera, ta ställning, pröva i handling och formulera sig i tal eller skrift.


”Individen utvecklas till det han/hon blir genom det han/hon producerar för andra. Det är viktigt att teoretisk kunskap inte är ett mål i sig utan att förståelsen används till effektiv och ansvarsfull handling, praktisk aktivitet.”
 Vygotskij menade att kunskap inte kan plockas ur sitt naturliga sammanhang och överföras isolerat. Den kan bara ge mening och skapa motivation om den ingår som en del av en helhet. Vidare menade han att pedagogisk planering bör utgå från en analys av vilka psykologiska processer som är involverade i de olika ämnesområdena och därefter sätta igång och vidareutveckla dessa processer hos eleverna.


Undervisningen bör, enligt Vygotskij, utformas för att utveckla högre psykologiska processer genom aktivt samspel med lärarna och eleverna och som stimulerar varje enskild individ till att nå allt högre i sin utveckling. Zonen för den närmaste utvecklingen betecknar utrymmet mellan den nivå barnet redan har nått och den nivå det är på väg mot. Det är i detta utrymme som början till en utveckling i form av ännu ofärdiga läroprocesser ligger. Det är mot dessa läroprocesser som god undervisning bör inriktas.


Det räcker inte att memorera vad någon sagt eller vad som står i en bok eftersom man för att lära behöver bearbeta fakta, diskutera med andra samt prövas mot och kopplas samman med tidigare kunskaper, erfarenheter och föreställningar.


PBL inriktat arbete i filosofiundervisningen har stora fördelar. Eleverna lär sig att ta ansvar och att själva söka efter kunskap. Livet är inte förutsägbart, vilket innebär att varje individ måste kunna hantera nya problem då de uppstår. Vilken kunskap som kommer att vara användbar i framtiden är det ingen som vet. Men behärskar individen själv kunskapen att söka information, så kan han eller hon på det sättet finna ny kunskap då så behövs.


PBL verkar vara ett arbetssätt som gör det möjligt att nå mål och strävan enligt läroplanerna LPO/Lpf 94: ”Skolan skall sträva mot att varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antagande och lösa problem reflektera över erfarenheter kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”


Att arbeta PBL baserat tar mycket tid. Därför ser jag helst ett arbetssätt i filosofiundervisning som inte är helt PBL baserat men som däremot låter sig inspireras av denna pedagogik. Eller att man varierar inlärningsprocessen exempelvis dag eller veckovis. Variation är bra för alla. Vilket arbetssätt som helst blir tråkigt om man använder sig utav samma hela tiden.

Varför är filosofi viktig i skolan?


För mig är det självklart att filosofi är viktigt ämne i skolan. Därmed vill jag inte säga att andra SO-ämnen är oviktiga, men att filosofi är minst lika viktig.


Man kan höra ibland att elever inte förstår svåra filosofiska begrepp, att några av dem är lata eller osjälvständiga. Man skyller att media inte tar upp på djupet filosofiska frågor och folk inte har ett stort intresse för abstrakta teorier. Filosofi uppfattas ibland som ett ”onyttigt” ämne. Detta är i huvudsak är felaktigt. Det är däremot klart att studier i filosofi inte utgör en ren yrkesutbildning och idag är det kanske inte speciellt många arbetsgivare ser filosofi som viktig merit. Men detta gäller knappast filosofiämnet ensamt.


En inte ovanlig uppfattning är att filosofi är svårt och kräver en speciell typ av begåvning. Även detta är i stort sett fel. Filosofistudier på de lägre nivåerna kräver inte någon begåvning utöver det vanliga. Men ämnets karaktär kräver ett lite annat sätt att studera som till att börja med kan ge en upplevelse av att det är svårt.


Varför inser inte eleverna att det lönar sig att satsa på filosofi? Kanske helt enkelt för att de upplever en annan verklighet? Att det inte är här man enkelt får bra betyg, tjänar snabba pengar, får berömmelse osv.


Det finns flera sätt på vilka man har stor nytta av filosofistudier. Filosofi engagerar allt fler människor i vårt samhälle. Filosofi är populärt.


Det blir allt viktigare att känna till vad filosofi egentligen är. Det talas också allt mer om etik i vår värld. Etiken är ett viktigt delområde inom filosofi.


Filosofi är både ett kunskaps- och ett färdighetsämne. Att studera filosofi är att bekanta sig med olika sätt att tänka och att lära sig av dem. Filosofi är mycket användbart. Vi måste alla tänka, reflektera, värdera och dra slutsatser. Mycket tankearbete innebär att man sorterar och värderar information.


Filosofiundervisningen hjälper eleven att vidga och precisera sin uppfattning för tillvaron, det egna jaget och grunden för kunskap. För att kunna diskutera, behövs också begrepp. Filosofiundervisningen ger dessa begreppsliga instrument, så att eleven skall kunna bygga upp en helhetssyn på basis av den kunskap han får genom de övriga ämnena i skolan.

Problemställning

Det grundläggande problemområdet kan sammanfattas på följande sätt. Elever tycker att filosofi är intressant men svår. Det är självklart att elevens beteende och attityder påverkas av ett system av faktorer, olika miljöer eleven befinner sig i. Jag har därför valt att studera några av alla de faktorer.


· Hur stimuleras elevernas intresse för filosofi inom det problembaserade lärandet?


· Vilken effekt ger kombination av den traditionella undervisningen och lärarstyrda aktiviteter med det problembaserade lärandet i filosofiinlärning?


I studien har jag valt att utgå från elevernas åsikter genom att de får berätta hur de upplever filosofiundervisningen och utifrån deras utsagor beskriver jag dem och deras ställningstaganden. Jag har också valt att studera elevernas attityder till filosofi. Studien mäter både elevernas attityder till filosofi och deras kunskaper i detta ämne. Attitydfrågorna belyser på olika sätt elevernas inställning till undervisningen.


Uppfattningen att filosofi är till nytta för samhället är elever i alla grupper överens om. Eleverna är i huvudsak positiva till. De förknippar detta med sådant som är intressant och kreativt.


Man diskuterar elevernas ansvarstagande för sitt lärande. När eleverna fick ta ansvar för handlingar de själva bestämt om, i stället för att göra det läraren bestämt, ökade deras ansvarstagande. Ansvaret är en följd av att ha inflytande, vara delaktig och inte tvärtom. Enligt undersökningen uppgav 63 % av eleverna att nästan helt eller helt instämde i påståendet att valet av filosofi lektionsinnehållet skulle göras tillsammans med eleverna


2. METOD, GENOMFÖRANDE OCH ANALYS

Metod, plan för undersökning

Uppsatsen består av en teoretisk och en empirisk del. För att kunna koppla teorin och verklighet använder jag två metodiska utgångspunkter. Den första metoden som utgår från en teoretisk bild kallas för en deduktiv metodansats och den andra metoden som utgår från verkligheten kallas för en induktiv metodansats. Jag har i mitt arbete tänkt använda mig av en kombination av bägge metoderna. Mitt metodval utgår från de frågeställningar som ska undersökas, vem eller vad som ska undersökas och undersökningens syfte. Kvantitativa och kvalitativa metoder hjälper mig att skapa en generell bild av elevernas intresse för filosofi.


För att kunna förklara och redovisa vilka eventuella effekter elevernas egna val av arbetsmetoder i filosofiundervisningen har haft lämpar sig en kvalitativ metod bättre. Kvalitativ metod samlar ett antal olika tekniker: direkt observation, deltagande observation, respondentintervju. I undersökningen vill jag genom intervju försöka sätta mig in i elevernas situation och se skolan och dess arbetssätt utifrån deras perspektiv.


Datainsamlingen genomfördes på Borgarskolan i Gävle.


Den inledande enkäten för elever (bilaga 1) skulle delas ut. Efter den inledande enkäten skulle en övergripande diskussion med eleverna om själva syftet med ämnet filosofi ta vid, vad och varför ska man lära sig detta? Hur utvecklas elevernas intresse för filosofi? Jag ville i detta läge tillsammans med eleverna översätta kursmålet så att eleverna verkligen skulle förstå innebörden av målet med filosofiundervisningen.


Sedan inplanerades att gemensamt med eleverna bestämma vilka betygskriterier som skulle gälla för detta moment. Efter den skulle eleverna starta sina egna arbeten i enlighet med vårt syfte och metodbeskrivningen.


Eleverna skulle på det eget valda sättet redovisa sina arbeten och kunskaper inom filosofi. Samtliga elever skulle intervjuas sedan för att jag mer i detalj skulle undersöka deras attityder till filosofi.


Mitt arbete i klassmiljön skulle sedan rundas av med den avslutande enkäten (bilaga 2). Detta var för att kunna mäta förändringar av elevernas intresse för filosofi som skett under undervisningsperiod.


Genomförande

Min praktik gjordes i tre grupper i filosofi A från samhällsvetenskapsprogram i gymnasiets årskurs 3. Totalt rörde det sig om 64 elever i tre klasser med inriktning ekonomi (SPE), medieinriktning (SPM) och samhällsvetenskap (SPS).


Det ämnesblocket i filosofi som behandlades under den här perioden var kallats ”Etiska frågor”. Totalansvaret i samråd med min handledare i VFU överläts för detta ämnesblock till mig, med full frihet att planera, genomföra och utvärdera undervisningstillfällena.


Det var viktigt om man redan hade en grundläggande kännedom om eleverna i klassen, deras personligheter, intresse och kunskaper. Jag ville först och främst återskapa den kontakt jag fick med eleverna under den första perioden av min VFU. Min tanke var att ge både eleverna och mig en period av acklimatisering.


Den första veckan var planerad att innehålla en ”nyintroduktion” av mig och ge eleverna information om det tänkta utvecklingsarbete i filosofi som skulle genomföras i klasser; samt, det viktigaste, att få deras tillåtelse att göra det. Sedan fick eleverna inledande anvisningar för det egna arbetet, individuellt eller i grupp. Tanken var att ge eleverna tid och möjligheter att tänka över det kommande momentet.


En modifierade variant av enkäten besvarades till slut. Enkäterna lade vikten vid hur eleverna såg på ämnet filosofi. Sedan var bearbetning av enkätsvaren och sammanställningen av intervjuerna.

Lektionsredogörelse


Inför varje lektionspass i ämnesblocket ”Etiska frågor” gjorde jag en plan för lektionens upplägg, mål, eventuella ramfaktorer att ta hänsyn till. Jag beslutade mig också för att stegvis gå igenom momentets huvudsakliga innehåll. Skälet till detta var att försöka motverka att elevernas helhetsbild av momentet skulle komma att skuggas av det egna valet av fördjupningsuppgift. Den lärarledda genomgången gjordes alltid i helklass med efterföljande diskussioner i klassen utifrån instuderingsfrågor eller andra dagsaktuella frågor med anknytning till momentet ”Etiska frågor”.


Nästa steg var en mer ingående presentation av själva ämnet ”Etiska frågor”. Efter inledande lektionspassen beslutade jag mig för att inte presentera eller förklara olika arbetsformer som eleverna kunde välja mellan. Jag beslutade mig för att tillsammans med varje grupp eller enskild elev diskutera fram lämpliga former för deras arbeten. Dessa rådslag var också helt fria från några försök att ge de tänkbara alternativen i det problembaserade lärandet (PBL). Vi poängterade att eleverna fritt skulle få välja arbetsmetod inom ramen för momentet utifrån eget intresse.


Tanken med mitt arbete var att varje elev skulle veta och vara överens om vilka betygskriterier som skulle gälla just för detta ämnesblock ”Etiska frågor”. Tillsammans med eleverna diskuterades vad som skulle räknas in i betyget för momentet. Eleverna delade meningen om att det borde tas hänsyn till såväl engagemanget under lektionerna som själva slutprodukten. Vi lyfte även fram en diskussion kring ömsesidigt förtroende och ansvar. Efter det fick eleverna sätta sig ned enskilt eller i grupp och för att börja fundera över och sedan skriva ned hur och på vilket sätt de ville jobba på under detta moment. De flesta av eleverna hade vid lektionens slut bestämt sig för vad och hur de ville arbeta.

Elevernas arbetsmetod

Empiriskt underlag i form av fakta behövs för att kunna angripa problemen. För att samla in fakta används observationsmetoder. Mätningen kom att bedrivas så att eleverna besvarade den inledande enkäten. Sedan följde en klassdiskussion om varför vi överhuvudtaget har ämnet filosofi på schemat. Eleverna fick där fritt berätta om hur de såg på ämnet och dess betydelse.


Eleverna fick göra ett självständigt arbete inom PBL. Uppgiften var att själv formulera en frågeställning om ”Etiska frågor” och ta fram egna tankar och reflektioner.

Eleverna sökte information i böcker och på Internet och till slut lämnade in uppgiften. De presenterade programmet ”Etiska frågor” som innehöll ett dramamoment, bildspel, en videofilm från Utbildningsradion, diskussionen. De använde kroppsspråk, ljud, musik. Bildspelet innehöll bilder som eleverna tagit med digitalkamera. Härutöver presenterade eleverna även en väggtidning. De kunde själva bestämma i vilken ordning de ville göra olika saker.


Sammanfattningsvis så hade de flesta av eleverna kommit igång bra med sina arbeten. Det verkade även som om eleverna tyckte att det var roligt och utvecklande att få ta mycket eget ansvar. Jag hade dock en grupp om tre elever samt en elev som jobbade ensam vilka det var svårt att få igång. Tillsammans försökte vi hitta en lösning på hur de kunde gå vidare. Det började bli allt tydligare att behoven av mitt stöd varierade väldigt kraftigt. Vissa av grupperna hade ett bra grepp om de material de vill samla in utifrån klart definierade mål med sina arbeten. Andra hade betydligt svårare att sortera och värdera det material de samlat in. Tillsammans med eleverna diskuterade vi hur långt de hunnit med konkretiseringen av deras idéer kring redovisning. För de flesta gick det bra, de hade samlat ihop mycket information. Några elever även hade påbörjat sammanställningen av sitt insamlade material.


Det märktes att de verkligen vill hinna bli klara med sina arbeten. Majoriteten av eleverna hade klarat sig bra. För ett fåtal hade varit för mycket av eget ansvar på en gång. De hade inte utnyttjat lektionstiderna på det mest effektiva sättet.


Grundtanken med ett självständigt arbete var att eleverna i en så hög grad som möjligt själva skulle få vara med och bestämma. Elevernas arbetsmetod och redovisningsform skulle bestämmas tillsammans. I detta läge skulle den tänkta rollen som handledare vara att genom samtal med respektive elev komma med förslag på tänkbara vägar för elevernas fortsatta arbete.


Samtliga elever intervjuades. Det första jag gjorde var att hela klassen samlades och i stor grad repeterade vi tillsammans tankarna bakom utvecklingsarbete och varför eleverna behövdes intervjuas. Jag berättade också att jag helst ville använda en bandspelare under intervjuerna för att skulle komma ihåg vad som sagts under intervjuerna och för att undvika misstolkningar. Två elever ville inte att jag spelade in intervjuerna med dem och det respekterades. Samtliga intervjuer avslutades med att vi tillsammans grundligt gick genom deras arbete, insats, närvaro, engagemang och redovisning.

Enkätsammanställning

I diagrammen redovisas den procentuella andelen för respektive svarsalternativ av elever. När eleverna svarade på den avslutande enkäten märktes det en skillnad på svaren i jämförelse med den inledande enkäten. Eleverna tänkte mer på filosofiinlärningen efter att de gjorde ett själständigt arbete. De fick en djupare insikt kring filosofiska frågor och deras innebörd.


Fråga 1. Jag tycker det är intressant att lära mig filosofi.


Vid det första enkättillfället instämde 54 % av eleverna delvis helt, 46 % nästan helt och helt i påstående att det var intressant att lära filosofi. Motsvarande värde vid det andra enkättillfället var 82 % från 46 %, en ökning på 36 %.

		



		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 2. Jag vill lära mig om en massa olika filosofiska frågor.


Vid den inledande enkäten uppgav 14 % av eleverna att de inte alls vill lära sig om en massa filosofiska frågor. 45 % delvis instämde, 37 % och 4 % stämde nästan allt och helt att lära olika filosofiska frågor. Motsvarande värden efter den andra enkäten var att 62 % nästan helt och helt visade sitt intresse till filosofiska frågor, en ökning på 21 %.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 3. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i filosofi i mitt blivande yrke.


På frågan om eleverna trodde att de skulle ha nytta av sina kunskaper i filosofi kunde en förändring från första till andra enkäten noteras på 18 %. Andelen elever som nästan helt eller helt instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten till 38 % och för den andra enkäten 56 %.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 4. Lektionerna i filosofi är lika viktiga som lektionerna i kärnämnena.


Den första enkäten erhöll svarsfrekvensen 36 % för påståendet att lektionerna i filosofi är lika viktiga som lektionerna i respektive gymnasieprograms kärnämnen. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 52 %, en förändring av attityden på 16 %.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 5. Jag tycker att ämnet filosofi är alltför teoretiskt.


Under den första enkäten uppgav 38 % av eleverna att de inte alls eller endast delvis instämde i påståendet att filosofi är alltför teoretiskt. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 62 %, en förändring av attityden på 24 %.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 6. Jag tycker att filosofiundervisningen är aktiverande.


Påståendet att filosofiundervisningen är aktiverande delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 41 % av eleverna. En minskning på 11 % från 24 % till 13 % av eleverna som inte stämde alls i detta påstående kunde noteras efter den andra enkäten.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 7. Jag försöker förbättra mina prestationer i filosofiinlärning.


Vid den inledande enkäten uppgav 64 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i påståendet att de försöker förbättra deras prestationer i filosofiundervisningen. Elevernas svar för den andra enkäten var 48 %, en förändring av attityden på 16 %.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot något annat kärnämne.


Vid den inledande enkäten uppgav 34 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i påståendet att de skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot något annat ämne. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 100 % !

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 9. Jag tycker jag klarar mig bra i filosofiinlärning.


Vid den inledande enkäten uppgav 19 % av eleverna att de inte klarade sig bra i filosofiinlärningen. 33 % av eleverna uppgav att de inte alls klarade sig bra, och 48 % nästan helt eller helt klarade sig bra i filosofiinlärning. En minskning på 8 % av eleverna som inte klarade sig bra i filosofiinlärningen kunde noteras efter den andra enkäten. En elev valde att inte ange något svarsalternativ på denna fråga vid den andra enkäten.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 10. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi.


Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka ämnesvalet för lektionerna i filosofi delades vid den första enkäten nästan hel eller helt av 48 %. En ökning på 27 % kunde noteras efter den andra enkäten, totalt instämde nu 75 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 11. Jag tycker att det är bra att valet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi ska bestämmas tillsammans med oss elever.


Vid den inledande uppgav 53 % av eleverna att helt och 19 % nästan helt instämde i påstående av valet av filosofikunskapen lektionsinnehållet skulle göras tillsammans med eleverna. Ingen valde svara att valet inte ska bestämmas tillsammans med elever. Elevernas svar för den andra enkäten oförändrad.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Fråga 12. Filosofiläraren uppmuntrar oss att tänka självständigt.


Påståendet att filosofiläraren uppmuntrar eleverna att tänka självständigt delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 33 % av eleverna. 67 % av eleverna var ganska skeptiska i början. Efter den andra enkäten instämde nu 56 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet att filosofiläraren uppmuntrar eleverna att tänka självständigt.

		

		



		Den inledande enkäten.

		Den avslutande enkäten.





Den avslutande enkäten

Den avslutande enkäten innehöll även frågor rörande elevernas syn på hur deras självständiga arbete ”Livets mening” inom problembaserat inlärning i filosofi fungerat.


Fråga 13. Jag tycker att arbeta i basgrupp är produktivt och det stimulerar intresse till filosofiinlärning.


På frågan om eleverna ansåg att arbeta i basgrupp som är den grundläggande arbetsformen inom PBL är produktivt och det stimulerar intresse till filosofiinlärningen svarade 41 % av eleverna att de nästan helt och 28 % helt instämde i instämde påståendet.



Fråga 14. Jag tycker att fördelningen mellan olika arbetssätt och arbetsformer var bra.


Då det gäller fördelningen mellan olika arbetssätt och arbetsformer i filosofi till exempel föreläsningar och seminarier anser en klar majoritet, 73 %, att fördelningen är den rätta. Ett fåtal kommentarer antyder att föreläsningar och seminarier är bra och att antalet kan ökas.



Fråga 15. Jag rycker att samläsning var bra.


En närliggande fråga om andra arbetsformer skall användas ger inte samma klara svar. Det är lika många har svarat nej (49) som svarat ja (51).



Fråga 16. Jag tycker att examinationen sker på ett adekvat sätt.


Att examinationen sker på ett adekvat sätt tycker de flesta, 79 %. Även här dyker önskemål om arbetet upp hos några. Flera elever anser att även traditionella examinationsformer bör användas.



Fråga 17. Det sätt vi arbetat på inom PBL passar inte mig alls.


På påståendet att arbetssättet under detta moment inte passade dem svarade 81 % av eleverna att påståendet inte stämde alls.



Fråga 18. Jag har inte fått tillräckligt stöd av lärare för mitt eget arbete under PBL.


23 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att de ej hade fått tillräckligt stöd för sitt eget arbete av filosofiläraren under PBL.



Fråga 19. Jag tycker att mitt arbete inom PBL har varit svårt.


37 % uppfattade deras arbete inom PBL som svårt. 63 % av eleverna delade inte helt eller delvis påståendet att deras arbete inom PBL i filosofi varit för svårt.



3. DISKUSSION

Den inledande enkäten sökte mäta elevernas grundläggande inställning till ämnet filosofi. Eleverna tyckte att det var intressant att lära filosofi, de ville lära sig om en massa olika filosofiska frågor (enkätfrågor 1,2). För samtliga frågor märks en tydlig positiv förändring. Det var märkbar skillnad i elevernas syn på filosofi som ett intressant ämne mellan den inledande enkäten och den andra enkäten.


Den förändringen kunde också bekräftas av intervjuerna. Eleverna tyckte att de kommer at ha nytta av sina kunskaper i filosofi i deras blivande yrke efter gymnasiet. Betydelsen av elevernas intresse när det gäller arbetsmetoder och dess påverkan på intresset för filosofi kan i detta läge inte ignoreras. I en ökning av intresse för filosofi är påverkan av innehåll och utförande av den egna undervisningen en betydande motivationsfaktor. Det står klart redan nu.


Frågan för den som leder filosofiundervisningen borde då bli att säkerställa kvalitén så att programmål och kursmål uppnås, inte att i detalj styra lektionernas innehåll och arbetsmetoder.


På frågan om eleverna ansåg att filosofi är ett lika viktigt ämne som lektionerna i kärnämnena förändrades elevernas svar positivt mellan de två enkättillfällena. Vid det första enkättillfället instämde 36 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet. Motsvarande värde vid det andra enkättillfället var 68 % en ökning med 32 %. 62 % av eleverna tyckte att ämnet filosofi var alltför teoretiskt. Motsvarande värden efter den andra enkäten visade minskning av sådan negativ uppfattning om filosofi till 38 %, en positiv minskning på 24 %.


Även om värdet av förändringen storleksmässigt inte är stort måste förändringen ses i perspektivet av varje enskild elev. Med det menar jag att varje förändring där eleverna positivt ändrar uppfattning om filosofins betydelse är en framgång. Vid den inledande enkäten 41 % av eleverna tyckte att filosofiundervisning är aktiverande. Vid den andra enkäten ökade procent för 11 %. 48 % av eleverna försökte förbättra deras prestationer i filosofiundervisning. En tydlig förändring på elevernas attityder gäller 16 %.


En slutsats kan vara att eleverna i princip är nöjda med nuvarande former men är beredda att prova andra, en öppenhet för utveckling eller ändringar med andra ord. Bland konkreta förslag nämns mer grupparbeten och gruppdiskussioner.


Det framgår av svaren på enkätens första fråga att eleverna tyckte att arbetsformerna var kreativa och roliga (det var också intrycket jag fick under lektionen då aktiviteterna genomfördes). Och det är en viktig komponent vid popularisering av filosofi. Eleverna tyckte att de klarar sig bra i filosofiinlärningen (Fråga 9). 33 % av eleverna uppgav att de inte alls klarade sig bra, och 48 % nästan helt eller helt klarade sig bra i filosofiinlärning. En minskning på 8 % av eleverna som inte klarade sig bra i filosofiinlärningen kunde noteras efter den andra enkäten.


Det vore synnerligen roligt att kunna dra slutsatsen att elevernas möjligheter att påverka innehållet av vad de ska läsa i ämnet filosofi (fråga 10) har förändrat deras intresse för filosofi. En ökning på 27 % kunde noteras efter den andra enkäten, totalt instämde nu 75 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet.


Vid den inledande enkäten uppgav 34 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i påståendet att de skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot något annat kärnämne. Värdet av en fråga (8) som är formulerad på detta sätt kan naturligtvis ifrågasättas. Frågan måste dock ses i sitt sammanhang, nämligen att eleverna jämför filosofi med andra ämne och ger ett omdöme om hur pass roligt just filosofi är.


Det kan konstateras att varje förskjutning till höger av svaren mellan de två enkäter är mycket positiv. Den relativt kraftiga förändringen beror på att elevernas intresse på arbetsmetoder varit betydande. Man har fått möjlighet att studera det man själv är intresserad av.


Frågor 10, 11 ger en beskrivning av elevernas syn på ansvaret för valet av innehåll i filosofi. Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka ämnesvalet för lektionerna i filosofi delades vid den första enkäten nästan hel eller helt av 48 %.


Vid den inledande enkäten uppgav 63 % av eleverna att nästan helt eller helt instämde i påståendet att valet av filosofi lektionsinnehållet skulle göras tillsammans med eleverna. Att en så pass stor andel (cirka 30 %) av eleverna i enkäten anser att valet av innehållet i filosofi endast delvis ska ske i samråd med eleverna är inledningsvis förvånande.


Det troliga skälet till detta är nog mer en fråga om vem som har det egentliga ansvaret för att initiera urvalet. Med det menar jag att en del elever föredrar att ha ”något att välja mellan”. Det vill säga läraren ska framta olika alternativ för ämnesstudier och tillvägagångssätt för att sedan i samråd med klassen besluta om vad som skall studeras.


Ytterligare en positiv förändring i elevernas syn på ämnet filosofi visar enkätundersökningen. Antalet elever som tycker att filosofiläraren uppmuntrar dem att tänka självständigt (fråga 12) har ökat. 67 % av eleverna var ganska skeptiska i början. Efter den andra enkäten instämde nu 56 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet att filosofiläraren uppmuntrar eleverna att tänka självständigt.


Att filosofi upplevs som intressant eller roligt bör också betyda att möjligheten för att intresset och motivationen för just filosofi också är högt bör öka. Varje väg för att positivt förändra elevernas intresse för filosofi bör prövas.


Det kan bero på att elevernas intresse på fördjupningsämne, arbetsmetoder varit så pass stort att valet till största delen baseras på egna funderingar och önskemål. I fall eleverna kan se en koppling mellan deras egna studier och den verklighet det själva befinner sig i bör också den upplevda nyttan öka.


Att en ökad förståelse för elevernas egen verklighet och ämnet filosofi betydelse för den tycks ha uppstått står väl tämligen klart, men vad beror den på?


Verkliga möjligheten att väja arbetsformer ökade intresse för ämnet. Den stora vinsten sker i att eleverna på ett helt annat sätt kan se kopplingen mellan ämnet och deras egna liv, de väljer ämnesfördjupningar utifrån egna intressen och funderingar.


Den avslutande enkäten innehöll även frågor rörande elevernas syn på hur arbetet inom PBL fungerat. Bakom det ämnesblocket ”Etiska frågor” fanns tanke att få kunskap om hur lärandet går till där eleverna vill ta ansvar och ses som aktiva med behov av kunskap. Med aktivitet menas i detta sammanhang att reflektera, ta ställning, pröva i handling och formulera sig i tal eller skrift. Det räcker inte att memorera vad någon sagt eller vad som står i en bok eftersom eleverna för att lära behöver bearbeta fakta, diskutera med andra samt prövas mot och kopplas samman med tidigare kunskaper.


Eleverna ansåg att arbeta i basgrupp som är den grundläggande arbetsformen inom PBL är produktivt och det stimulerar intresse till filosofiinlärningen. 69 % av eleverna svarade att de nästan helt och helt instämde. (Fråga 13).


På påståendet att fördelningen mellan olika arbetssätt och arbetsformer inom PBL var bra anser en klar majoritet, 73 %, att fördelningen är den rätta. Ett fåtal kommentarer antyder att föreläsningar och seminarier är bra och att antalet kan ökas.


En närliggande fråga om andra arbetsformer skall användas ger inte samma klara svar. Det är lika många har svarat nej (49) som svarat ja (51) på frågan 15 ”Jag tycker att samläsning var bra.”

Att examinationen sker på ett adekvat sätt tycker de flesta, 79 %. (Fråga 16). Under intervjuerna framkom att även här dyker önskemål om arbetet upp hos några. Flera elever anser att även traditionella examinationsformer bör användas.


En överväldigande del av eleverna ansåg att det sätt vi valde att arbeta på inom PBL passade dem bra. Eleverna tyckte inte att detta moment skulle ha innehållit fler traditionella lärarledda lektioner. Men under intervjuerna framkom istället att en övervägande del av eleverna ansåg att fler av lektionerna skulle ha bedrivits i en mer traditionell klassrumsstil där läraren mer föreläser om momentets innehåll. Det tycks tyda på att variation i lektionernas utformning föredras framför något enstaka sätt att bedriva undervisningen på.


Det finns en risk att helhetssynen över ett ämnesblock innehåll går förlorad för eleverna, eleverna får ett djup i sina kunskaper men över att smalt område. På något sätt måste bredden i elevernas kunskaper säkerställas. Min modell att som små delar av lektionspass behandla helheten i ämnet var i denna klass inte lyckad. Kanske måste istället hela lektionspass avsättas och schemaläggas för denna genomgång.


För en del av eleverna är det inte alls viktigt att delta i besluten av ämnesval, arbetsmetoder eller på vilka sätt kunskaperna ska redovisas. Skälen till detta kan vara flera. Ett skäl är att man helt enkelt inte anser sig vara intresserad av detta. Eleverna förväntar sig helt enkelt att dessa typer av beslut skall göras av läraren.


Andra orsaker kan vara att dessa ses som ytterligare en ”börda på elevens rygg”, inte nog med att själva uppgifterna ska göras utan nu ska de också arbetas fram av eleverna. Det finns mycket att göra för ungdomar under denna period i deras liv. Prioriteringar måste göras av eleverna och en prioritering är att klara av uppgifterna i skolan, inte konstruera dem. 68 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att det är viktigt för dem att delta i besluten om vad som ska läsas, hur det ämnesvalet ska behandlas och examineras.


På frågan 17 svarade eleverna om det sätt de arbetat på inom PBL passade dem. 81 % av eleverna svarade att det sättet passade dem. För 13 % av eleverna det sättet delvis.


Eleverna i klassen har stor vana från sina respektive kärnämnen att arbeta självständigt. Förutom detta har de flesta elever många gånger arbetat själständigt och med grupparbeten.


Under intervjuerna framkom att tempot har varit ganska högt. Momentet ”Etiska frågor” var omfattande och mycket av ansvaret för studierna har lagts över på eleverna. Dock uppgav en del av eleverna att de kunde ha arbetat än mer effektivt. Denna synpunkt framfördes oftast utifrån elevernas egen reflektion, ögonblick av självinstinkt, ett konstaterande att mer hade kunnat göras.


23 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att de ej hade fått tillräckligt stöd för sitt eget arbete av lärarna inom PBL (fråga 18). Detta är problematiskt, trots att jag i stor utsträckning alltid var närvarande vid lektionerna. Det innebär det ändå att vissa elever och grupper kände sig åsidosatta vid vissa tillfällen. Det beror nog till största delen på att mitt stöd inte alltid kan komma vid exakt rätt tillfälle. Eleven eller gruppen väljer då ofta att själv hitta lösningar vilket i och för sig är positivt. Men i och med detta kan grupper också uppfatta det som att vissa grupper får mer hjälp än andra, vilket innebär irritation som kan påverka utfallet.


37 % uppfattade deras arbete inom PBL som svårt (Fråga 19). 63 % av eleverna delade inte helt eller delvis påståendet att deras arbete inom PBL i filosofi varit för svårt. Att elevernas egen uppfattning om sina arbeten väl stämmer överens med min egen bedömning är mycket intressant. Samtliga elever färdigställde sina arbeten i tid, efter sina egna val av arbetsmetoder och redovisningsformer. Kvalitén på arbetena var överlag bra, 30 % fick MVG, 41 % betyget VG och de övriga betyget G.

Analys av intervjuerna

När jag bad eleverna att jämföra PBL med traditionell undervisning fick jag lite varierande svar. Några av eleverna är redan mycket vana att arbeta på ett fritt och självständigt sätt i deras kärnämnen. Dessa framhöll att det är roligt att jobba på ett sådant sätt men att det också kan bli jobbigt i längden. De menade att det optimala är att man blandar mer traditionell undervisning med friare arbetsformer. Enligt dem var det dock roligt att testa detta även inom filosofi.


Majoriteten av eleverna ansåg vidare att de lär sig bäst av att arbeta själva. Vid lärarledda genomgångar ansåg flera av eleverna att det kunde vara svårt att komma ihåg något, ibland kändes det till och med som om man inte lärde sig speciellt mycket.


Några av eleverna gav uttryck för deras intresse för filosofi ökade när man jobbade på detta sätt. Många påpekade att det var ett roligt sätt att arbeta på. Det som är roligt att göra är i hög grad sammankopplat med det intresset de känner.


Jag fick mycket positiva svar av eleverna när jag ställde frågan hur de tyckte det hade varit att arbeta på detta sätt. Samtliga ansåg att det varit ett bra sätt att arbeta på och att de även i framtiden kunde tänka sig att jobba på detta sätt i ämnet filosofi. Det som några reserverade sig emot var att jag skulle ha styrt upp momentet mer i början eftersom det för en del av eleverna hade varit svårt att komma igång.


Andra hade vissa svårigheter med att få fram information och ansåg att de skulle ha behövt lite mer hjälp av mig. Några av eleverna skulle om de hade fått göra om sina val av fördjupning gjort ett annorlunda val. Flertalet elever ansåg att det varit ett roligt sätt att jobba på och att det hade varit bra med omväxling.


En del framhöll även att det varit positivt att få ta eget ansvar och att arbetssättet förmodligen skulle fungera ännu bättre om dessa sätt prövades igen.


Vid intervjuerna framkom dock att eleverna inte upplever ämnet filosofi som generellt ”svårt”. Inte heller att materialet som ligger till grund för filosofiundervisningen är svårtillgängligt eller att filosofi som ämne är alltför abstrakt.


Nästan alla svarade att de använder Internet. Det verkar så att Internet är nu en jätte viktig infrastruktur för lärande. Samtliga ansåg att de hade fått vara med och påverka hela momentet. De tyckte inte att jag hade lagt mig i för mycket och de flesta kände även att de fått sina val tillgodosedda.

Någon uttryckte ett missnöje med att ha fått jobbat ensam istället för i grupp. Under intervjuerna framkom att ingen av eleverna verkade ha varit missnöjd med att jag styrt dem för mycket.


Mer information om hur lågpresterande respektive högpresterande elever uppfattade aktiviteterna hade varit intressant, och framgår inte av de data jag samlade in. Men då jag var bekant med eleverna sedan min första VFU och därmed har en uppfattning om elevernas prestationsförmåga, så bedömer jag att lågpresterande såväl som högpresterande eleverna uppskattade aktiviteterna vi genomförde - om än olika delar av dem. Det framgår av frågan om det var något som var särskilt bra, i enkäten, att elevernas uppfattning om vilka inslag de uppskattade mest vitt skiljer sig åt mellan olika elever.

Sammanfattande resultatdiskussion – teori och empiri

Teorierna som jag använt mig av har legat som grund till varför jag valde att jobba med detta område. Syftet med mitt arbete var att analysera hur elevernas intresse för filosofi stimuleras, att pröva om arbetsformer (det problembaserade lärandet) förändrar elevernas attityder till filosofi.


När jag kopplar teorierna till sammanfattande resultatdiskussionen ser jag att intresse är viktigt för lärandet. Det kan ställas utom allt tvivel. Eleven står i centrum, själva elevaktiviteten, lärande och sociala utveckling är i fokus.


Matthew Lipmans teori och hans syn på eleven och filosofiinlärning förutsätter att eleverna har motivation, att de engagerar sig i självkorrigerade tänkande. Detta genom att eleverna introduceras i dialogprocessen i klassrumdiskussionen. För att eleverna ska känna intresse krävs det att de inser nyttan och relevansen av kunskaperna.


Den empiriska delen av mitt arbete har visat att många elever har stark personlig inställning för ämnet och för dem attityden till filosofi är den viktigaste determinanten. Attityden påverkar beteendet som i sin tur påverkar attityden. I stället för att öka rädslan för filosofi måste vi fasta på att det finns och aktivt arbeta för att minska den.


För att filosofi ska spela större roll i deras liv måste eleverna få en positiv upplevelse om den. Konkurrensen om deras uppmärksamhet är stor och ju äldre de blir desto svårare tycks det vara att fånga dem.


Malmhester B. och Ohlsson R. menar att elever som deltar i filosofiska samtal får en förbättrad förmåga att tänka abstrakt. De påstår att eleverna får större självförtroende i relation till både kamrater och lärare om de har ett inflytande på valet av innehåll och arbetsmetoder i inlärningen. Har de dagens gymnasieelever möjlighet att bestämma hur de ska lära sig filosofi? Hur bedömer de sina förmågor?


Den empiriska delen visar att eleverna verkar ha sina egna kriterier. Framförallt tysta eleverna tycks väga in intresset i sin bedömning om de är duktiga eller inte. De tror inte heller riktigt på ett bra betyg i filosofi, eftersom de inte känner sig duktiga och sagt att de inte begrep uppgiften i början.


Jag förstår också av intervjuerna att det inte är tillräckligt för dem att prestera bra på prov. De känner ibland att de behöver få beröm direkt av läraren någon gång, att de också behöver bli sedda i klassrummet. De har en längtan efter att förstå och om de förstår ska de kanske bli mer motiverade i inlärningen. Inom PBL får de tysta eleverna tillräcklig hjälp av sina gruppkamrater att se sammanhangen.


John Dewey förespråkade i sin pedagogik ett synsätt där teori och praktik, reflektion och handling var i samklang. I en rad betydelsefulla texter behandlade han de grundläggande filosofiska förutsättningarna för pedagogikens huvudområden. Han kritiserade traditionella föreställningar om hur undervisning organiserades, bedrevs och utvecklades. Deweys konstruktiva kritik av filosofiska och pedagogiska traditioner med avseende på lärande, kunskap kan fortfarande ses som aktuell och fruktbar.


Det visade intervjuerna och enkätundersökningen där uttryckte eleverna en kritik mot den traditionella undervisningens innehåll. De blev besvikna när de mötte katederundervisning och stenciler. Eleverna önskade mer variation av undervisningen. Eleverna har sedan tidigare en viss erfarenhet att jobba självständigt i t ex religionskunskap, samhällskunskap och psykologi och visade därför direkt sitt missnöje med traditionella arbetsmetoder inom filosofiundervisningen. De upplevde att det var så omfattande material att det var svårt att ta till sig. De kände sig inte lika duktiga, de blev mindre intresserade och en negativ spiral hade påbörjats.


Men samtidigt vill jag konstatera att eleverna hade lust att lära sig filosofi. Vid det första enkättillfället instämde 54 % av eleverna delvis helt, 46 % nästan helt och helt i påstående att det var intressant att lära filosofi. Motsvarande värde vid det andra enkättillfället var 82 % från 46 %, en ökning på 36 %.


Lev Vygotskij utvecklade en vetenskaplig metod och studerade gruppaktiviteten. Han menade att om man får ta del av vetenskapliga begrepp på ett område så kan man utvecklas ytterligare. Vygotskijs observationer leder till ett uppgiftsbaserat lärande, med stora sociala inslag, och där de lärande löser uppgifter som gradvis kräver mer av självständigt tänkande.


Intervjuerna och enkätundersökningen påpekade att sådant självständigt tänkande hos elever aktiverades inom problembaserat lärning. Det var dock inte innehållet utan mer arbetsformer i undervisningen som gjorde att eleverna blir mer intresserade av filosofi. Enligt många i klasserna, var den bästa filosofiinlärning, när de fick göra ett självständigt arbete inom PBL. Uppgiften var att själv formulera en frågeställning om ”Etiska frågor” och ta fram egna tankar och reflektioner.


Eleverna presenterade programmet ”Etiska frågor” som innehöll ett dramamoment, bildspel, en videofilm från Utbildningsradion, diskussionen. De använde kroppsspråk, ljud, musik. Bildspelet innehöll bilder som eleverna tagit med digitalkamera. Härutöver presenterade eleverna även en väggtidning. De kunde själva bestämma i vilken ordning de ville göra olika saker. Redovisningsformer var offentliga. De övriga elever fick ta del av resultatet av gruppers ansträngningar för att de lyssnade och såg demonstrationer av färdigheter. Det resulterade i många positiva kommentarer. Eleverna uppskattade att få ta eget ansvar och att ha inflytande över sitt arbete. Enligt eleverna gagnar detta arbetssätt deras förståelse. Det var också tydligt att innehållet i undervisningen påverkade elevernas intresse för filosofi. Genom att nyttja PBL som arbetssätt vändes den negativa spiralen uppåt.


Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns flera goda skäl till att använda det problembaserat lärande (PBL) inom filosofi. PBL i filosofiundervisning är effektivare än traditionell undervisning och innebär ett förändrat sätt att se på lärande. Variation är bra. Därför ser jag helst ett arbetssätt i filosofiundervisning som inte är helt PBL baserat men som däremot låter sig inspireras av denna pedagogik.


Slutsatserna som jag kan dra av enkät- och intervjusvaren är att eleverna verkar ha uppnått det avsedda syftet med inlärningen. Jag var nöjd med elevernas prestationer. Eleverna verkar ha fått en ökat intresse för ämnet filosofi för att filosofiundervisningen ger dem verktygen att agera, tänka, diskutera och reflektera.
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Bilaga 1


Enkät 1. Hur lär jag mig filosofi?




1. Jaguppfattning, bild av mig själv som elev:










stämmer
stämmer
stämmer
stämmer










inte alls
delvis
nästan
allt helt

1. Jag tycker det är intressant att lära mig filosofi

1
2
3
4

2. Jag vill lära mig om en massa olika filosofiska frågor
1
2
3
4

3. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i filosofi

1
2
3
4


i mitt blivande yrke


2. Utvärdering av filosofiundervisningen


4. Lektionerna i filosofi är lika viktiga som


lektionerna i kärnämnena.




1
2
3
4

5. Jag tycker att ämnet filosofi är alltför teoretiskt

1
2
3
4

6. Jag tycker att filosofiundervisningen är aktiverande. 

1
2
3
4

7. Jag försöker förbättra mina prestationer i filosofiinlärning. 
1
2
3
4

8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot


något annat kärnämne. 




1
2
3
4

9. Jag tycker jag klarar mig bra i filosofiinlärning. 

1
2
3
4


10. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi. 1
2
3
4

11. Jag tycker att det är bra att valet av vad vi ska läsa i

1
2
3
4


ämnet filosofi ska bestämmas tillsammans med oss elever.

12. Filosofiläraren uppmuntrar oss att tänka självständigt.
1
2
3
4

TACK FÖR DINA SVAR OCH DIN SAMVERKAN

Bilaga 2



1.
Jaguppfattning, bild av mig själv som elev:










stämmer
stämmer
stämmer
stämmer










inte alls
delvis
nästan
allt helt

11. Jag tycker det är intressant att lära mig filosofi

1
2
3
4

12. Jag vill lära mig om en massa olika filosofiska frågor

1
2
3
4

13. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i filosofi

1
2
3
4

i mitt blivande yrke

2.
Utvärdering av filosofiundervisningen


14.
Lektionerna i filosofi är lika viktiga som



lektionerna i kärnämnena.




1
2
3
4

15. Jag tycker att ämnet filosofi är alltför teoretiskt

1
2
3
4

16. Jag tycker att filosofiundervisningen är aktiverande.

1
2
3
4

17. Jag försöker förbättra mina prestationer i filosofiinlärning.
1
2
3
4

18. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i filosofi mot



något annat kärnämne.




1
2
3
4

19.
Jag tycker jag klarar mig bra i filosofiinlärning.

1
2
3
4

20.
Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet filosofi. 1
2
3
4

11. Jag tycker att det är bra att valet av vad vi ska läsa i

1
2
3
4


ämnet filosofi ska bestämmas tillsammans med oss elever.

12. Filosofiläraren uppmuntrar oss att tänka självständigt. 
1
2
3
4

13. Jag tycker att arbeta i basgrupp är produktivt och det



stimulerar intresse till filosofiinlärning.


1
2
3
4

14. Jag tycker att fördelningen mellan olika arbetssätt



och arbetsformer var bra.




1
2
3
4

15. Jag tycker att samläsning var bra.



1
2
3
4

16. Jag tycker att examinationen sker på ett adekvat sätt. 

1
2
3
4

17. Det sätt vi arbetat på inom PBL passar inte mig alls. 

1
2
3
4

18. Jag har inte fått tillräckligt stöd av lärare för mitt



eget arbete under PBL. 




1
2
3
4

19. Jag tycker att mitt arbete inom PBL har varit svårt. 

1
2
3
4

TACK FÖR DINA SVAR OCH DIN SAMVERKAN!
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