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1. Inledning

Det tycks under historiens gång ha skett en förskjutning från de ursprungliga filosofiska 

litterära aspekterna på filosofisk litteratur till vad man idag kallar vetenskapliga uppsatser, 

vilka blivit ideal inom den akademiska sfären. Litterära aspekter som stil, retorik och 

argumentatoriska grepp användes redan av de antika filosoferna för att göra den filosofiska 

verksamheten mer begriplig, men har idag blivit verktyg i andra litterära sammanhang. De 

tidiga filosoferna införlivade dessutom litterära genrer i de filosoferande texterna. Platon 

använde sig, till exempel, av dialoger när han utformade teorier om hur världen är beskaffad. 

Men även genrer som essäer och traktat fungerade som allmänt vedertagna instrument i 

arbetet med att göra omvärlden begriplig. Det tycks följaktligen ha funnit en stor variation av 

genrer, där en uppfattning om den filosofiska verksamheten i allmänhet, och filosofiska texter 

i synnerhet, gör verktyg i form av genre, stil, retorik och argumentatoriska grepp centrala för 

begripliggörandet av omvärlden. 

     Dagens vetenskapliga uppsatser är på intet sätt fria från litterära inslag, eller grepp om man 

så vill. Inom de naturvetenskapliga ämnena använder man sig av metaforer och redan bekanta 

begrepp för att göra teorier begripliga. Man pratar inom fysik om ”svarta hål” och ”kvarkar”, 

vilka de senare är namn på vissa byggstenar myntat efter en dikt ur James Joyces Finnegans 

wake. Huruvida dikten ger en bra förklaring av begreppet kvark låter jag vara osagt, men det 

tycks som om man i vetenskapliga uppsatser inte drar sig för att använda befintlig kunskap 

och färdig språkdräkt i form av bekanta begrepp och berättelsestruktur, för att göra teorier och 

abstrakta tankar hanterbara.

     Under 2003 ägde en debatt rum på DN:s kultursidor. Författaren Nina Burton menade att 

det finns en risk att litterära genrer försvinner och urvattnas om man inte ser dessas 

komplexitet. Ansatser att inordna litteratur i fack, ett förhållningssätt som våra bibliotek inte 

minst är beroende av, gör att man går miste om texters kvaliteter. Burton menade att essän, 

som ansetts vara skönlitteratur, på våra bibliotek, från att ha varit inordnad under 

beteckningen Hce.04 som egen genre, ”tömts på sitt innehåll” (Burton 2003) och placerats ut 

till Bb. Essän har blivit inordnad under respektive avdelning beroende på innehåll. Litteratur 

med ordet essä i sin titel och ett innehåll med övervägande sakligt intresse har följaktligen 

hamnat under respektive avdelning. Mot bakgrund av detta är det intressant att utreda vad 

som gör viss litteratur skönlitterär och annan filosofisk, samt hur kunskap om detta kan 

påverka undervisning i Filosofi och Svenska på gymnasienivå. Vad gör exempelvis Platons 

Staten till filosofi om formen är litterär och på vilket sätt kan skönlitteratur användas som 

komplement i de filosofiska studier en gymnasieelev ägnar sig åt?
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1.2.1. Syfte

Vad jag avser med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

skönlitteratur och filosofisk litteratur, samt att hur kunskap om detta kan användas i 

undervisning på gymnasiet. Kan man reducera filosofisk litteratur av den typ som exempelvis 

Sartre, Camus och Nietzsche företräder till just skönlitteratur? Hur kan man, om så är fallet, 

se på detta förhållande och hur påverkar det vårt sätt att använda den olika sortens litteratur 

som väg till kunskap om, till exempel, filosofiska teorier. Slutligen, med avseende på den 

didaktiska inriktningen på denna uppsats kommer jag att diskutera på vilket sätt jag i min 

kommande lärarroll kan ha fördel av att kombinera svenska som skolämne med filosofi. Kan 

litterära grepp i allmänhet och skönlitteratur i synnerhet underlätta förståelse och studier av 

filosofiska problem? Hur kan svenska och filosofi på gymnasienivå arbeta tvärvetenskapligt 

för att underlätta förståelsen av såväl rent skönlitterära som filosofiska spörsmål?

1.2.2. Forskningsöversikt

Inom detta ämne finns inte mycket forskning att tillgå. Den forskning som berör förhållandet 

mellan filosofi och litteratur är oftast skriven ur ett filosofiskt perspektiv. Vissa 

litteraturteoretiker har förvisso också gjort jämförelser och några av dem finns representerade 

i denna uppsats, liksom ett urval av de filosofer som undersökt förhållandet. Vad gäller den 

pedagogiska biten och det praktiska arbetet i skola, tycks jag vara relativt ensam om att 

försöka göra en ordentlig utredning angående frågan om varför litteratur kan ses som filosofi 

och vice versa, samt på vilket sätt ett svar på, eller åtminstone en problematisering av, denna 

fråga kan bidra till utveckling av undervisning i svenska och filosofi på gymnasiet. Det bör 

noteras att det finns utredningar som undersöker hur man jobbar med litteratur i undervisning, 

men det som saknas, och som jag har för avsikt att tillgodose, är utredningar som tar upp 

frågan om varför litteratur kan bidra till undervisning och på vilket sätt. 

1.2.3. Metod

Jag har utgått från ett teoretiskt resonemang och försökt skapa en översikt av hur den 

förskjutning som jag beskrev i inledningen ägt rum, samt hur kunskap om detta kan användas 

i undervisning. Efter att har gjort genomsökningar i bibliotekskataloger och studerat 

föreläsningsmaterial från kurser i inom såväl litteraturvetenskap som filosofi, har jag fastnat 

för ett antal teoretikers undersökningar, vilka alla har gemensamt att de berör förhållandet 

mellan filosofi och litteratur. I huvudsak har jag använt mig av Arthur C. Dantos artikel 

Philosophy as/and/of Literature , men också Peter Lamarque och Stein Haugoms Philosophy 
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and fiction essays in literary aesthetics, vilka ligger till grund för den teoretiska bakgrund och 

det resonemang jag inledningsvis ska redogöra för. Jag har också använt mig av Martha C. 

Nussbaum teoretiserande kring sanningar om mänskligt liv och det faktum att vissa av dem 

endast tycks kunna beskrivas i berättande litterära verk. Givetvis kommer jag att göra 

avstickare från dessa teoretiker. Inte minst med tanke på, vilket jag nämner i avsnittet 

”Forskningsläge”, att det saknas ordentliga utredningar kring hur man rent didaktiskt kan 

arbeta med skönlitteratur inom filosofi och svenska på gymnasiet.

     I ljuset av dessa resonemang har jag gjort egna undersökningar och samlat material från 

skolmiljö. Den ena undersökningen gjordes under hösten 2005, då jag undervisade en 

samhällsvetarklass i filosofi på en gymnasieskola i Växjö. Jag utformade min undersökning 

på så sätt att jag gav eleverna ett material i form av en skönlitterär text med tillhörande frågor, 

där svaren på frågorna såväl som den reflektion eleverna fick göra efteråt utgör mitt empiriska 

material. De fick alltså en skönlitterär text som i sig behandlade ett filosofiskt dilemma med 

tillhörande frågor, som gjorde att eleverna fick möjlighet att, utifrån de teorier de läst om och 

kände till, problematisera textens innehåll ur ett filosofiskt perspektiv. Den skönlitterära text, 

ett utdrag ur Dostojevskijs Brott och straff, jag valde var en sådan som man skulle kunna 

tänka sig ligger någonstans i gränslandet mellan filosofisk litteratur och skönlitteratur.

     Ytterligare material som utgör den empiri som ska införlivas i uppsatsen är det projekt som 

två lärare på ovan nämnda skola genomförde ett par år tidigare. Lärarna undervisade i filosofi 

respektive svenska och genomförde ett projekt som gick ut på att låta eleverna närma sig ett 

filosofiskt problem utifrån en skönlitterär text. Själva texten var Främlingen av Camus och 

var således väsentlig även för kursen i svenska och inte bara en filosofisk angelägenhet. 

Lärarna arbetade under ett antal veckor med att belysa texten ur både litterära och filosofiska 

perspektiv. De avsåg att ge en fördjupad förståelse för litterära och filosofiska spörsmål och 

genomförde följaktligen ett projekt som ligger nära ämnet för denna uppsats. I mitt arbete 

med att undersöka förhållandet mellan litteratur och filosofi, samt hur man kan arbeta i sin 

undervisning, kommer jag därför även redogöra för dessa två lärares uppfattning om 

projektets resultat samt tillvägagångssättet.

     Jag kommer således efter redovisningen av den teoretiska bakgrunden beskriva ett

empiriskt material vilket, tillsammans med kurs- och läroplaner för den frivilliga skolan, 

relevant pedagogiskt material och den teori jag använt mig av, ska ligga till grund för denna 

uppsats, där jag ställer teori mot praktik och för ett resonemang kring korsbefruktningen av 

svenska och filosofi på gymnasiet.
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2. Teoretisk bakgrund

Vilken betydelse har språket för förmedlingen av tankar och hur kan jag veta att det jag säger 

eller skriver uppfattas av dig på det sätt jag avser? Att man redan under antiken utvecklade 

former och idéer för hur man bäst övertygar eller argumenterar för en viss ståndpunkt är för 

de flesta redan bekant. Men på vilket sätt underlättas förståelsen av och för filosofiska, såväl 

som vardagliga, spörsmål av berättartekniska grepp. I denna uppsats kommer jag att ägna mig 

åt de litterära greppen och dessas betydelse för förmedlingen av en viss uppfattning, samt vad 

det är som utmärker filosofisk litteratur och, vilket kanske inte nödvändigtvis är fallet, 

särskiljer den från vad vi idag kallar skönlitteratur.

     Under antiken skrev Platon, eller åtminstone någon av hans efterföljare, ner filosofiska 

teorier i form av dialoger. Ofta bestod hans resonemang av en skriftligen återgiven dialog 

mellan honom själv och Sokrates. Platon tog själv avstånd från poeterna, det vill säga de som 

skrev vad vi idag förmodligen skulle ha kallat skönlitteratur och, som Platon menade, ägnade 

sig åt att skildra en påhittad värld och att förvränga sinnena på sina läsare eller åhörare. Men 

han använde sig likväl av litterära grepp för att förtydliga sitt resonemang och på så sätt göra 

det mer begripligt. I Staten ger Platon ett förslag på en ny stadsordning, vilket han grundar på

ett teoretiskt, filosofiskt resonemang men likväl använder sig av en litterär form, dialogen, för 

att presentera. Vad är det som gör att Staten inte står bland skönlitteraturen på våra bibliotek 

och varför ingår den inte bland de antika texter som tas upp i svenskundervisning på

gymnasiet?

     De litterära aspekterna stil, retorik och argumentatoriska knep är närvarande och dialogen 

som genre utgör den grund varpå Platon hela tiden kan bygga och utforska sitt resonemang. 

Visst finns en risk att man förvränger sin teori när man utgår från färdiga begrepp och 

uppfattningar, men tydligen har man ansett att denna risk var nödvändig att acceptera för att 

resonemanget skulle bli enklare att förstå. Vad var det som gjorde att det Platon och många 

andra filosofer sysslade med inte kom att räknas som skönlitteratur? Varför tycker man inte 

att dialogen, eller deckarromanen för den delen, är ett bra verktyg att använda sig av när man 

skriver vetenskapliga uppsatser vid våra universitet eller gymnasieskolor? Men framförallt, 

varför skulle man inte kunna använda sig av skönlitterära texter i sin filosofiundervisning? 

Skulle inte kunskapsteoretiska, moralfilosofiska eller språkteoretiska resonemang kunna bli 

lättare att förstå om man utgick från en skönlitterär text som använder sig av de begrepp och 

metaforer som bäst beskriver problematiken? Mycket av det som skrivs inom den 

vetenskapliga eller akademiska verksamheten, som jag nämnde inledningsvis, förlitar sig på

befintlig kunskap och vad man kan kalla en färdig språkdräkt i form av bekanta begrepp och 
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berättelsestruktur, för att göra teorier och abstrakta tankar hanterbara. Man talar, som jag 

nämnde inledningsvis, om ”svarta hål” och ”kvarkar” för att begreppen innehåller förmågan 

att skapa associationer. Även om metaforer har varit i ett litterärt grepp, eller en fråga för de 

litterära analyserna, så finns det ändå en tydlig strävan hos metaforen i sig, det vill säga den 

att separera bildligt språk från det bokstavliga, som är användbar för den som vill göra en idé

begriplig. Bildspråk i litteratur och i vardagligt språk blir nödvändigt för att inte ständigt 

behöva definiera vad man menar. Om man talar om ett stolsben, så är det ju, som Lars 

Elleström skriver i Lyrikanalys (Elleström 1999) själva den pinne, ofta av trä, som går från 

sitsen till golvet. Pinnen kan jämföras med det ben som sticker ut från vår bål, men är ganska 

olik det på många sätt. Om inte möjligheten att använda oss av sådana stelnade metaforer 

fanns, skulle vi ständigt behöva definiera vad vi menar och på så sätt bli väldigt hämmade i 

vårt skrift- och talspråk. Färdiga språkdräkter, begrepp och genrer skapar en möjlighet för en 

författare att hos läsaren väcka associationer och på så sätt lättare förmedla en idé.

     Detta resonemang leder oss till frågan om en skönlitterär text kan erbjuda ett korrekt 

återgivande av en filosofisk idé, eller om den förvrängs. Kan filosoferandet friställas från 

litteratur, vilket verkar motsägelsefullt, och vilar det inte på vårt ansvar att utnyttja de fördelar 

litteraturen kan innebära för vårt resonerande och våra studier av de filosofiska frågorna? På

våra gymnasieskolor finns det möjlighet att inom en del av våra nationella program välja att 

läsa filosofi, men inom det samhällsvetenskapliga programmet ingår Filosofi A som en 

gemensam kurs för alla de olika inriktningarna inom programmet. Filosofi B är i sin tur 

valbart. Filosofi är följaktligen inget stort ämne och ej heller föremål för några större 

vetenskapliga framsteg vad gäller det pedagogiska arbetet. Ämnet har under åren varit utsatt 

för blåsväder i och med att det, av någon outgrundlig anledning, för en i det närmaste 

obefintlig existens, som obligatorisk 50-poängs kurs inom det samhällsvetenskapliga 

programmet och som valbar kurs inom en del andra program. Denna perifera tillvaro har 

bland annat lett till att det varit tal om att slå ihop det med religion och psykologi, eftersom 

ämnena tycks likartade. Detta i sig väl inte så mycket att säga om, förutom att det saknar rim 

såväl som reson. Inför den nya läroplanen har man gjort skisser till en ny kursplan i filosofi, 

där man delar upp det i tre kurser: Filosofi 1 samt de alternativa kurserna Filosofi 2 - Kunskap 

och vetenskap och Filosofi 2 - Etik, existens och samhälle (Skolverket 2005). Det är alltså

möjligt att vi på ett eller annat sätt får se en förändring i ämnet och dess status år 2007.

     Detta är dock inget som på något sätt förringar relevansen i min undersökning och oavsett 

hur ämnet kommer att se ut i framtiden kommer det vara intressant att veta på vilket sätt man 

kan använda litteratur som undervisningsmaterial, samt hur svenska och filosofi kan arbeta 
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tvärvetenskapligt. 

2.1. Filosofi som litteratur och litteratur som filosofi

Kring frågan om vad som särskiljer filosofisk litteratur från skönlitteratur har teorier 

utvecklats av otaliga författare, filosofer och litteraturteoretiker. Det första hindret man stöter 

på när man börjar bena i denna frågeställning är problemet med författarens intention, det vill 

säga ”det intentionella felslutet”. Denna diskussion tycker jag mig kunna avfärda i sken av 

min avsikt med denna utredning och jag tror inte att en sådan diskussion kommer att bidra 

med några större insikter i detta sammanhang. Värt att nämna utifrån denna tanke är dock att 

det självklart finns filosofer som skriver filosofisk litteratur utan att på något sätt göra anspråk 

på att skriva skönlitteratur och vice versa finns det filosofer i synnerhet och författare i 

allmänhet som skriver skönlitteratur, utan att göra anspråk på att hamna på hyllan för 

filosofisk litteratur på våra bibliotek.

     Frågan är dock om detta spelar någon större roll i vår jakt på kunskap och god litteratur. 

Det som bidrar till vår förståelse respektive förströelse lär vi nog använda på det sätt som bäst 

gagnar oss och vad filosofen eller författaren avsåg blir förmodligen sekundärt för de flesta av 

oss. Ett resultat av denna problematik, oavsett hur man väljer att hantera den med hänsyn till 

författarens intention, blir dock att själva förhållandet mellan den filosofiska och skönlitterära 

litteraturen inte kan anses vara självklar. Det finns, vilket den irländska författaren och 

filosofen Iris Murdoch motsätter sig (Murdoch 1997), ingen tydlig polarisering eller ett strikt 

teoretiskt sätt att närma sig denna fråga. Förhållandet tycks inte, om man ser till de antika 

filosofiska texterna och frågan om hur man uttrycker ett filosofisk teoretiserande i skrift, 

kunna reduceras till en fråga om huruvida skönlitteratur och filosofi är antingen det ena eller 

det andra. Hur skulle man, frågar jag mig, kunna göra en fruktbar distinktion mellan en 

filosofisk idé och den underhållande litteraturen hos Sartre eller Nietzsche? Rimligtvis har 

Sartre och Nietzsche haft litterära aspekter på sitt filosoferande och valt ett sätt att skriva som 

bäst gör den filosofiska idén rättvisa och vice versa. På vilket sätt är en distinktion 

överhuvudtaget fruktbar i ett filosofiskt respektive skönlitterärt avseende, om vi tycker oss 

förstå existentialismen hos Sartre genom Äcklet?

     Frågan om det litterära hos filosofin kan vid en snabb överblick te sig som en 

efterhandskonstruktion. Vad är det hos den filosofiska vetenskapen som särskiljer den från 

andra och av vilken anledning tycker man sig kunna härleda en skönlitterär aspekt på de 

vetenskapliga uppsatserna eller, som det oftast rör sig om i den akademiska debatten, artiklar i 

tidskrifter? Skulle man inte, frågar sig Ole Martin Skilleås, professor i filosofi vid 
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universitetet i Bergen i Philosophy and Literature: An introduction (Skilleås 2001), kunna 

utgå från all skriven text och mena att den är skönlitterär i någon bemärkelse? Det kan inte, 

menar han, vara det att filosofin ofta är nedtecknad. Det är ju även telefonkatalogen och våra  

inköpslistor, utan att för den sakens skull bli föremål för litteraturvetenskapliga 

undersökningar. Nej, menar Skilleås, det måste vara något annat som utmärker de filosofiska 

texterna, Och detta annat tycks vara det faktum att, som Skilleås fortsätter, oavsett om de 

filosofiska texterna är dialoger, avhandlingar, tidskriftsartiklar, så är de konstruerade för att 

övertyga läsaren ”of the truth of what is being proposed, and that the philosopher uses various 

forms of persuasion to reach this objective” (2001 s. 3). Detta i sig tycks problematiskt och 

gör diskussionen i denna uppsats synnerligen relevant, eftersom filosofiska studier, och de 

analytiska instrument man har, sällan tar sig bortom den strukturella analysen av 

argumentationen. Skilleås menar att det något oklara förhållandet mellan litteratur och filosofi 

innebär att textanalyserna också borde ta hänsyn till helhetskonstruktionen och det 

manipulativa övertaget en skicklig författare kan ha. Om inte, så riskerar läsaren att acceptera 

ogrundade påståenden eller att man inte accepterar påståenden som inte går att bryta ner i 

form av renodlad argumentationsanalys.

     På vad ytterligare sätt kan man säga att det finns ett oklart förhållande mellan filosofi och 

litteratur? Ett sätt att tydliggöra skillnaden har tidigare varit att peka på det fiktiva hos 

skönlitteraturen, det vill säga att de litterära gestalterna och situationerna är påhittade, emedan 

de filosofiska texterna är saklig prosa eller ”straight prose” (2001 s. 3). Denna typ av 

argumentation faller ganska snabbt, om man ser till de texter som producerats inom filosofin 

innan det analytiska 1900-talet, då litterära aspekter på vetenskapliga, filosofiska artiklar 

bannlystes till den strikt teoretiska och analytiska filosofins fördel. För vad är väl Platons 

dialoger om inte ett sätt att övertyga läsaren som inte bara är nedbrytbart i form av 

argumentationsanalys? 

      Att skönlitteratur i större utsträckning är fiktiv är heller inget bra argument för skillnaden i 

mellan texterna. Angående det sjätte kapitlet i Platons Phaidon skriver Skilleås (2001) att i 

det samtal mellan Sokrates och Phaidros och frånvaron av berättarröst, som utgör dialogen, 

kan vi vara säkra på att Sokrates och Phaidros inte är fiktiva. Vad vi också kan vara säkra på

är att samtalet är fiktivt. I dialogen dem emellan framstår nämligen Phaidros något löjlig. Han 

reciterar ett tal av en av dåtidens framstående retoriker och närmar sig retoriken på ett 

synnerligen ofilosofiskt sätt. Ett sätt som ligger nära, som Skilleås skriver (2001 s. 4), vår tids 

Elvisimitatörer. Dessa omständigheter kan inte brytas ner i en argumentationsanalys som 

leder till en slutsats, men påverkar likväl den uppfattning man får om olikheterna i deras 
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resonemang.

     Det finns utifrån detta resonemang något som gör att det finns en tydlig koppling mellan 

de filosofiska texterna och våra skönlitterära grepp. En koppling som tycks särskilja filosofin 

från andra vetenskaper i så måtto att den föregår så gott som alla våra akademiska ämnen och 

vetenskaper. Filosofin har gått från de klassiska filosofiska texterna, menar Arthur C. Danto i 

Philosophy as/and/of Literature (Danto 1987), med litterära grepp som ovan exemplifierats, 

till en filosofisk tradition där man tar avstånd från ogenomträngliga meningar och otydlig 

jargong. En tradition av tydlighet som man hämtat från de vetenskapliga ämnena, som i sig 

ofta är avknoppningar från filosofin, samt den analytiska, språkfilosofiska verksamheten, där 

man strävat efter att kunna uttrycka en exakthet med tydliga definitioner och begrepp. Likväl 

finns det en risk att förenklingar och ett alltför klart och precist språk ger en naiv bild av de 

filosofiska frågorna. Ett förhållande som inte står i paritet till komplexiteten hos många av de 

problem man har försökt lösa genom filosofihistorien. Aristoteles menade i likhet med detta 

resonemang att, vilket bekräftar litteraturens och filosofins släktskap, litteraturen låg närmare 

filosofin, vilken behandlar det allmänna, än exempelvis historieskrivningen, det särskilda. 

Liksom filosofin försöker också litteraturen behandla de frågor som är angelägna för oss, det 

vill säga de allmänna, och skildrar dem på ett hanterbart sätt. Skillnaden mellan filosofi och 

skönlitteratur tycks snarare ligga i begreppsnivån. Filosofin kan sägas vara tydligare i sin 

behandling av filosofiska problem och hantering av begrepp. Lamarque och Olsen skriver 

dock i Truth, Ficton and Literature (Lamarque, Olsen 1994 s. 31) att det inte kan sägas 

existera något egentligt fiktivt språk, det vill säga ett språk som utmärker skönlitterära, 

påhittade skeenden och särskiljer skönlitteratur från annan litteratur. Om så är fallet kan det 

heller inte vara så att det är språket som utmärker den filosofiska litteraturen och särskiljer 

den från annan skönlitteratur. Lamarque och Olsen fortsätter (1994 s. 31) med att föreslå att 

det är sanningsvärdet som utmärker fiktionen, men slår snart fast att det egentligen inte, som i 

de inledande raderna i Kafkas Förvandlingen där Gregor Samsa vaknar upp som skalbagge, är 

det overkliga eller det påhittade som utmärker skönlitteraturen. Man kan mycket väl tänka sig 

att händelser i skönlitteratur skulle kunna ske i verkligheten, utan att romanen, eller vilken 

sorts litteratur det nu är, på något sätt blir något annat än skönlitteratur. Lamarque och Olsen 

slår således fast att (1994 s. 52) fiktiva beskrivningar inte på något sätt utmärker 

skönlitteraturen och slår hål på uppfattningen om att frånvaron av sanning i förloppet, ens om 

det påhittade skeendet av en slump skulle sammanfalla med verkligheten, utmärker fiktion. 

Följaktligen har vi ett förhållande mellan filosofisk litteratur och skönlitteratur, fiktion, som 

fortfarande är oklart och frågan om vad som utmärker den filosofiska litteraturen respektive 
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den skönlitterära tycks stå obesvarad. 

     Det enda som tycks utmärka den filosofiska litteraturen är att den oftare behandlar 

sakförhållanden och är tydligare i sin argumentation samt att den rör sig kring spörsmål som 

ligger inom just filosofins intresseområde, vilket i sig, dristar jag mig att påstå, är 

allomfattande. Även om Platon, Aristoteles och flera andra antika filosofer, tillsammans med 

de senare upplysningsfilosoferna och empirikerna Locke, Berkeley, Hume och många andra, 

använde sig av litterära grepp i form av traktat, essäer, dialoger och inte bara argumenterade 

utifrån en strikt uppställning av teser och argument, så föreligger det något slags skillnad i 

själva sakligheten. Det verkar som om man inom filosofin, och annan vetenskaplig 

verksamhet för den delen, har en tydlig idé och skriver texter som snarare kan ses som 

debattinlägg än något annat. På så sätt kan man säga att vi reducerar dessa texter, oavsett den 

litterära kvaliteten, till sakprosa. Skönlitteratur i sin tur kan mycket väl säga något om 

verkligheten eller skildra en filosofisk idé och utgöra ett debattinlägg, men vi reducerar sällan 

vår läsning eller behållning av texten till just sakprosa. Frågan i detta sammanhang är snarare 

vem som avgör vad som är sakprosa, filosofisk litteratur och skönlitteratur, samt hur vi ska 

hantera den sortens litteratur som befinner sig i gränslandet, till exempel Camus, Sartre, 

Rousseau och Voltaire (Murdoch 1997).

     

2.2. Litteratur som förmedlare av filosofi

Min avsikt med denna uppsats var tudelad. Jag ville diskutera förhållandet mellan 

skönlitteratur och filosofisk litteratur, men jag ville också undersöka på vilket sätt denna 

kunskap är relevant. Jag ville alltså undersöka på vilket sätt skönlitteratur skulle kunna vidga 

vår förståelse för filosofiska frågor och begrepp, men också hur kunskap om detta kan 

användas i undervisningssituationer.

     Litteratur, som vi redan förstått, förmedlar på ett eller annat sätt idéer av olika slag. En 

författare kan inte undvika att förmedla en tanke eller idé vare sig det sker medvetet eller 

omedvetet. Idén kan exempelvis vara ett resultat av att ha erfarit olycklig kärlek eller kanske 

en fascination för och kunskap om båtar. Oavsett vad, så är det oundvikligt att litteraturen 

präglas av den eller de tankar och erfarenheter författaren har. Frågan i sken av detta är vad 

som utmärker viss litteratur i och med det faktum att den eller de idéer den är präglad av 

påverkar hur vi klassificerar och läser den, samt på vilket sätt kunskap om detta kan användas 

för att vidga förståelse av omvärlden i allmänhet och filosofiska spörsmål i synnerhet.

     David Novitz diskuterar i Fiction and the Growth of Knowledge (1983) kunskap i relation

till litteratur. Han menar att det finns aspekter hos litteraturen som kan vidga vårt vetande. 
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Skönlitteratur kan nämligen på ett mer övertygande sätt beskriva problematik i exempelvis 

svåra beslutssituationer. Moralfilosofi, exempelvis, närmar sig frågor kring empati och varför 

vi bör handla på ett visst sätt, men det finns inget i moralfilosofiska teorier som appellerar till 

den empatiska förmågan. Det finns alltså inget hos dem som går bortom det faktum att de är 

teorier, och för att de ska bli begripliga måste de konkretiseras i exempel från vår vardag och 

de beslutssituationer där de blir relevanta. I det försök som jag senare ska redogöra för 

studerade en gymnasieklass moralfilosofi, men för att de moralfilosofiska teorierna skulle bli 

begripliga var jag som lärare tvungen att relatera till deras vardag eller åtminstone 

konkretisera problematiken med exempel. En uppgift för eleverna kom att bli att läsa ett 

utdrag ur Dostojevskijs Brott och straff och sedan att relatera den problematik Raskolnikov 

ställs inför till de filosofiska teorier vi gemensamt gått igenom. Denna uppgift hade, om 

Novitz har rätt, två poänger. För det första utgjorde den ett exempel där praktik och teori 

förenades, för att förståelse skulle underlättas, och för det andra utgjorde den en 

konkretisering i form av att den empatiska förmågan ställdes i relation till teori. Den 

psykologi och detaljrikedom med vilka Dostojevskij skildrar mordet på pantlånerskan 

lämnade förhoppningsvis ingen oberörd och bidrog därmed till att vidga vetande och 

förståelse av moraliska dilemman.

    Den irländska författaren och filosofen Iris Murdoch beskriver i en intervju (Murdoch 

1997) hur hon ser på förhållandet mellan skönlitteratur och filosofisk litteratur. Hon menar att 

det finns en tydlig skillnad i de olika sorternas litteratur, men att det viss finns filosofiska 

idéer även i skönlitteratur och att dessa ibland kan bli tydligare, och därmed lättare att förstå, i 

form av skönlitteratur. Sartres Äcklet, menar hon, är ett intressant inlägg i den existentiella 

debatten och kan ge större insikt i denna filosofiska problematik än många andra filosofiska 

texter, samtidigt som den egentligen inte kräver någon förkunskap.

     Liksom Novitz, menar Murdoch att det finns idéer och kunskap som inte kan förmedlas

genom något annat än i skönlitteratur eller konst. Moralfilosofi, som jag ovan nämnde, som 

akademiskt ämne kan inte ge någon kunskap om hur vi ska hantera beslutssituationer, utan 

kan bara förklara hur man kan se på problematiken. Skönlitteratur i sin tur kan ge insikt i form 

av att den är färgad av en författare och inte är, vilket de vetenskapliga filosofiska uppsatserna 

är nuförtiden, präglad av en strävan att vara saklig. 

     Iris Murdoch pekar dock på en viktig skillnad mellan filosofiska texter och skönlitteratur. 

Hon menar att (Murdoch 1997) att vissa idéer, filosofiska eller andra, är oundvikliga för 

författare. Men som förmedlare av filosofiska idéer finns det en risk med den skönlitterära 

formen att det inte förs ett tydligt resonemang och därmed inte lyckas övertyga oss om att den 
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filosofiska idén är riktig eller legitim. Voltaires och Rousseaus texter (1997 s.20) är romaner 

med filosofiska idéer, som också säkerligen spelade stor roll för den tidens resonemang, men 

idag upplevs de snarare daterade och det är detta som är ”the penalty of the form” (1997 s. 

20).

     Martha C. Nussbaum är ytterligare en författare och filosof som undersökt förhållandet 

mellan skönlitteraturen och förståelsen för de filosofiska idéerna. Nussbaum menar 

(Nussbaum 1987) att det finns vissa sanningar om livet, som bara kan beskrivas korrekt 

genom skönlitteraturen. Själva komplexiteten i tillvaron blir tydlig när man tvingas förhålla 

sig till väl skildrade personligheter eller händelser. Vi får en djupare förståelse tillsammans 

med en känsla för komplexiteten i moraliska val och vidgar på så sätt vårt vetande och får 

kunskap, eller insikt om man så vill, genom att läsa skönlitteratur. Nussbaums tankar ligger 

också nära de som författaren och litteraturvetaren Merete Mazzarella framhåller i Där man 

aldrig är ensam - Om läsandets konst (1999). Mazzarella presenterar bland annat Nussbaums 

tankar och menar att man med hjälp av skönlitteraturen tränar upp sitt tankearbete och sin 

förmåga till inlevelse. Skönlitteratur som fenomen har en förmåga, när den är som bäst, att 

gestalta mänskliga problem eller människans psykologiska natur. Enligt Mazzarella har 

Nussbaum försökt förändra vårt sätt att hantera kunskap. Moralfilosofiska teorier kan aldrig 

ersätta den konkreta situationen och när det gäller att skildra den mänskliga psykologin och 

moraliska dilemman står etiska principer och teorier platt i jämförelse med den insikt man kan 

få av att exempelvis läsa Dostojevskijs Brott och straff.

     Stein Haugom Olsen diskuterar i Truth, Fiction, and Literature (Lamarque, Olsen 1994) 

hur man kan se på förhållandet mellan filosofisk litteratur och skönlitteratur, men framförallt 

hur skönlitteraturen ger ökad förståelse för filosofiska frågor. Olsen beskriver filosofi och 

litteratur som något åtskilt i så måtto att det är filosofin som är målet för läsning av böcker 

med filosofiskt innehåll. Litteraturen är medlet och filosofin målet. Skönlitteratur, menar 

Olsen, kan ha betydelse för hur man tänker och underlätta förståelsen, där litterära grepp, av 

de slag som Platon, Sartre eller för all del Coetzee använder sig av för att skapa inlägg i den 

filosofiska debatten, är centrala för att göra sig hörd och övertyga sina läsare. Coetzees Onåd

som inlägg i en moralfilosofisk problemställning är vad som åsyftas i det senare exemplet. 

Olsen gör alltså en skillnad mellan en litterär gestaltning och en filosofisk utläggning, vilket 

står i paritet till de författare jag tidigare tagit upp. Dock gör Olsen den skillnaden att 

skönlitteraturen inte kan ge någon insikt i filosofisk bemärkelse, utan endast ett sätt att 

hantera begrepp i form av litterära gestaltningar. Visst finns det kopplingar, men endast i vid 

bemärkelse. Huruvida Olsen övertygar i sin argumentation låter jag vara osagt. Det är dock 
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inte helt klart vad han avser när han skriver att filosofisk litteratur och skönlitteratur visst kan 

behandla samma ämnen, men ge olika sorters insikt.  

     Professor i filosofi Arthur C. Danto gör en något bredare tolkning av förhållandet mellan 

dessa sorters litteratur i artikeln Philosophy As/And/Of Literature (Danto 1987). Han menar 

att det är meningslöst att försöka analysera skillnaden i de olika sorters litteratur, och att det är 

snarare är frågan om vad ett litterärt verk säger om våra liv och filosofiska spörsmål som är 

centralt. Att diskutera vad som är fiktion och sanning är knappast fruktbart i detta 

sammanhang. Danto menar att all text är fiktiv och omgestaltande och som sådan är det alltså

mötet med läsaren, och vilka insikter man får, som är intressant. Således är det viss skillnad 

mellan filosofi och litteratur, men läsning i sig, oavsett avsändare och avsikt, kan ge lika stor 

insikt om exempelvis existentiella frågor, oavsett klassificering av verket i fråga.

     Vad som nu börjar utkristalliseras är ett förhållande mellan filosofisk litteratur och 

skönlitteratur som är oklart, men oavsett detta förhållande tycks det finnas ett värde i 

skönlitteraturen i form av att den kan ge större förståelse för och insikt i filosofiska problem. I 

bästa fall på ett tydligare sätt än vetenskapliga uppsatser och resonemang, om man får tro 

några av de författare och filosofer jag tagit upp. Själva diskussionen är på intet sätt ny, vilket 

man förstår när man läser Platons Staten, där han tar upp den litterära efterbildningen som 

poeterna ägnar sig åt som något farligt när det gäller förmedling av filosofiska idéer. 

Visserligen hade man inte någon tydlig definition av varken filosofi eller litteratur, men 

ofrånkomligt är ändå att Platon använder sig av dialogen som litterärt instrument och på så

sätt lägger han grunden för tanken om skönlitterära grepp som förmedlare av filosofi. Risken 

är också att man stirrar sig blind på förhållandet och färdiga definitioner, när man istället har 

allt att vinna på att underlätta förståelsen för filosofiska spörsmål och i mitt fall underlätta för 

elever att nå insikter i filosofi.

3. Praktiska försök att förena filosofi och svenska på gymnasiet

Under den VFU-period jag tillbringade på en gymnasieskola i Växjö fick jag möjlighet att 

testa några av de tankegångar som i denna uppsats redogjorts för. Jag samlade således in 

material, ett slags empiri, att ställa i relation till den teoretiska bakgrunden. Materialet är 

tudelat och tyvärr begränsat med hänsyn till den tid jag hade till mitt förfogande. Materialet 

består dels av en undersökning som jag själv inte genomfört, utan som är ett projekt som två

lärare på ovan nämnda gymnasieskola genomförde hösten 2003, och dels av ett försök jag 

själv fick möjlighet att genomföra. Anledningen till varför jag tar upp båda är att de som 

enskilda försök skulle bli något knapphändiga och mitt mål är att göra en så djup 
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undersökning som möjlig är, utifrån de givna premisserna. Det projekt som de två lärarna 

genomförde, en lärare i svenska och en lärare i filosofi, saknar tyvärr resultat i form av 

elevmaterial och utvärdering, men jag anser ändå att projektet är intressant att ha med i denna 

analys. Detta med tanke på att jag har tillgång till projektets uppläggning, med samma 

material eleverna hade att tillgå, samt de tankar och uppfattningar lärarna hade före och efter 

projektets genomförande.

     Det andra försöket, den undersökning jag genomförde under en fem veckor lång VFU hos 

en gymnasieklass i Filosofi A hösten 2005, saknar det djup som finns hos de två lärarnas 

projekt. Avsaknaden av ett riktigt djup står i relation till den tid jag hade till mitt förfogande 

och att det var omöjligt att ändra den ordinarie lärarens planering. I stället för att, vilket ju 

vore optimalt med tanke på den teori jag tidigare redogjort för, läsa ett helt skönlitterärt verk, 

och använda det som komplement i undervisning i moralfilosofi, lät jag eleverna få ett utdrag 

ur en text som skulle kunna fungera fristående och innebära en skönlitterär tillgång i elevernas 

studier. Efter detta försök diskuterade jag med eleverna och lät dem skriva reflektioner som 

skulle komplettera den uppfattning jag själv fick av försöket. På grund av planering och 

tidsbrist blev det heller aldrig möjligt att genomföra ett samarbete med den lärare i svenska 

som klassen hade. Enskilt skulle alltså de projekt jag använder mig av i min analys bli alltför 

tendentiösa, men tillsammans ger de förhoppningsvis en god bild av hur ett samarbete mellan 

ämnen kan se ut, på vilket sätt skönlitteratur kan öka förståelse för filosofiska spörsmål, samt 

på vilket sätt den teoretiska bakgrund jag redogjort för kan användas för vidgad förståelse i 

allmänhet och undervisning i synnerhet. 

3.1. Samarbetsprojekt i Filosofi A och Svenska B på en gymnasieskola i åk 3

Under hösten 2003 genomförde två lärare, den ene lärare i filosofi och historia och den andre 

i svenska och engelska, ett samarbetsprojekt. De två lärarna lade upp sin planering så att den 

skulle sammanfalla med hänsyn till respektive kursplan och upplägg på kursen i övrigt. 

Lärarna hade för avsikt att fördjupa förståelsen för en viss litterär strömning, i detta fall 

existentialismen, tillsammans med en ökad förmåga att göra jämförelser mellan verk och att 

kunna sätta in sig själv i en kontext och att kunna redogöra för detta i en skriftlig produkt. 

Uppgiften som eleverna fick var således att utformad så att de skulle förstå existentialismen 

som filosofisk och litterär strömning via såväl skönlitteratur, filosofiska teorier, föreläsningar 

och, vilket jag har valt att inte lägga tyngdpunkten vid, film.

     Själva arbetet var upplagt på så sätt att lärare och elever hade såväl lektionerna i svenska 

som filosofi till sitt förfogande i arbetet med de uppgifter de fått. De två lärarna hade för 
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avsikt att projektet skulle ta avstamp i de målformuleringar som finns i respektive kursplan, 

men arbetssättet, det vill säga antagandet att litteraturen skulle kunna fungera som en ingång 

till såväl filosofiska om litterära frågeställningar, var ett försök att utveckla sin undervisning 

och elevens möjlighet till att själva skapa kunskap. I Lpf94 står att ” Skolan kan inte själv 

förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan 

skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling.”, varvid lärarnas avsikter sammanfaller med såväl styrdokument som de 

teorier som tidigare diskuterats i uppsatsen. De två lärarna i sin tur hade ingen särskild 

teoretisk bakgrund till sitt projekt, endast erfarenhet, en vilja att utveckla undervisning och 

misstankar om att skönlitteratur kan bidra till kunskapsutveckling inte bara som exempel på

en litterär strömning.

     I den uppgift som eleverna fick ut stod följande målformulering: ”Att fundera över och få

en insikt i vad som formar oss som människor. Att skapa ett förhållningssätt till vardagliga 

existentiella frågor. Att reflektera över de faktorer och drivkrafter som kan styra och påverka 

våra liv.” Denna är formulerad av lärarna och sammanfaller med såväl ett av de mål som 

nämns i Filosofi A, ”Eleven skall kunna diskutera några olika filosofiska förhållningssätt till 

existentiella frågor”, och Svenska B, Eleven skall ”kunna jämföra och se samband mellan 

litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald 

studieinriktning”, samt ”kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra 

sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll 

och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte”. Det senare blir konkretiserat 

i den uppgift eleverna fick:

Existentialismen är en filosofisk strömning som betonar människans val i livet. Din 

uppgift är att på lektionstid författar en skriftlig produkt där du gör en komparativ 

och reflekterande analys mellan filmen och boken samt att du för in dig själv och din 

egen situation i denna kontext. Arbetet ska ha en tydlig koppling till 

existentialismen. Du skall i arbetet visa att du förstått denna filosofiska och litterära 

strömning genom att visa hur den kan tolkas i film och bok.

     Projektet genomfördes utifrån denna uppgift under ett antal veckor tillsammans med det 

material eleverna hade till sitt förfogande, det vill säga Främlingen av Albert Camus, filmen 

Brassed Off, läroboken i filosofi och lektionsanteckningar. Brassed off, kan tilläggas, är en 

film som handlar om en sorts främlingskap ur ett klassperspektiv och om vad nedläggningar 

inom gruvindustrin kan betyda för en hel ort, men också för den enskilda människan. Allting 

redovisades slutligen i ett skriftligt arbete som skulle vara båda lärarna tillhanda. Eleverna 
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fick också vissa ramar att hålla sig inom, i form av att de var tvungen att hålla sig inom ett av 

fyra områden, vilka var: Frihet och ansvar, Meningen med livet, Främlingskap och Valet. 

Dessa områden i sin tur konkretiserades i den uppgift eleverna fick ut, där lärarna på några 

rader, kring varje område, hade formulerat vissa frågor och problematiseringar som skulle 

underlätta för eleven att komma igång med sitt arbete. Dessa formuleringar såg ut på följande 

sätt:

Frihet och ansvar

”Vad jag led av mest av i början av fängelsetiden, var att jag fortfarande tänkte som 

en fri människa” säger Mersault i Främlingen. På ett annat ställe säger advokaten till 

Mersault: ”friheten, det är den som saken gäller. Man berövar er friheten”. I filmen 

läggs gruvan ned, en nedläggning som drabbar/påverkar många människor såsom 

ägare, anställda och familjer.

Hur ska man uppfatta begreppen ”frihet” och ”ansvar”? Vilken frihet finns för 

personerna i film och bok. Diskutera hur du upplever din frihet i din tillvaro 

och vilket ansvar denna medför. Jämför dessa begrepp genom film, bok och 

ditt eget liv.

Meningen med livet

Phil försöker ta livet av sig. Danny har ett passionerat förhållande till 

musik/orkestern. Mersault säger att ”eftersom man ju i alla fall ska dö, så betyder det 

ju naturligtvis ingenting hur och när man gör det”. Bakgrund och innebörd?

Vad i livet är viktigt för personerna i filmen/boken och vad är viktigt för dig? 

Vad innebär ett meningsfullt liv? Jämför och diskutera det meningsfulla i livet 

utifrån film, bok och dig själv.

Främlingskap

Mersault uttrycker likgiltighet inför sina handlingar och de människor som finns 

runt honom. Gloria verkar både vilja och inte vilja vara med i orkestern. Phil ikläder 

sig rollen clown. Detta skulle kunna vara exempel på när personerna upplever en 

slags främlingskap i tillvaron.

Har du upplevt situationer när du känner meningslöshet, nedstämdhet eller 

främlingskap i ditt liv? Beskriv och jämför dessa situationer/känslor i film, bok 

och ditt eget liv samt fundera på vad de kan bero på.

Valet

”Jag tänkte just då, att jag ju kunde skjuta, eller också låta bli, och att det hela var 

likgiltigt” kommenterar Mersault sina tankar på stranden; Danny berättar inte för sin 

son att han fått lungsot; Orkestern väljer att inte uppträda och sedan uppträder de 

detta är några exempel på val som framkommer i film och bok.
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Vilka avgörande val sker i Främlingen respektive Brassed off? Vilka val har du 

stått inför och vilka står Du inför? Jämför dessa situationer och de känslor som 

framkommer i anslutning till dessa val? Fundera också över valens betydelse.

     På detta sätt lade alltså lärarna upp sitt projekt och jag har nu beskrivit de premisser som 

fanns och vilka avsikter lärarna hade. Att projektet är väl förankrat i såväl kursplaner och 

läroplan är tydligt och lärarnas avsikt med projektet, det vill säga ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt som syftar till att öka förståelsen för såväl litterära som filosofiska 

problemområden, utgör grunden varpå målen att ” fundera över och få en insikt i vad som 

formar oss som människor” och ”skapa ett förhållningssätt till vardagliga existentiella frågor. 

Att reflektera över de faktorer och drivkrafter som kan styra och påverka våra liv” kan 

förverkligas. Den teoretiska bakgrund jag redogjort för verkar också stödja den uppfattning 

lärarna har kring undervisning och litteraturens, filmens också naturligtvis, betydelse för vår 

inlevelse och de insikter vi når med skönlitteraturens hjälp.

     Vad som återstår i detta fall är att redogöra för resultatet. Olyckligtvis hade skolan inte 

kvar några av de arbeten som lämnades in av eleverna och ej heller någon utvärdering av 

arbetssättet, från eleverna vill säga. Lärarna var dock mycket hjälpsamma och berättade gärna 

för mig om hur de upplevde projektet, dess avsikter, genomförande och resultat. De menade 

att de genom arbetssättet kunde se en entusiasm hos eleverna och även en hög kvalitet på

arbetena som lämnades in, som visade på att de fått en mycket god förståelse för de 

problemområden som behandlades. Det fanns inget i själva genomförandet av projektet som 

visade att eleverna skulle ha sämre kunskap om existentialismen som litterär och filosofisk 

strömning i jämförelse med tidigare klasser som arbetat med området på något annat sätt. 

Snarare tyckte båda lärarna att möjligheten att få insikter med hjälp av såväl film som 

litteratur bidrog till förståelsen. Läsningen, menade de, bidrog på en mängd sätt inte bara som 

exempel på existentialismen som idé, utan också till kunskapsutvecklingen i form av läsning i 

sig. Genom läsning av Främlingen kunde eleverna få möjlighet att konfronteras med en 

beskrivning av existentialism och främlingskap som ingen annan filosofisk, vetenskaplig text 

kunnat erbjuda. På så sätt ökades deras förståelse och det skapades en vidare utveckling av 

kunskap i form av att man frångick fakta och diskuterande kring existentialism och i stället 

gav sig in i vad den innebär på ett mer inlevelsefullt sätt. Existentialism kan ju inte bara tolkas 

som en riktning eller strömning utan också ett förhållningssätt till omvärlden som måste utgå

från en själv, och med hjälp av frågeställningar utifrån litterär upplevelse och den egna 

personen ansåg lärarna att den blev mer drabbande och bidrog till kunskapsutvecklingen.
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     Lärarna var inte främmande för att återigen genomföra projektet, men de förklarade att 

samarbetet krävde mycket arbete från deras sida och krävde mer engagemang, tid och 

planering än undervisningen i det egna klassrummet. Mycket, menade de, var tvunget att 

sammanfalla med scheman, övrig skolplanering och vilka klasser man undervisar, för att 

samarbetet skulle kunna genomföras. Men som arbetssätt i sig var lärarna, liksom de elever 

som ingått i försöket, mycket positiva. Läraren som undervisade och fortfarande undervisar i 

filosofi och historia använder sig fortfarande av Camus Främlingen och i mångt och mycket 

av samma uppgift som ingick i det projekt han genomförde tillsammans med den andre 

läraren. Skillnaden är frånvaron av de litterära perspektiven och att omfattningen på arbetet är 

betydligt mindre, emedan den ursprungliga uppfattningen att skönlitteratur kan bidra till 

förståelse är intakt.

3.2. Ett försök att använda sig av skönlitteratur i filosofiundervisning

Under fem veckor hösten 2005 ansvarade jag för undervisningen i en kurs i Filosofi A för en 

klass som gick det samhällsvetenskapliga programmet årskurs 3 på en gymnasieskola i Växjö. 

Jag fick, som jag tidigare i denna uppsats nämnt men ändå vill förtydliga, tyvärr ingen 

möjlighet att välja vilka problemområden som skulle studeras under de fem veckorna, utan 

hoppade in i en färdig planering där argumentationsanalys och moralfilosofi stod på agendan. 

På grund av den tid jag hade till mitt förfogande kunde jag inte låta eleverna läsa ett helt 

skönlitterärt verk, men eftersom jag från tidigt stadium hade avsikten att låta dem läsa något 

som skulle kunna fungera som en konkretisering av just den teori som finns kring 

skönlitteratur och filosofi bestämde jag mig för att åtminstone använda mig av ett utdrag ur 

någon text. Argumentationsanalysen var alltför abstrakt, i teoretisk bemärkelse, för att kunna 

genomföra någon ordentlig undersökning av skönlitteratur och förståelse. Visserligen skulle 

ett skönlitterärt verk kunna utgöra ett utomordentligt exempel på vad argumentationsanalys 

inte tar hänsyn till som teori. De litterära grepp som tidigare nämnts i denna uppsats är ju inte 

särskilt tacksamma att bryta ned schematiskt som en vanlig argumentationsanalys gör. Visst 

skulle man kunna lösa detta på något sätt ändå, men jag ansåg att det trots allt krävdes en viss 

förförståelse för vad argumentation innebar för att skönlitterär läsning skulle kunna bidra till 

kunskapsutvecklingen hos eleverna. Således kom jag att genomföra mitt försök under de 

veckor eleverna fick lära sig om moralfilosofi.

     Moralfilosofin som ämne kräver att man ständigt konkretiserar och exemplifierar, för att 

de abstrakta teorierna ska bli begripliga. Vad jag som lärare gjorde var att hela tiden varva de 

moralfilosofiska teorierna, utilitarism, pliktetik, hedonism, etisk egoism, metaetik med flera, 
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med praktiska exempel. En teori som behandlar problematiken i hur man ska handla för att på

något sätt uppnå lycka, kräver att man kan leva sig in i problematiska valsituationer, men 

också upplevelse av lycka. Som lärare är jag alltså tvungen att utmana eleverna med exempel 

som angår dem och bidrar till att förståelsen för vad teorierna innebär. Under kursens gång 

fick eleverna möjlighet att läsa vetenskapliga, filosofiska texter, både ur läroboken och ur 

filosofiska tidskrifter och böcker, som behandlade just de teorier de bekantats med, men 

eleverna tyckte ofta att det blev för abstrakt. Jag bestämde mig således för att inom just detta 

område, som tycktes kräva ständig konkretisering, vore det gynnsamt att använda sig av en 

skönlitterär text. Olyckligtvis kunde jag inte genomföra något samarbete med klassens 

svensklärare på grund av planering och tidsbrist och ej heller fanns det något material som 

redogjorde för texter som är bra att använda i undervisning. Således blev jag tvungen att själv 

fundera kring litteratur som skulle kunde vara fruktbar. Snart bestämde jag mig för att 

Dostojevskijs Brott och straff skulle bli den text jag skulle använda mig av. Texten valdes på

grund av att den faktiskt diskuterar just moraliska dilemman och den mänskliga psykologin, 

samt att den gör det på ett intelligent, detaljerat och stundtals obehagligt sätt. Det utdrag jag 

gav eleverna var tio sidor långt och bestod av den del av boken där Raskolnikov slår i ihjäl 

pantlånerskan och hennes syster. Med tillhörande inre diskussion kring det moraliskt rätta i 

handlingen och skildringen av den vånda Raskolnikov genomgick. 

     Eleverna fick ut textutdraget tillsammans med ett antal uppgifter och viss information 

kring texten, vilka skulle redovisas skriftligt och lämnas in till mig en vecka senare. Så här 

såg uppgiften ut frånsett det att textutdraget inte är med:

Hemuppgift moralfilosofi
Den korta texten nedan är tänkt att underlätta för förståelsen av Raskolnikovs 
situation och vilka motiv han har för att handla som han gör. Den är förhoppningsvis 
ett hjälpmedel för att förstå handlingen. Väljer ni att inte läsa den för att ni tycker 
att den är tråkig eller för att det inte spelar någon roll vad Dostojevskij själv menade, 
så är det helt ok. Jag tror dock att den kan underlätta. Inte minst med tanke på att ni 
inte har läst hela romanen, utan bara för ett utdrag. Nåväl, i ett brev till sin 
förläggare skrev Dostojevskij angående romanens handling att:

Det är en psykologisk berättelse om ett brott. Tid: nuvarande, i 
år. En ung man av småborgerlig härkomst, som relegerats från 
universitetet och lever i stor misär, dukar under för vissa 
egendomliga, ofärdiga idéer, som ligger i luften... Han 
beslutar mörda en gammal kvinna... som lånar ut pengar mot 
ränta. Gumman är dum, döv, sjuk, girig [...] är elak och plågar 
livet ur en yngre syster som går henne tillhanda. ’Hon duger 
inte någonting till – varför lever hon egentligen?’... sådana 
och liknande frågor förvirrar den unge mannen. Han fattar det 
bestämda beslutet att mörda och råna henne för att kunna 
göra sin mor... lycklig och befria sin syster, som är 
hushållerska hos en godsägare, från dennes skamliga 
förslag... Själv ämnar den unge mannen fullborda sina studier 
och sedan resa utomlands för att under resten av sitt liv bli en 
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ärlig, pålitlig människa, som icke sviker sina ’humanitära 
plikter mot mänskligheten’. Därigenom kommer naturligtvis 
’skulden att sonas’, om man nu överhuvudtaget kan tala om 
förbrytelse i samband med detta dåd... [...] Men här utvecklas 
brottets hela psykologiska process. Mördaren stöter på
olösliga frågor, oväntade, överraskande känslor pinar hans 
hjärta. Guds sanning och jordisk lag segrar, och det slutar med 
att han måste ange sig själv... Känslan av främlingskap, av att 
vara lössliten från hela mänskligheten... plågar honom 
outsägligt. Naturens lag, människornas lag segrar... [...] 
förbrytaren själv [...] kräver att bli straffad.
(Ur Hans Levanders Fjodor Dostojevskij, 1959)

Din uppgift är: 
att resonera utifrån det textutdrag du läst och frågorna nedan. 
att skriva ner dina reflektioner på max en A4-sida.
att använda dig av din känsla för moral, de etiska teorier vi gått igenom i allmänhet 
och utilitarismen i synnerhet. 
att motivera ditt resonemang med bra argument.
att i fulla drag njuta av texten och filosoferandet.

Hur skulle du bedöma karaktären Raskolnikovs handling? Kan man säga att han gör 
rätt eller fel?

Varför, tror du, anser sig Raskolnikov kunna rättfärdiga sin handling?

Finns det saker som gör handlingen rätt, även om den är olaglig i juridisk mening?

Hur skulle en utilitarist bedöma denna handling och finns något drag av utilitarism i 
det sätt på vilket Raskolnikov resonerar?

     Uppgiften i sig är förankrad i kursplanens i Filosofi A följande mål: ” Eleven argumenterar 

i tal och skrift och motiverar egna filosofiska ställningstaganden. Eleven diskuterar 

grundläggande etiska och existentiella problemställningar.  Eleven läser och reflekterar över 

filosofiska texter.” Efter det att jag genomfört denna uppgift med eleverna bad jag dem att 

reflektera över sättet att arbeta och diskuterade med dem kring just de frågor de hade att 

besvara i uppgiften. Elevernas reflektioner bad jag att få skriftligt och de, tillsammans med 

mina egna upplevelser, kan sägas styrka den idé jag hade om att skönlitteratur kan bidra till 

förståelsen av filosofiska problem, samt att man nog inte gör sig själv någon tjänst om man 

alltid försöker separera filosofisk litteratur från skönlitteratur. I det här fallet visade det sig att 

Brott och straff uttryckte mer om vad utilitarismen innebär, än vad många av de filosofiska 

texter eleverna fick läsa gjorde. Däribland Torbjörn Tännsjös, professor i praktisk filosofi, 

artikel ”Vegetarianism och utilitarism” ur Filosofi och politik (Tännsjö 2000), som är en 

tämligen lättläst filosofisk text med avsikt att diskutera utilitarism på ett provocerande sätt.  

När jag bad eleverna att skriva reflektioner, så ville jag inte styra dem till att tvunget tycka 

något om skönlitteratur och filosofi, utan bad dem att reflektera över undervisningen i stort 

och vad de själva presterat, samt vad de ansåg om filosofi som ämne. Detta eftersom jag ville 
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undvika att i en eller annan riktning påverka resultatet av denna undersökning. Bland de 23 

elevernas reflektioner kan man, om arbetssättet och skönlitteraturen, läsa att: 

”Som sagt så uppskattar jag att du kombinerar skönlitteratur med uppgifter som handlar om filosofi. Mycket 

smart drag.”

”Det är bra med olika exempel som skiljer sig från varandra så att man till slut inser vad det handlar om.

”Uppgifterna har fungerat bra och varit lärorika! Börjar förstå vad kursen i filosofi handlar om nu!”

”Det är bra med skönlitteratur, intressant med en sån välkänd text.”

”Brott och straff var kul att läsa eftersom det var lite annorlunda än det som man tidigare har gjort...jag har 

mycket mer koll om vad filosofi är än innan!”

”Arbetsuppgifterna vi fått har varit roliga att arbeta med.”

”Bäst va när fick lyssna på låtar och ta ut arg och tes. Och när vi fick jobba med texter.”

”Jag har lärt mig mycket och jag tyckte särskilt om den senaste skrivuppgiften vi hade. Den var jättebra och 

lärorik.”

”Den texten Brott och straff var ett bra initiativ. Eftersom man får praktisera filosofi.”

”Det är skönt med lärare som släpper handböckerna och använder mer spontana utlärningsmetoder. Jag syftar på

låtar och låttexter, serier och skönlitterära verk.”

”Bra med exempel som man kan analysera som Kalle Anka och Brott och straff-texten.”

”Bra med skönlitterära texter. Lättare att analysera dem då.”

”Läxan som vi hade med Raskolnikov var bra. Skönt att få läsa och ändå tänka på uppgifter, fast det var svårt…

Detta arbetssätt var bättre än att bara sitta och läsa ur vår bok.”

”Det är bra att tillämpa teorier och idéer på egna uppgifter och diskussionfrågor.”

     Dessa citat tycks bekräfta att skönlitterära texter kan bidra till kunskapsutveckling och att 

de kan beskriva teori på ett sätt som är mer begripligt och angeläget för eleven. Värt att notera 

är också att det inte bland elevernas reflektioner fanns någon negativ synpunkt på själva 

arbetssättet, varför detta urval kan se något ensidigt ut. Kan man förena en filosofisk teori 

med en skönlitterär förankring, så tycks det som att kunskapsutvecklingen och förståelsen 

främjas. Nu är det tyvärr inte så enkelt att det som eleverna själva tycker om sin förståelse 

alltid stämmer överens med verkligheten, utan elevernas upplevelse av kunskapsutveckling, 

och det sätt på vilket skönlitteratur kan bidra till den, måste ju också ställas i relation till den 

kunskap de uppvisar och den måluppfyllelse varpå lärares betygsättning vilar. Lyckligtvis 

visade det sig att de uppgifter de lämnade in tycks bekräfta vad de själva upplevde. Deras 

filosoferande och svar på uppgifterna efter att ha läst utdraget ur Brott och straff var på alla 

sätt tillfredställande och ingen av eleverna verkade ha problem med att lösa uppgiften, 

tvärtom fanns det många insiktsfulla analyser av de moraliska teorierna som ställts i relation 

till Raskolnikov, omvärlden och sig själva. Försöket kan, menar jag, anses lyckat. Kan man 

dessutom, som de två lärarna gjorde för ett par år sedan gjorde, samarbeta över 
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ämnesgränserna så tycks man ha allt att vinna, åtminstone i form av elevernas 

kunskapsutveckling och det är ju den som ska stå i fokus!

4. Sammanfattning och diskussion med förankring i teori och skolans styrdokument

Denna uppsats hade, vilket jag inledningsvis redogjorde för, flera syften. Jag ville undersöka 

vad skillnaden mellan filosofisk litteratur och skönlitteratur är och på vilket sätt det påverkar 

vår läsning av respektive texter, samt hur man kan använda sig av denna kunskap i sin 

undervisning, men också i den egna kunskapsutvecklingen. Jag redogjorde tidigt i uppsatsen 

för den förskjutning som skett i och med att litteraturvetenskapen som ämne har skapat fack 

för olika sorters litteratur. Nina Burton, menar jag, visade detta i sin debattartikel där hon 

pekade på att vissa texter går förlorade och åtnjuter inte den respekt de förtjänar, beroende på

klassifikation. De texter som tidigare ansågs skönlitterära, men, som Burton skriver, har ordet 

essä i sin titel har placerats ut inom respektive fackområde. Detta i sig är en synnerligen 

intressant diskussion, men varför den nämnts i denna uppsats är för att den är signifikativ för 

den syn som finns på de filosofiska texterna. En syn som är onödig och begränsande. Tidigare 

stod det filosoferna fritt att använda sig av litterära grepp i form av exempelvis dialog, essä

och traktat, för att göra sina idéer begripliga. Idag när man studerar filosofi, så är det snarare i 

form av exempel på filosofihistoria som dylika texter framträder. I stället har de vetenskapliga 

uppsatserna tagit över och blivit den norm efter vilken man formulerar sig angående 

filosofiska spörsmål. Visst, som jag nämnde inledningsvis, finns det dock exempel i dagens 

vetenskapliga uppsatser, oavsett ämnesområde, på litterära grepp, där exempelvis metaforen 

kommer till användning när man ska beskriva eller förklara något obekant.

     Jag har beskrivit ett antal inlägg i debatten kring förhållandet mellan filosofi och litteratur, 

en debatt som i allra högsta grad lever och som är relativt ny, och försökt ge en teoretisk 

bakgrund till resonemanget. Martha C. Nussbaum, Arthur C. Danto, Iris Murdoch, Merete 

Mazzarella, Ole Martin Skilleås, David Novitz, Peter Lamarque och Stein Haugum Olsen är 

alla författare och filosofer, eller litteraturvetare, som diskuterar just förhållandet mellan 

filosofisk litteratur och skönlitteratur. Kontentan, om än med viss reservation för skilda 

uppfattningar, tycks vara att förhållandet är problematiskt och att själva uppfattningen om att 

man kan separera dessa litterära former ofta är ett hinder i sig. Många av dessa filosofer 

menar att skönlitteraturen många gånger kan bidra till förståelsen av filosofiska teorier och i 

bästa fall på ett mer begripligt sätt skildra dem. En del av dessa teoretiker menar att det rör sig 

om olika sorters insikter. Personligen anser jag att denna uppfattning är otydlig i så måtto att 

man inte förklarar på vilket sätt insikterna skiljer sig åt.
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     Vidare har jag försökt skildra på vilket sätt kunskap om detta kan bidra till vår 

kunskapsutveckling. Idag ingår skönlitteratur i såväl läkarutbildning som juristutbildning och 

Merete Mazzarella föreläser bland annat om litteraturens betydelse för vår inlevelseförmåga, 

och våra insikter, för medicinare runtom i Sverige. Jag har också gett mig i kast med att 

undersöka på vilket sätt, vilket ett av huvudsyftena med denna uppsats, på vilket sätt 

skönlitteratur kan bidra till elevers kunskapsutveckling och på vilket sätt ämnen som filosofi 

och svenska på våra gymnasieskolor kan samarbeta. De försök som genomförts vilar 

naturligtvis på den teoretiska bakgrunden, vilken stödjer idén om litteraturen som 

komplement i bland annat filosofiundervisning, men också på de styrdokument som vi som 

blivande lärare har att förhålla oss till. Varje uppgift har förankrats i såväl läroplan som 

kursplaner, eftersom detta försök annars vore tämligen meningslöst. Tanken med denna 

uppsats var ju att undersöka på vilket sätt kunskapen om litteratur och filosofi kunde bidra till 

undervisning i gymnasieskolan.

     I efterhand kan jag dra slutsatsen att mina syften är uppnådda. Jag anser att den teori jag 

redogjort för i mångt och mycket stödjer den tes jag hade angående svensk- och 

filosofiundervisning. På intet sätt har denna uppsats visat att det skulle vara negativt att arbeta 

med skönlitteratur som komplement till strikt filosofisk litteratur, snarare har uppsatsen visat 

att förhållandet är relativt godtyckligt och att man gör sig själv en otjänst genom att inte inse 

att skönlitteratur kan vara nog så filosofisk i sin bästa form. Själva undersökningen i den 

konkreta undervisningssituationen krävde att eleverna gavs möjlighet att diskutera och 

reflektera kring arbetssättet. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att dokumentera varje enskild 

elevs åsikt i samtalet, men väl i den skriftliga reflektionen. Av uppenbara skäl ville jag 

undvika att styra reflektionsuppgiften genom att be eleverna tycka kring just skönlitteratur, 

eftersom många av åsikterna i så fall skulle bli framtvingade och risken anser jag vore större 

att de inte skulle vara tillräckligt genomtänkta för att ligga till grund för ett resultat. Givetvis 

är det också ett hinder i samtal med elever att jag som lärare är en bedömare, varför jag också

ville undvika att de skulle tvingas att tycka något. I boken Etik i princip och praktik (2004  

s.56) skriver författarna att ett betyg kan vara både hinder och möjligheter och att det är 

viktigt att de vuxna, som har makten i sin hand, tolkar och tillämpar dem med känsla. I detta 

fall betygsatte jag inte reflektionen, men väl deras skrivuppgift, varför det är av största vikt att 

skapa ett öppet klimat. 

     Utvärderingen i sig var inte bara ett instrument i min undersökning, utan ett sätt att ta 

hänsyn till vad som står i Lpf94 om att undervisningsmålen ständigt skall prövas, resultaten 

följas upp och utvärderas och att nya metoder ska prövas och utvecklas. Enligt Att utvärdera 
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skolan (1999) är det resultaten som skall utvärderas. Det är inte bara elevernas kunskaper och 

färdigheter som skall utvärderas utan det är också själva undervisningen, val av stoff, 

organisation och arbetsmetoder (s.54). Hela denna uppsats skulle man också kunna säga är en 

utvärdering av en arbetsmetod med tillhörande teoretisk utredning. Således fyller den ännu en 

funktion för mig som blivande lärare och den tid då jag hade att förhålla mig till de 

styrdokument på vilken undervisningen på gymnasieskolor vilar.  Detta står i tydlig relation 

till att skolan måste utvärdera den undervisning som bedrivs på skolan och att varje enskild 

lärare också måste utvärdera sin egen undervisning. 

     I Att samla in och bearbeta data (2000) nämns ett antal aspekter utifrån vilka man kan 

utforma en utvärdering, vilka, bland annat, syftar till att bedöma verksamheten. Dessa 

utvärderingar måste göras för att skolan skall kunna utvecklas. Ett sätt att utveckla 

arbetsområdet skulle kunna vara att sätta in det i en större kontext. Man kan också försöka 

arbete ämnesövergripande. T.ex. skulle man kunna arbeta med ämnena filosofi och svenska 

för att få in andra aspekter och perspektiv på arbetsområdet, det vill säga moralfilosofin i detta 

fall. Att arbeta ämnesövergripande ger också ett ytterligare djup till de diskussioner man kan 

föra när det gäller just detta arbetsområde. Min undersökning av hur man kan arbeta 

tvärvetenskapligt med vissa arbetsområden inom såväl svenska som filosofi har följaktligen 

förankring skolverkets rekommendationer.  Min avsikt med denna uppsats kräver också att 

jag kan utvärdera elevernas måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning de med hjälp av 

Dostojevskijs Brott och straff uppnår kunskapsmålen. Ett sätt för mig att testa detta var att 

samla in en uppgift som de skrivit enskilt, men jag kompletterade också denna genom att 

samtala med eleverna och föra en gruppdiskussion där eventuella nyvunna insikter kunde ta 

sig i utryck. Den reflektion som till slut genomfördes fungerar också som ett komplement till 

detta, där min uppfattning om elevernas kunskapsutveckling ställs i relation till en utvärdering 

av arbetsmetoden i övrigt.

     Helena Korp skriver i boken Kunskapsbedömning - hur, vad och varför? (2003) att man 

skall använda olika typer av bedömningsformer för att utvärdera ett visst undervisningsmål. 

Detta för att olika prov mäter olika saker och det är också bra för relevansen i bedömningen 

(s.102). Skolverket erbjuder i Att samla in och bearbeta data (2000) en definition av 

begreppet utvärdering och menar att det i skolverksamheten handlar om att ”granska och 

värdera särskilt utvalda delar gentemot utvalda kriterier” (2000 s. 70). Något som också

bekräftar litteraturens betydelse för eleven är vad Olga Dysthe skriver i Det flerstämmiga 

klassrummet (Dysthe 1996) om att undervisning, för att vara autentisk, måste utgå från 

elevens proximala utvecklingszon och upplevas som autentisk. I Lpf94 står, angående 
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kunskaper och lärande, att ”Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna 

kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev skall få stimulans att växa 

med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”. Undervisningen måste 

alltså upplevas angelägen och utgå från elevens egen förståelsehorisont, varpå skönlitteraturen 

med hänsyn till alla de teorier som denna uppsats behandlat måste anses som ett utmärkt 

komplement i filosofiundervisning.
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