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Abstract
Five Adultsʼ views in Philosophy for Children
Previous research on philosophy for children in schools has almost exclusively focused on how it is 
perceived by students. The aim of this study is to focus on how it is perceived by five teachers and other 
adults involved in implementing philosophy for children in schools, in total four teachers participated 
and one adult who worked with implementing took part in the study. The theoretical background is 
composed of Olga Dysthes view that knowledge is not only constructed but that the object that one 
intends to gain knowledge of has to be interacted with and how she applies this view dialogues in the 
classroom. The study was conducted by interviewing the participants. The results found that the teachers 
saw philosophy for children as something more than a tool to work with questions that were important 
to students, they were also viewed as a way to work with language and building solidarity within the 
class. Some of the informants also expressed views that they were certain that the discussions would end 
in the students aquiring the values that the school represented but that if this was not the case they would 
have to step in to steer the conversation towards these values. The study also found ambiguity towards 
the role of teachers as fascilitators of these discussions. There was a concern that the teacher as 
fascilitator could result in the students either returning to normal classroom behaviour or that they would 
alter what they said to fit what they were expecting the teacher to hold as the right answer. However the 
positive sides to having a teacher fascilitator was that these would know the class better and better be 
able to establish an environment that is suited for a philosophical discussion. 
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1. Förord
Som någon som håller filosofiska samtal med barn både i och utanför skolan ser jag många fördelar med 

att hålla samtalen. Man skulle kunna kalla min hållning för vinklad, även om den stöds av den forskning 

som bedrivits på området. Internationellt sett är forskningen mer omfångsrik än den svenska 

forskningen på området, men till de större svenska studierna hör Ann Pihlgrens Socrates in the 

classroom (2008), Bo Malmhester & Ragnar Ohlssons Filosofi med barn (1999), samt Kian Sigge & 

Ragnar Ohlssons Den barnsliga relativismen (2013). Dessa tre studier fokuserar framförallt  på att 

etablera vad filosofiska samtal med barn1  är, vilka effekter det har och hur eleverna upplever eller 

resonerar kring samtalen. Ett ämne som dock inte berörs i något vidare djup i dessa studier är hur lärare 

i skolan reflekterar kring samtalen. Därför är jag intresserad av hur lärare ser på filosofiska samtal, 

framförallt  för att det ingår i deras arbete att bedöma hur eleverna utvecklas i skolan. Det är dessutom 

oftast lärare som håller de filosofiska samtalen, men det här betyder inte att de ser filosofiska samtal 

som en metod som ska internaliseras för att erövra kunskap eller skapa värdegrund.

2. Inledning
Både i Sverige och globalt finns det väldigt lite forskning som berör lärares relation och inställning till 

filosofiska samtal och ännu färre verk som utgår från ett lärarperspektiv. Den forskning som finns 

betraktar antingen som Pihlgrens avhandling, lärarens roll som samtalsledare och hur den här rollen 

utvecklas. Sue Lyles forskning fokuserar istället på hur filosofiska samtal kan implementeras i klassrum, 

men även på de svårigheter som finns med att implementera filosofiska samtal i skolan, såsom en 

nationell läroplan, maktrelationer inom klassrummet, eller otillräcklig kunskap om ämnet (Pihlgren 

2008, Lyle 2008, Lyle 2011). 

En anledning till att forskning tenderar att fokusera på samtalet i sig (de dygder som förväntas uppnås 

genom samtalet eller deltagarna) skulle kunna vara att lärarnas roll i själva samtalet är mindre än i det 

vanliga klassrummet. Pihlgren (2008) hävdar att hennes intresse i Sokratiska samtal ligger i att hon vill 

röra sig bort från ett  lärardominerat klassrum och röra sig mot en lärande miljö  där det är eleverna och 

deras frågor som dominerar undervisningen (Pihlgren 2008 s.9-10). 
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Även om lärarnas roll i ett filosofiskt samtal främst är att fungera som någon som möjliggör ett 

filosofiskt samtal och agerar som samtalsledare så har lärarna fortfarande en viktig roll i hur de upplever 

samtalen, hur de ser på rollen som samtalsledare, och huruvida de väljer att hålla samtal som en del av 

sin undervisning eller inte. 

De forskningsprojekt som har studerat filosofiska samtal i Sverige har oftast haft ett  större fokus på hur 

filosofiska samtal upplevs av elever och vad det har för effekt på dem. Malmhester & Ohlsson 1999 har 

ett  fokus på huruvida de mål som presenteras i läroplanen kan främjas av någon form av filosofiskt 

samtal (Malmhester & Ohlsson 1999 s.20). Pihlgrens frågeställningar syftar till att redogöra för hur 

sokratiska samtal skiljer sig från vanlig klassrumsinteraktion och hur deltagare och ledare utvecklas 

genom projektets gång, samt hur effekterna av samtalen uppnås och hur en samtalskultur utvecklas och 

skyddas (Pihlgren 2008 .s11-12). Sigge & Ohlsson 2013 delar likheter i sitt syfte med båda de två 

tidigare nämnda verken i att de fokuserar på vilka effekter de filosofiska samtalen har utifrån hypoteser 

de ställt upp  (Sigge & Ohlsson 2013 s.9). Dessa studier har väldigt lite intresse, om alls, för hur lärare i 

skolan upplever samtalen eller resonerar kring dem. 

Filosofiska samtal för barn har två mål; kritiskt tänkande och undersökande gemenskap (Auriac & 

Emmanuelle 2011 s.415-435). Målet är att barnen som deltar i filosofiska samtal ska internalisera 

praktiken av dessa begrepp. Kritiskt tänkande är idag en term som är under förhandling men 

Emmanuelle & Auriac (2011 s.415-435) ger en egen tolkning av vad termen innebär för Lipman; de 

föreslår att definiera kritiskt tänkande som förmågan att kunna urskilja den relevanta informationen för 

de mål man vill uppnå ur all den information man tar in. Det finns fyra kategorier av färdigheter som är 

förutsättningar för att ett  kritiskt tänkande ska kunna äga rum, dessa är; konceptualisering, resonerande, 

generaliserande och forskning. Målet med kritiskt tänkande är att förvandla individer till autonoma 

tänkare, med autonoma menas inte självständig eller individualistisk utan en person som förhåller sig 

kritisk till det som andra säger och inte blint tror på auktoriteter (Auriac & Emmanuelle 2011 s.

415-435).

Tanken är att den här studien ska genom en beskrivning av lärarnas egna upplevelser kring filosofiska 

samtal kunna ses som ett bidrag till att  skapa ett språk för att förstå och tala om lärares resonerande 

kring filosofiska samtal. Lärare har en central roll i filosofiska samtal i att  det ofta är tanken att det är de 

som ska hålla samtalen, det är dessutom lärarna som bestämmer på vilket  sätt de vill arbeta med 
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filosofiska samtal och vilken funktion samtalen ska ha i deras klass. Varken Malmhester & Ohlsson eller 

Pihlgren försökte undersöka vilka teman eller vilken syn som lärarna hade på de filosofiska samtalen. 

3. Bakgrund
Ett av de första svenska projekten där man arbetade med filosofiska samtal var Ragnar Ohlsson och Bo 

Malmhesters (Malmhester & Ohlsson 1999) på 1990-talet där man höll samtal i en skola i Upplands 

Väsby  i norra Stockholm. Projektet sträckte sig över sex år (1989-1995) och sammanlagt deltog fyra 

lågstadieklasser. Tre av klasserna hade samtal en gång i veckan i tre år medan den fjärde klassen hade 

samtal i två år. Längden på samtalen varierade mellan 40 och 80 minuter (Malmhester & Ohlsson 1999 

s.32-33). På det hela beskriver Malmhester och Ohlsson projektet som lyckat, vilket de baserar på att 

klasserna som haft filosofiska samtal senare i skolgången är bättre på att; motivera sina uppfattningar, 

formulera ståndpunkter, har lättare att argumentera, är mer självständiga och mindre auktoritetsbundna. 

Den största negativa konsekvensen de hittade var att eleverna hade en tendens att luta mot total 

relativism - ”Ingen kan ha fel” (Malmhester & Ohlsson 1999 s.345-348).

I Skolverkets Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt verktyg och metoder (2011) beskrivs 

både filosofiska samtal och sokratiska samtal som samtalsmodeller för att  arbeta med värdegrundsfrågor 

inom skolan och som ett sätt för skolan att uppnå en deliberativ kunskapssyn (Skolverket 2011 s.6). Det 

viktiga i modellen är att samtalet  ska utgå från vad eleverna själva finner viktigt  och deras frågor. 

Samtalet går ut på att undersöka ett  fenomen tillsammans, att tänka kollektivt. Att stanna upp i samtalet 

och tolka varandra är ett viktigt  verktyg för att  etablera ett demokratiskt  arbetssätt som syftar till att vi 

ska förstå hur vi ska leva (Skolverket 2011 s. 82-88). 

Filosofiska samtal med barn och den närbesläktade samtalsformen sokratiska samtal som Ann Pihlgren 

(Pihlgren 2008) använder sig av är olika samtalsmodeller men båda vill uppnå samma mål, att etablera 

ett  samtal som förenar undersökande gemenskap och kritiskt tänkande (Pihlgren 2008 s.10, 200) 

(Malmhester & Ohlsson 1999 s.18, 21). Termen undersökande gemenskap användes ursprungligen för 

att  referera till en vetenskaplig process, men idag har termen en bredare användning. Genom att utmana 

varandras ställningstaganden, bygga på varandras idéer, hitta förutfattade meningar om världen 

förväntas gruppen genom samtalet att närma sig sanningen. När metoden tillämpats tillräckligt länge 

kommer deltagarna att internalisera metodens struktur (Lipman 2003 s.20-21).
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I sin artikel ”Dialogic Teaching: Discussing Theoretical Contexts and Reviewing Evidence from 

Classroom Practice” från 2008 redogör Sue Lyle för några av de svårigheter från lärarens perspektiv 

som finns med att försöka implementera en genuin dialog i klassrummet, där filosofiska samtal ses som 

en genuin dialog. Lyle pekar på att i länder med en nationell läroplan finns det ofta ett starkt tryck på 

lärare att  de ska uppnå de mål som presenteras i läroplanen och att detta leder till att det ofta inte finns 

särskilt mycket tid kvar etablerandet av en genuin dialog. Att  utmana de traditionella Initiering-Respons-

Feedback förhållandena inom skolan kräver ett stort engagemang från lärarens sida. Skolan är dessutom 

en plats där maktförhållandena mellan elever och lärare framstår som naturliga istället för socialt 

konstruerade. Enligt Lyle är maktrelationen mellan elever och lärare ett stort  hot mot utvecklandet  av en 

genuin dialog i klassrummet (Lyle 2008 s.227-228).

Lyle pekar även på att det ligger i lärarens uppdrag att begränsa elevernas rörelser. Läraren är dessutom i 

sin roll som lärare en epistemologisk auktoritet, någon som förväntas besitta svar på de frågor som 

diskuteras. Utöver detta är skolan obligatorisk, eleverna har inte valt att vara där samtidigt som läraren 

har vissa juridiska och kontraktsmässiga förbindelser att förhålla sig till, Lyle refererar här till Lefstein 

som undrar om det är möjligt för lärare att överskrida sina readitionella roller (Lyle 2008 s.228). 

4. Mål för filosofiska samtal med barn
Ett av målen med filosofiska samtal är att den undersökande gemenskapen som grupprocess kommer att 

smitta av sig på de deltagande individerna, och att dessa sedan internaliserar den undersökande 

gemenskapen. Poängen är att internaliseringen av detta tankesätt  ska ge deltagarna verktygen att se 

konsekvenserna av sitt eget  handlande så att de kan förändra sitt handlande i enlighet med 

konsekvenserna (Kennedy & Vansieleghem 2011 s.173-174).  

Den undersökande gemenskapen fokuserar på att  tydliggöra essenserna i de begrepp som diskuteras och 

ifrågasätta antaganden. Målet är inte att konkretisera ett slutgiltigt svar på frågan som diskuteras utan att 

synligöra att det kan finnas flera olika svar och att ingen av svaren kan göra anspråk på att  vara det enda. 

Ett av målen för samtalet, vilket också kan anses vara ett teoretiskt antagande, är ett fritt  talutrymme där 

alla deltagare har samma chans att  föra fram sina argument för att bidra till gruppens sökande. Här kan 

man också förstå filosofiska samtal som ett sätt  att ge makt till barnen eftersom de filosofiska samtalen 
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neutraliserar ojämlikheter i maktrelationer genom att fokusera på kommunikation och samarbete 

(Kennedy & Vansieleghem 2011 s.176-177). 

För Pihlgren finns det ytterligare två förmågor som tränas eller fostras i de sokratiska samtalen; 

intellektuell karaktär och moralisk karaktär. Den intellektuella karaktären som fostras är i mångt och 

mycket internaliseringen av den undersökande gemenskapen medan den moraliska karaktären fokuserar 

på hur individen bör agera i situationer. Pihlgren menar att lära ut hur man ska agera i moraliska 

situationer är omöjligt eftersom rätt eller fel val alltid är kontextuella. De faktorer som påverkar valet är 

de idéer och värderingar som finns representerade i situationen. Ett mål med det sokratiska samtalet  är 

att  det övar deltagarna i att ta hänsyn till de faktorer som spelar in när man fattar ett moraliskt beslut, det 

visar även hur man bör föra en dialog (Pihlgren 2008 s.79).

5. Tidigare forskning
Den tidigare forskningen inom området filosofiska samtal i Sverige är begränsat. En av de äldsta 

studierna i Sverige är Ragnar Ohlsson och Bo Malmesters Filosofi med barn (1999). Studien är en 

reflektion över ett projekt vars syfte var att implementera filosofiska samtal i en lågstadieskola i 

Upplands Väsby, norra Stockholm (Malmhester & Ohlsson 1999 s.32). Projektet sträckte sig över ett 

tidspann på 6 år (1989-1995). Totalt deltog fyra klasser i projektet. Tre av klasserna hade ett filosofiskt 

samtal per vecka och en klass hade två samtal per vecka. Klasserna delades in i grupper om 12 elever 

per grupp (Malmhester & Ohlsson 1999 s.32-33). 

Malmhester & Ohlsson fann att de lärare som hade deltagit  i projektet upplevde att eleverna som 

deltagit i de filosofiska samtalen uttryckte sig mer innehållsrikt än de andra eleverna i samma årskurs. 

Lärarna upplevde också att eleverna under de filosofiska samtalen uttryckte sig om frågor som var 

kopplade till andra ämnen än just de filosofiska samtalen även om det ofta hände att eleverna föll 

tillbaka in i den traditionella modellen för hur man skulle bete sig i klassrummet och mer börja diskutera 

utifrån vetenskapliga teorier (Malmhester & Ohlsson 1999 s.157). 

Lärarna upplevde även att de filosofiska samtalen vände upp  och ner på den vanliga hierarkin i 

klassrummet. De beskrev det i termer av att elever som var mer kreativa, elever som var bråkstakar, och 

elever med mycket livserfarenhet var de som hade lättast att greppa och finna mening i filosofiska 
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samtal. Lärarna talade i termer av att de filosofiska samtalen skedde på de faktasökande elevernas 

bekostnad, dessa elever visste inte vad de ska tycka under de filosofiska samtalen, utan satt mest och 

led. Malmhester & Ohlsson hänvisade till att de filosofiska samtalen premierar de elever som vanligt vis 

inte deltar så aktivt i den ordinarie undervisningen eftersom filosofiska samtal skiljer sig så pass mycket 

från den vanliga interaktionen (Malmhester & Ohlsson 1999 s.158-159). 

Effekterna av de filosofiska samtalen var också något som eleverna bar med sig i andra ämnen. En lärare 

beskrev hur eleverna kunde läsa en faktatext som de inte förstod på samma sätt som om de skulle ha 

deltagit i ett  filosofiskt samtal; de letade efter argument, kom med förslag, de gjorde läsande till en 

kollektiv process (Malmhester & Ohlsson 1999 s.159). 

De elever som haft filosofiska samtal blev mer självständiga och kritiska, men hade samtidigt en bättre 

sammanhållning med sina klasskamrater än vad andra klasser i samma årskurs på samma skola hade. 

Lärarna påpekade även att det verbala elementet i filosofiska samtal hade en tendens att hjälpa eleverna 

i sitt eget kunskapssökande, ibland var det först när man sa sitt svar högt eller man fick se det i ljuset av 

de andra svar som kommit fram som eleverna insåg hur begränsade deras egna svar var (Malmhester & 

Ohlsson 1999 s.160-162).

Föräldrarna till barnen som hade de filosofiska samtalen uttryckte en skyddande attityd kring vissa 

värderingar, det fanns för dem vissa värderingar som inte fick ifrågasättas under de filosofiska samtalen. 

Det föräldrarna framförallt  uttryckte rädsla kring var att barnen skulle bli helt relativistiska, att de skulle 

bli av åsikten att ingenting var sant, att allt bara var olika perspektiv, att allt gick att ifrågasätta och att 

det inte fanns något absolut rätt eller fel (Malmhester & Ohlsson 1999 s.166).

2008 publicerade Ann Pihlgren sin avhandling Socrates in The Classroom vid Stockholms universitet. 

Avhandlingen är tvådelad, den första delen berör hur sokratiska samtal beskrivs i litteratur, samt vilka 

mål sokratiska samtal har och hur dessa nås. Den andra delen av avhandlingen är en empirisk studie 

genom kritiska incidenter (critical incidents) på om de faktiska samtalen motsvarade de avsedda 

konsekvenserna i ett samtal. I den empiriska delen har Pihlgren studerat sammanlagt  116 deltagare 

fördelade i 10 grupper som har haft sokratiska samtal utspridda över flera år, vissa av samtalen hon 

analyserat har varit i början av tidsspannet och andra har varit i slutet. Den största skillnaden mellan 

filosofiska samtal och sokratiska samtal är att de sokratiska samtalen alltid är centrerade kring en text av 
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något slag. En text kan vara något deltagarna läst, en film eller ett musikstycke. Syftet med att använda 

sig av texter i de sokratiska samtalen är för att ge deltagarna en chans att distansera sig från ämnet som 

diskuteras (Pihlgren 2008 s.12-13, 77, 80).

Sokratiska samtal handlar om att lära eleverna att filosofera, att låta dem söka efter sin egen etiska grund 

genom sokratiska samtal. Syftet med de sokratiska samtalen är dels att komma bort från den 

traditionella klassrumssamtalen där läraren står för 70-75% av all samtalstid i klassrummet, men syftet 

är även att förespråka ett polyfoniskt samtal där flera röster och ställningstaganden är representerade, 

detta för att uppmuntra elevernas kritiska tänkande. Bildningsidealet ses som den process genom vilken 

individen skapas. Det är även i bildningsprocessen som individen formar sina ideal (Pihlgren 2008 s.9).

En studie från Wales där man intervjuade lärare, rektorer och lokala beslutsfattare som deltagit vid en 

tvådagarskonferens om filosofiska samtal med barn. Syftet med undersökningen var att  ta reda på vad 

rektorerna hade planerat att göra för att  implementera filosofiska samtal i sina skolor. Alla som hade 

deltagit vid konferensen var positivt inställda till filosofiska samtal. Det fanns två anledningar till att 

rektorerna nu var mer positivt inställda till att införa filosofiska samtal i sina skolor än de varit  tidigare, 

dels rådde det ett nationellt fokus på att skolor skulle förmedla överförbara färdigheter (transferable 

skills), hit räknas kritiskt och kreativt tänkande, men också att man nyligen gjort sig av med 

standardiserade tester vilket resulterade i att läroplanen inte längre var en lika viktig del i planeringen av 

skolan (Lyle & Thomas-Williams 2011 s.4). 

Många av de som deltog i studien såg inte filosofiska samtal som ett sätt att påbörja ett arbete med 

tankefärdigheter (thinking skills) utan som ett komplement till skolans redan existerande arbete med 

tankefärdigheter. Det vanligaste förslaget  på hur implementeringen skulle ske var genom att lärare som 

var erfarna av att hålla filosofiska samtal skulle etablera samtalsformen i klasser där läraren var mindre 

erfaren i att hålla filosofiska samtal. Rektorerna som deltog i studien  ansåg att vissa lärare kunde känna 

sig hotade av att ha filosofiska samtal i sina klasser eftersom det gav så mycket makt till eleverna. Det 

fanns två huvudsakliga anledningar till att  rektorerna var fortsatt positivt inställda till de filosofiska 

samtalen och dessa var att de dels ansåg att filosofiska samtal skulle höja betygen hos alla elever men de 

såg även samtalen som ett verktyg för att sprida skolans värderingar om öppenhet och solidaritet. De 

lokala beslutsfattare som deltog i undersökningen var skeptiska till att införa filosofiska samtal i alla 

skolor med hänvisningar till att  det  krävs en enorm expertis och kunskap  från lärarnas sida för att kunna 

Jonathan Clinton. Södertörns Högskola.  Institutionen för kultur och lärande. HT13. Kandidatuppsats. Pål Normark

11



hålla filosofiska samtal, de hänvisade även till styrkan i monologiska modeller för att ifrågasätta och 

arbeta med elevers värdegrund (Lyle & Thomas-Williams 2011 s.5-7).

6. Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att  redogöra för hur framförallt lärare, men även andra vuxna som 

arbetar med filosofiska samtal i skolan resonerar kring dem. Syftet med den här studien är inte att 

förbättra samtalen, istället vill jag genom den här studien göra ett försök till att skapa ett  språk för att 

tala om lärares upplevelser av filosofiska samtal. 

7. Frågeställning
- Hur resonerar informanterna kring filosofiska samtal i skolan? 

- Vilket syfte anser informanterna att filosofiska samtal i klassrummet fyller?

- När anser informanterna att det är lägligt att ha filosofiska samtal i klassrummet? 

8. Teori
Cohen och Manion (2007) beskriver fenomenologin som en forskningsansats som utgår från att våra 

handlingar är ett resultat av våra upplevelser. För fenomenologin resulterar detta i att den upplevda, 

subjektiva verkligheten står i centrum för forskningen. Som tradition betraktat går fenomenologin 

tillbaka till Edmund Husserl. Husserl var främst intresserad av att studera hur tingen framstår för oss och 

inte se dem genom kulturella och symboliska strukturer, han ville uppnå detta genom att sätta världen 

inom parentes - att frigöra oss själva från våra förutfattade meningar om hur världen fungerar (Cohen & 

Manion 2007 s.22). 

Schultz utvecklade fenomenologin genom att se den som ett verktyg för att söka meningsbärande 

strukturer. För Schultz kunde mening finnas genom att man vänder sig om och reflexivt granskar sig 

själv. Schultz menade att vi alltid förstår andras beteende utifrån redan existerande ideala 

handlingsstrukturer, typifiering var den term som Shultz själv använde för detta. Dessa kategorier är 

resultat av våra erfarenheter och sinnesintryck, det är genom dem som vi förstår vår vardagsvärld. Men 

det är precis samma livsvärld som vi försöker sätta inom parentes inom fenomenologin (Cohen & 

Manion 2007 s.23).
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Det positiva med en fenomenologisk ansats är att det  är ett effektivt sätt att  få kunskap om individers 

upplevda erfarenheter. Det är även det här som kan anses vara fenomenologins nackdel; frånvaron av 

objektiv kunskap  (Olsson & Sörensen 2011 s.171-172). För Pink är detta inte ett problem, det är snarare 

önskvärt; tanken på att vi kan utvinna objektiv kunskap ur informanter innebär att vi bedriver forskning 

på informanterna istället för att se kunskap som en social konstruktion som uppstår i forskningen med 

informanterna (Pink 2007 s.32). 

Kvalitativ forskning som bygger på intervjuer inte kan sägas frambringa objektiv kunskap  om världen 

och dess styrka egentligen ligger i att frambringa kunskap kring hur intervjupersonerna uppfattar sin 

världsbild (Kvale & Brinkmann 2009 s.264, 270) (Pink 2007 s.32). Ann Kristin Larsen problematiserar 

denna idé i sin bok Metod helt enkelt (2009) genom att peka på intervjueffekten. Den intervjuade kanske 

inte svarar helt  sanningsenligt på de frågor som intervjuaren ställer, detta kan vara för att den 

intervjuade vill vara forskaren till lags och svara ”rätt” på de frågor som ställs, men det kan också röra 

sig om att  dölja det faktum att man kanske inte besitter den kunskap om ämnet som man förväntas ha; 

oavsett anledning har validiteten i undersökningen sjunkit eftersom man nu längre inte undersökt den 

intervjuades livsvärld (Larsen 2009 s.27-28). I de fall jag har upplevt  att informanter har gett svar för att 

vara mig till lags har jag ifrågasatt  deras svar för att  se ifall de verkligen höll den positionen; har mina 

misstankar kvarstått har jag ofta låtit bli att ha med dessa svar i databearbetningen.

1996 publicerade Olga Dysthe Det flerstämmiga klassrummet på svenska, en bok där hon studerar 

talande och skrivande som möjligheter för inlärning, termen hon själv använder är inlärningspotential. 

Dysthe börjar med att definiera kunskap som allmänt accepterad sanning och säger att den traditionella 

synen på kunskap  har varit att det är något som går att förmedla från läraren till eleven. Eleven är ett 

tomt kärl, en tabula rasa som fylls med kunskap. Dysthe distanserar sig från det här paradigmet genom 

att hävda sin egna ståndpunkt som en som är konstruktivistisk och interaktionistisk. Det  här betyder att 

Dysthe ser kunskap som något som skapas på nytt av varje individ, men det betyder också att man 

behöver interagera med objektet  för kunskap  för att det ska kunna kallas för kunskap. Dysthe skriver 

själv:

En undervisning med betoningen lagd på socialt  samspel (interaktion) kommer att  hjälpa eleverna att  både 
tillägna sig brottstycken av andra människors strukturer och göra kunskapen till sin egen. I 
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undervisningssammanhang använder jag mig helst  av ordet ”kunskap” om det  som blir konstruerat eller 
rekonstruerat hos den som lär sig men jag är också medveten om omöjligheten att  vara konsekvent  med ett 
sådant språkbruk (Dysthe 1996 s.46).

Utöver detta menar Dysthe att  åsikter och värderingar är oskiljaktiga från kunskapsproduktionen och att 

de dessutom kan ses som nyttiga eftersom målet med kunskapsproduktion i skolan är att eleven ska 

förstå sig själv och sin omvärld bättre, och detta för att eleven ska kunna fatta beslut som någon som 

existerar mellan andra sociala aktörer (Dysthe 1996 s.46). 

Den traditionella undervisningen där man ser kunskap  som något som kan förmedlas från lärare till elev 

har ofta varit  monologisk. Det här betyder inte att det enbart är läraren som talar i klassrummet men att 

läraren står för majoriteten av talet  i klassrummet och att när eleverna väl talar så är det inte för att svara 

på en autentisk fråga som läraren har ställt. Dysthe definierar en autentisk fråga som en öppen fråga som 

ställs där man är genuint intresserad av svaret. I en autentisk fråga finns det möjlighet för flera svar att 

existera samtidigt. Dysthe exemplifierar genom att presentera två olika typer av frågor:

”Vad var de viktigaste orsakerna till det amerikanska inbördeskriget?”

”Vad tror du är de viktigaste orsakerna till det amerikanska inbördeskriget”

Den första frågan är en öppen fråga eftersom det finns utrymme för flera olika svar samtidigt, däremot 

är den inte autentisk eftersom läraren säkert har ett ‘facit’ med rätt och fel svar till den frågan. Den andra 

frågan däremot är autentisk eftersom läraren inte på förhand vet  vad eleven kommer att svara, dessutom 

intresserar sig läraren genom den frågan för elevens resonerande och reflekterande (Dysthe 1996 s.

58-60). 

Dysthe hävdar genom Bakhtin att förutsättningarna för en dialog i klassrummet är tillit till sig själv men 

också tillit  mellan deltagarna, tillit mellan deltagarna kan här förstås som respekt. Båda dessa uppstår i 

dialogen. Det är genom den sociala interaktionen med andra som jag får en uppfattning om mig själv 

och det är inte förrän jag har en uppfattning om mig själv som jag kan skapa en relation till gruppen. Det 

här är nära sammankopplat med Bakhtins syn att existens är dialog. För Bakhtin så var att  leva att 

engagera sig i dialog, självmedvetenheten kommer först  i mötet med den andra. För Bakhtin är det 
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dessutom genom dialogen som vi finner mening, mening är något som skapas på ett socialt plan (Dysthe 

1996 s.64-65). 

Alla de röster som finns i ett klassrum bidrar till klassrummets flerstämmighet. Rösterna behöver inte 

vara aktiva utan kan vara passiva. Flerstämmigheten representerar den heterogenitet och alla de olika 

åsikterna som finns i klassrummet som kan bidra till lärandet. Det som kan neutralisera 

flerstämmigheten är om eleverna inte är vana vid att  lyssna på varandra och ta in det andra elever säger, 

då blir de andra eleverna inte en tillgång när det kommer till den enskildas kunskapssökande. Motsatsen 

till flerstämmigheten är det auktorativa ordet som begär en villkorslös anslutning istället för (som 

flerstämmigheten) ett aktivt bemötande. Det auktoritära ordet får sin auktoritet från traditioner, 

accepterade sanningar och institutioner. I klassrummet representeras det auktoritära ordet av läraren som 

ofta får sin auktoritet genom sin position som lärare, att hen besitter mer kunskap än eleverna och ofta 

genomsyrar auktoriteten även lärarens personlighet. Det här kan göra att det blir väldigt överväldigande 

för elever att övergå från att se läraren som en auktoritet till en någon som är i dialog med (Dysthe 1996 

s.69,70). Dysthe förankrar sig också i Vygotskij och hans teori om proximala utvecklingszoner, för 

Dysthe utgör den genuina dialogen ett bra exempel på en proximal utvecklingszon eftersom eleverna där 

kan ta stöd i varandras kunskap för att utveckla sin egen kunskap (Dysthe 1996 s.55-56). 

Ett viktigt begrepp  som Dysthe presenterar tillsammans med den nära utvecklingszonen är 

stödstrukturer (scaffolding) (Dysthe 1996 s.56). Stödstrukturen är den hjälp elever kan få av andra 

elever eller lärare när de behöver röra sig från en utvecklingszon till en annan men och behöver hjälp 

från någon som kan mer än dem. Dysthe pekar på att stödstruktur ofta är ett begrepp som refererar till en 

specifik elev men även kan användas för hela klasser där elevernas olika nära utvecklingszoner bildar ett 

lapptäcke som gör att hela klassen kan utvecklas. Dysthe pekar också på att undervisa en helklass kan 

ses som att bygga en gemensam stödstruktur. Att arbeta med nära utvecklingszoner är inte bara ett sätt 

arbeta med elevernas kunskapsnivåer utan kan även fungera som ett sätt att arbeta med deras 

mognadsutveckling. En förutsättning för att ett arbete med stödstrukturer ska hjälpa eleverna i deras 

mognadsprocess är att de upplever att  de ”äger problemet” (Dysthe 1996 s.57), att de ser arbetet som 

något meningsfullt. (Dysthe 1996 s.55-57). 

Dysthe påpekar också att ett  arbete med gemensamma stödstrukturer i helklass är mest fruktbart  i de fall 

där eleverna befinner sig på kunskapsnivåer som är nära varandra så att de fortfarande kan lära sig av 
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varandra. Dysthe kontrasterar detta med ett exempel på en klass där en del besatt  väldigt mycket 

kunskap i ämnet och andra inte besatt  någon kunskap  alls, vilket gjorde det mycket svårare att arbeta 

med både nära utvecklingszoner och gemensamma stödstrukturer (Dysthe 1996 s.56-57). 

Det finns flera likheter mellan det teoretiska ramverk som Dysthe beskriver och målen för de filosofiska 

samtalen. En sådan likhet är de filosofiska samtalens strävan efter att  synligöra flera möjliga svar och 

Dysthes autentiska frågor som intresserar sig för elevernas egna tankeprocesser. Ytterligare en likhet är 

att  båda strävar efter att lärande ska vara en social process mellan elever, den undersökande 

gemenskapen fokuserar på pluraliteten i gruppen precis som flerstämmigheten hos Dysthe, en skillnad 

är de de filosofiska samtalen tar ett steg i en annan riktning med målet att internalisera den 

undersökande gemenskapen. 

10. Metod
Studiens syfte var att undersöka hur vuxna som arbetar med filosofiska samtal i skolan resonerar och 

upplever samtalen. Detta gör att studien inte var begränsad till de lärare eller pedagoger som håller 

samtalen, utan även omfattade de personer som implementerar samtalen i skolan på en mer 

administrativ nivå. Totalt  har fyra lärare och en person som jobbar med att  implementera samtalen i 

skolan intervjuats. Tre av intervjuerna skedde på skolor, två av dessa i ett avskilt arbetsrum och en i ett 

klassrum efter att eleverna gått hem; de andra två intervjuerna skedde på ett kafé. Det är möjligt att den 

mer offentliga miljön på ett cafe skulle kunna påverka informanterna i att de begränsar sig i vad de 

uttrycker, det  här var något jag var medveten om och poängterade för informanterna, men både 

informanterna som intervjuades på ett cafe föredrog att intervjuas där över de andra förslagen som hade 

diskuterats. 

Materialet i undersökningen kommer från kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Främst har lärare 

deltagit i studien men en av informanterna har arbetat med att få in filosofiska samtal i skolor och har 

suttit  med som observatör på de samtal som hen har arbetat med att implementera i skolor. Av de lärare 

som har deltagit i studien håller en del egna filosofiska samtal i skolor och en del har observerat 

filosofiska samtal där utomstående samtalsledare kommer in och håller samtal i klasser. En sak som bör 

tilläggas här är att  alla informanter varit kvinnor, hur detta kan ha påverkat studien är svårt att säga. 
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Ingen av informanterna tog upp  att de upplevt att deras kön skulle ha haft  någon inverkan på hur de 

resonerade kring de filosofiska samtalen 

10.1 Förförståelse
Forskarens förförståelse är något som kan ha en inverkan på flera delar av studien, framförallt  när det 

kommer till hur forskaren tolkar sitt material (Olsson & Sörensen 2011 s.101). Som någon som under 

uppemot fyra år har hållit filosofiska samtal själv är jag väl bekant med litteratur, terminologi och 

praktik inom området. För att minimera inflytandet av min egen förförståelse så mycket som möjligt har 

jag valt att använda mig av en semistrukturerad intervjumetod för att minska risken att de frågor jag 

ställer blir ledande, samt genom att ställa kritiska och klargörande uppföljningsfrågor för att  minimera 

risken att jag tolkar informanternas uttalanden fel (Kvale 1997 s.210). 

Huruvida min egen förförståelse av ämnet har påverkat studien är en fråga som är svår att besvara. På ett 

plan har informanterna vid flera argumenterat emot mig eller inte inte hållit med mig i mina frågor, de 

har alltså inte varit rädda för hålla fast vid sina egna värderingar. Det är däremot mer troligt att min 

förförståelse skulle ha påverkat  studien i mitt val av vad jag frågar informanterna om, vad jag väljar att 

fråga om som jag upplever vara viktigt. Det här är anledningen till att ja valt en intervjuform som inte 

fokuserar så mycket på frågorna jag ställer utan låter informanterna tala mer fritt om ämnet. 

10.2 Reliabilitet

Reliabiliteten i den här studien bör dels förstås utifrån min egen försörståelse, det faktum att jag till en 

viss del har haft kontakt med informanterna innan studien. För Kvale (2009) är en viktig fråga här om 

informanterna har ändrat sina svar beroende på vem som har intervjuat dem. Informanterna har här vid 

flera tillfällen argumenterat emot mig, de här företeelserna föreslår att det inte har skett vad Ann Kristin 

Larsen kallat för en intervjueffekt, att informanterna anpassat sina svar för att vara intervjuaren till lags 

(Larsen 2007 s.37-28). Formuleringen av frågor är den andra aspekten av reliabilitet som Kvale tar upp, 

det finns en risk att intervjuaren ställer ledande frågor som påverkar svaren som informanterna ger. Ett 

sätt att motverka ledande frågor är att formulera frågorna så att de är korta, enkla och öppna. Kvale 

hävdar att öppna frågor ger mer fullständiga svar än stängda frågor. Ytterligare sätt att öka reliabiliteten 

och försäkra sig om att informanterna faktiskt uttrycker vad de menar är att ställa sonderande frågor och 
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uppföljningsfrågor där man till så stor del som möjligt försöekr använda informanternas egna termer 

(Kvale 2009 s.151, 262-264).  

10.3 Insamlingsmetod
Datainsamlingen har skett genom individuella semistrukturerade intervjuer. Varje intervju var planerad 

att ta mellan  45 minuter och en timme. Intervjuerna bandades och transkriberades. Sarah Pink beskriver 

i sin bok Doing Visual Ethnography (2007) hur etnografer i sina intervjuer ibland låter informanterna ta 

med sig egna bilder till intervjun som kan utgöra en slags rekvisita och utgångspunkt för intervjun. Det 

positiva med den här formen av intervjuande är att det dels befriar informanterna från vad Pink kallar 

för lineär kronologi. När enskilda bilder diskuteras kan informanterna fokusera på att beskriva vad som 

händer i bilden istället för att behöva berätta en historia i en direkt kronologisk ordning. Dessutom kan 

de bilder som informanterna har med förstärka det minnet som är ämnet för intervjun så att berättelsen 

berikas (Pink 2007 s.87). Inför intervjuerna i det här projektet uppmuntrades informanterna att ta med 

sig sina egna bilder från filosofiska samtal, dessa bilder fungerade ibland som verktyg och 

utgångspunkter för intervjuerna, en del informanter tog med sig datorer med loggboksanteckningar och 

bilder som de ibland gick igenom när de ville minnas något specifikt. De semistrukturerade intervjuerna 

tillåter informanterna att i större grad ta upp sådant som de själva upplever vara viktigt. Det är dessutom 

en intervjusituation med färre och öppnare frågor som minskar risken att jag ställer en ledande fråga 

utifrån min egen förförståelse. 

10.4 Urvalsmetod 
De informanter som deltagit i studien är representanter för en population som närmast kan avgränsas på 

följande sätt:

- Personen har varit med och observerat när andra hållit  filosofiska samtal i skolan eller har själv hållit 

filosofiska samtal i skolan. 

- Personen har arbetat aktivt med implementerande av filosofiska samtal i skolan. 

- Personen arbetar inom eller med skolan. 

Studien begränsades till en större ort i Sverige. De personer som passade in på populationskriterierna 

kontaktades för att delta i intervjun (Olsson & Sörensen 2011 s.113). Eftersom studien är begränsad till 

en större ort i Sverige så fanns det sju personer som var passade in i urvalsramen (Olsson & Sörensen 
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2011 s.114). Av dessa kontaktades fem personer via e-post, varav alla ställde upp  på att bli intervjuade. 

Tid och plats bestämdes per e-post.

Av de fem som kontaktades för studien valdes fyra för att jag haft ett tidigare samarbete med dem där vi 

arbetat med filosofiska samtal i skolan. Tre av dessa har varit lärare och jag har hållit 

demonstrationssamtal i deras klasser inom ramarna för ett antal olika projekt, den fjärde har varit en 

projektledare för ett av dessa projekt. Den femte informanten hade jag ingen tidigare relation till utanför 

en kort och formell brevväxling under hösten 2013. Urvalet till studien kan alltså beskrivas som ett 

subjektivt urval. Det här kan enligt  Olsson & Sörensen 2011 (s. 114-115) göra att urvalet blir skevt och 

avviker från populationen och att  detta kan begränsa möjligheterna för göra generaliseringar av den data 

som inhämtas. Detta borde dock inte vara något  problem eftersom syftet  med studien är att göra en 

beskrivning av hur informanterna resonerar och tänker kring filosofiska samtal, inte att  generalisera 

datan (Olsson & Sörensen 2011 s.114-115). 

10.4.1 Informantbeskrivning

Hannah är svensk och bildlärare i högstadiet med fokus på bild. Hannah har haft externa pedagoger som 

hållit samtal i hennes klass i ett projekt, under det här projektet observerade hon de filosofiska samtalen. 

Hannah har även själv hållit filosofiska samtal i sina klasser, både i och utanför projekt som syftat till att 

implementera filosofiska samtal i skolan. Hon har även deltagit i en kurs för hur man håller filosofiska 

samtal. 

Lisa är klasslärare på mellanstadiet och lärare i svenska. Lisa har inte hållit några samtal själv men har 

haft externa pedagoger som har hållit filosofiska samtal i hennes klass i två projekt, under dessa projekt 

satt hon med i klassrummet och observerade samtalen. 

Kajsa är svensklärare på högstadiet och har haft externa pedagoger som hållit filosofiska samtal i hennes 

klass i två projekt, under dessa projekt har hon suttit med i klassrummet och observerat samtalen. Hon 

har inte hållit några filosofiska samtal själv.

Annamie arbetar med att implementera filosofiska samtal, både i och utanför skolan. Hon håller inga 

samtal själv men sitter med i klassrummet och observerar alla samtal inom ramarna för hennes projekt.
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Lovisa har arbetat med filosofiska samtal inom ramarna för ett projekt där klasser fick ett filosofiskt 

samtal i samband med en kulturupplevelse. Lovisa har även skrivit ett examensarbete om filosofiska 

samtal. 

10.5 Bearbetnings- och analysmetod
De bandade intervjuerna har transkriberats och sedan skickats tillbaka till deltagarna för att valideras 

(Kvale & Brinkmann 2009 s.230, 274). Transkriberingarna har inte tagit hänsyn till tonläge, kroppsspråk 

eller gester utan fokuserar enbart på de ord och fraser som informanterna använt sig av (Olsson & 

Sörensen 2011 s.160-161). Därefter har varje uttalande i texterna tematiserats genom färgkodning som 

därefter har sorterats tillsammans. Den totala mängden uttalande av varje färg utgör omfattningen och 

betydelsen av det temat. Uttalanden har inte begränsats till att handla om ett tema, utan vissa uttalanden 

återkommer i flera teman (Olsson & Sörensen 2011 s.160). Vissa uttalanden har fallit bort under 

analysen om de inte ansetts handla om fenomenet för studien. 

Både under och efter tematiseringen har uttalandena analyserats ur ett fenomenologiskt perspektiv, 

analysen ämnar alltså att  beskriva ämnet för undersökningen. Analyserandet av uttalandena har alltid 

relaterats tillbaka till syftet och frågeställningarna i undersökningen (Olsson & Sörensen 2011 s.

222-223). Innebörden i uttalandena har sökts utifrån den  kontext som intervjun äger rum i, att det är en 

intervju om filosofiska samtal i skolan där informanten är införstådd i studiens syfte. Påståendena har 

setts som riktade mot filosofiska samtal som helhet och framförallt mot den senast ställda frågan av 

intervjuaren (Brinkmann & Kvale 2009 s.42-43). Utifrån det här har filosofiska samtal i klassrummet 

varit  kärnan i det fenomen som studerats som intentionaliteten hos både informant och intervjuare varit 

riktad mot (Olsson & Sörensen 2011 s.222-223). De teman som funnits kan ses som ett framhävande av 

fenomenets (filosofiska samtal i skolan) kärna. 

10.6 Etiska överväganden
Studien är bedriven i linje med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) när det gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta betyder att alla informanter har på förhand upplysts 

om syftet med studien, samt att den var frivillig att delta i och att de hade rätten att  när som helst  avbryta 

samarbetet. Inga påtryckningar har utövats på informanterna för att de ska delta i studien 
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(Vetenskapsrådet 2002 s.7, 10). Informanterna lämnade på förhand samtycke till att delta i studien 

(Vetenskapsrådet 2002 s.9, 10). Informanternas identiteter har skyddats genom att alla namn på personer 

och platser, tillsammans med all annan information som skulle kunna möjliggöra identifiering av platser, 

informanter och människor med personlig relation till informanterna (men ej offentliga personer) har 

fingerats, dessutom har informanterna informerats om att  uppgifterna de lämnat inte kommer att 

användas i kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002 s.12, 14). 

Informanterna har inte ersatts på något sätt för sitt deltagande i studien, även om vikt lagts vid att ge 

något tillbaka. Pink (2007) lägger stor vikt vid att informanterna ska få något tillbaka av forskningen 

eftersom att den alltid innebär en viss risk och engagemang från informanternas sida: särskilt  belyser 

hon det faktum att  det  som informanterna får tillbaka borde vara kopplat till själva forskningen och inte 

någon form av gåva som kompensation (Pink 2007 s.56-59). Här kan man se intervjuerna som ett sätt 

för informanterna att  reflektera kring samtalen som de håller; och detta skulle kunna utgöra en källa för 

utveckling. 

11. Resultat
Materialinsamlingen resulterade i sex teman som återkom i varierande intensitet i varje intervju. De 

teman som framkom var motstånd, värdegrund, gruppnivå, liknande klassrumssamtal, betyg och 

bedömning, och motivation. Det som skiljer kategorin ”gruppnivå” från de andra kategorierna, främst 

motstånd och motivation är att denna kategori handlar enbart om interaktion inom gruppen eller gruppen 

som helhet medan de andra kategorierna innehåller, men är inte begränsade till uttalanden som fokuserar 

på individer. Ibland använder jag termen ‘lärarna’ och ibland ‘informanter/informanterna’ när jag 

refererar till de som deltagit  i studien, skillnaden på de här två begreppen är att det första bara refererar 

till de som deltagit  i studien som arbetar som lärare inom skolan och den andra termen refererar till alla 

som deltagit i studien. 

11.1 Gruppnivå
Något som framhölls som viktigt för att de filosofiska samtalen skulle bli bra var att hela klassen befann 

sig på samma nivå. Ofta beskrev informanterna att klasserna inte hade legat på samma gruppnivå när de 

hade haft sina filosofiska samtal. Skillnaden i nivå kunde ta sig uttryck på flera sätt, dels talade 

informanterna om att samtalsdeltagarna inte var tillräckligt bekväma i klassen för att  våga prata under 
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samtalen. Ett annat sätt som informanterna talade om nivå var hur mogna individerna i klassen var och 

slutligen beskrev informanterna att det fanns en skillnad i hur förberedda deltagarna var. 

Ett återkommande tema hos informanterna var att  tonåren är en tid där det finns ett väldigt  stort  behov 

av filosofiska samtal men där det också kan vara väldigt svårt  för vissa av eleverna att delta i de 

filosofiska samtalen. Det handlade framförallt  om en rädsla att blotta sig eller göra bort sig inför 

klassen. En informant spekulerade i om det skulle gå bättre om man höll separata samtal för killar och 

tjejer. Kajsa och Lisa sa att en sak som kunde hjälpa gruppen hamna på samma nivå var att förankra 

samtalen i det som klassen läste för tillfället, både Kajsa och Lisa är svensklärare och gav flera exempel 

på böcker som de läst med sina klasser som de dels själva skulle vilja att eleverna samtalade om men 

som de också ansåg skulle kunna utgöra en grund för samtalet  som gjorde att klassen var på samma 

nivå.

Många informanter ansåg även att något som skulle gynna samtalen var om de var bättre förankrade. 

Även om de filosofiska samtalen som modell låter eleverna välja de frågor som de själva upplever vara 

viktiga så upplevde många informanter att samtalen kunde bli ogrundade för vissa deltagare som inte 

kunde relatera till frågan som hade valts och att detta kunde leda till ett ointresse inför att diskutera den 

fråga som hade valts. Ett förslag som återkom på hur man skulle kunna motverka detta var att  samtalen 

utgick från en text eller en film så att alla deltagare tydligare skulle kunna se relevansen i frågan som 

diskuterades, en informant beskrev det här som ”referensramar som engagerar en”, men det fanns ett 

annat syfte med att ge samtalet en extern grund som var att ge deltagarna en viss distans till 

diskussionen. Det  som diskuterades var något externt, som låg utanför deltagarna själva, samma 

informant, Lisa uttryckte det på följande sätt om att grunda frågan i något externt. 

Jag tänker mest att  dom har svårt uttrycka sig och dom är inte vana vid att diskutera, och då får dom lite 
kött på benen. Alla är med i diskussionen, man bjuder dom en liten bit och sen får dom klara sig själva.

Lisa uttryckte också att den externa förankringen från skulle kunna fungera som inspirationskälla för de 

frågor som eleverna gjorde. I Lisas fall hade klassen precis läst Bröderna Lejonhjärta och hon 

reflekterade kring de frågor hon hade fått om boken från eleverna. Ett annat förslag på hur man skulle få 

klassen på samma nivå var att ge klassen en uppgift som de skulle göra inför samtalet. Uppgiften var 

också tänkt att vinkla in eleverna på den värdegrund som skolan ville förmedla men också att se till att 
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det fanns flera möjliga svar på frågan som diskuterades, i exemplet som gavs skulle eleverna sätta sig in 

i berättelser om hur jorden hade skapats, dels för att styra in dem på det vetenskapliga svaret men också 

för att visa på att det fanns många olika svar till frågan. Det två olika anledningarna till varför man 

skulle grunda samtalen externt kan förefalla lika men det finns en viktig distinktion att göra mellan dem. 

Den första anledningen är att det skulle ge eleverna en gemensam grund att stå på, samt att den externa 

förankringen skulle kunna fungera som ett sätt att distansera sig från frågan så att det inte blev lika 

personligt. Den andra anledningen till att  grunda samtalen externt var för att skapa intresse för eleverna, 

att ge dem ett samtal om ett ämne som var viktigt för dem. 

Att eleverna kände sig trygga i gruppen så att de vågade prata och uttala sig var också något som 

presenterades som viktigt, här framställdes lågstadiet som en ålder där det skulle vara lättare att  samtala 

men även som ett sätt att lotsa in eleverna i hur man samtalar överlag. Ett annat förslag för hur man 

skulle få gruppen att  bli bekväm med att prata var att ha samtalen i halvklass, en informant föreslog att 

dela klassen i en tjejgrupp  och en killgrupp eftersom hon upplevde att det var en så pass stor skillnad 

mellan könen i den klassen. 

11.2 Värdegrund
Alla informanter var överens om att filosofiska samtal var ett  sätt att arbeta med frågor som berörde 

värdegrund, det handlade framförallt om att förmedla de värderingar som skolan har i uppgift att 

förmedla som demokrati och människors lika värde, värderingar som informanterna inte alls var säkra 

på fanns i elevernas hemmiljö. 

Något som var positivt med de filosofiska samtalen var att lärarna upplevde att de inte behövde pracka 

på eleverna en värdegrund utan att det fick vara något som eleverna själva fick resonera sig fram till. 

Lisa resonerade att värdegrunden skulle bli starkare förankrad när eleverna själva hade resonerat sig 

fram till den. Ingen av informanterna uttryckte att de någonsin skulle ha känt någon rädsla för att de 

filosofiska samtalen skulle resultera i att eleverna kom fram till en värdegrund som inte var i linje med 

skolans värdegrund. Istället uttryckte informanterna att det dels var samtalsledarens uppgift  att styra 

samtalen så att de slutade i den värdegrund som skolan stod för, Lisa resonerade att det här var 

oundvikligt eftersom de frågor och följdfrågor som samtalsledaren ställde alltid var färgade av 

samtalsledarens egen värdegrund. Att samtalsledaren hade en egen värdegrund skulle också göra att det 

fanns ett visst svar som samtalsledaren alltid skulle vilja att samtalet resulterade i. 
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När informanterna frågades om hur de skulle känna inför om ett samtal gick mot att  deltagarna fick en 

värdegrund som inte var representerad av skolan så kände Lisa och Kajsa att de skulle ha väldigt  svårt 

att  låta eleverna gå ut ur klassrummet med en värdegrund som de inte var bekväma med. Så länge som 

det fanns andra åsikter representerade i klassrummet så kände Lisa och Kajsa att de inte skulle behöva 

avbryta samtalet för att säga vad som var den rätta åsikten att ha. Kajsa och Lovisa kände att de skulle 

behöva förbereda övningar till de nästkommande lektionerna för att försöka vända elevernas åsikter i en 

viss fråga ifall ett samtal hade slutat i ett svar hon inte var bekväm med. 

Annamie var medveten om det paradoxala i att samtalsledaren sa att det fanns bra och dåliga åsikter 

eftersom det skulle motverka själva syftet med samtalen; att det inte fanns något rätt  eller fel. Däremot 

var hon medveten om att det skulle bli väldigt problematiskt om eleverna uttryckte en åsikt som att 

diktatur var bättre än demokrati, men hon skulle aldrig själv gå in och bryta samtalet för att  hon kände 

att det var på väg mot en värdegrund som hon inte stod för. 

Både Lisa och Hannah använde sig av samma metafor för att beskriva de filosofiska samtalen: att ge sig 

ut på djupt vatten. När de tillfrågades vad de menade med detta svarade de att  djupt vatten betydde att 

man inte kunde vara feg när man deltog i de filosofiska samtalen. Man var tvungen att tänka klart  sina 

tankar, det gick inte att bara falla tillbaka till någon auktoritet om vad som var rätt eller fel, att ge sig ut 

på någonting som man inte visste var det skulle sluta. Att delta i de filosofiska samtalen innebar för dem 

alltid ett element av osäkerhet, vilket för dem var något positivt även om de tänkte att osäkerheten 

kunde resultera i ett motstånd från klassen. 

En annan faktor som kom fram när informanterna resonerade kring värdegrund var hemförhållandena 

hos eleverna. Dels handlade det om att man beklagade sig över att  eleverna inte hemma hade lärt sig att 

man skulle respektera varandra men det  fanns också en tanke om att vissa elever hade ett större behov 

av filosofiska samtal än andra elever. Dessa elever var också de som man upplevde vara mest låsta 

under samtalen. Informanterna resonerade kring att det  här kunde ha att göra med föräldrarnas 

utbildningsnivå, att om det eleven kom från ett högutbildat hem så var värdegrundsfrågor också något 

som man diskuterade hemma. En annan anledning till att elever kunde vara väldigt låsta kring 

värdegrundsdiskussioner under samtalen var att de kom från väldigt religiösa hem där det fanns väldigt 

tydliga definitioner av vad som är rätt och fel. 
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11.3 Liknande samtal i klassrummet
Alla lärare som deltog i studien upplevde att de filosofiska samtalen var väldigt lika de informella 

samtalen som de hade i klassrummet. Hannah ansåg att  de filosofiska samtalen kunde utgöra en grund 

för att man sedan skulle kunna gå vidare i klassen och ha informella samtal om värdegrund vid behov. 

Lärarna beskrev att man som lärare i dagens skola hade flera roller, varav en var att man blev som en 

mamma för eleverna. I sina roller som mammor för eleverna så upplevde de att de redan hade informella 

samtal om värdegrund i sina klasser, även om de spekulerade i att det kunde bli problematiskt att ha 

filosofiska samtal med sin egen mamma. 

För Hannah var det faktum att det fanns en återkommande procedur i de filosofiska samtalen något 

positivt, hon resonerade att de gav eleverna en trygghet när de visste vad de kunde förvänta sig av de 

filosofiska samtalen, något som Lisa också tog upp. Hannah resonerade längre och sa att när hon 

upplevde att eleverna hade lärt sig modellen och visste hur de skulle bete sig under samtalen så brukade 

hon låta klassen gå över till att ha informella samtal där hon ibland kunde använda enskilda delar från de 

filosofiska samtalen men inte hela modellen. För Lovisa och Hannah var en av de viktigaste delarna av 

samtalen förhandlandet kring termer och begrepp, något som de tänkte sig skulle kunna vara nyttigt i 

andra ämnen också, att när klassen stötte på ett ord som de inte förstod så skulle definitionen sätta sig 

bättre om de själva fick förhandla kring innebörden. 

Annamie upplevde ett det kunde finnas en risk att klasslärarna var för nära sina klasser och att  det kunde 

vara skönt att det  kom in någon annan i klassrummet som de skulle ha de filosofiska samtalen med, 

någon som de inte skulle ha sina utvecklingssamtal med senare, även om hon var väldigt tydlig med att 

det var högst individuellt och berodde helt på vem klassläraren var. Kajsa upplevde att det skulle vara 

begränsande både för henne och hennes elever om hon höll samtalen i sin mentorsklass. Ett annat 

resultat av att ha samtalen i sin mentorsklass som Kajsa tänkte på var att  det fanns en risk att samtalet 

inte skulle bli så spontant i hennes mentorsklass som i en annan klass eftersom hon kände sin 

mentorsklass så väl och de kände henne. Kajsa beskrev dock att det fanns en positiv aspekt av att känna 

klassen så väl och det var att hon visste exakt hur hon skulle göra för att  skapa det lugn som behövdes 

för att man skulle kunna ha ett filosofiskt samtal. 
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När Annamie som inte själv jobbar som lärare i skolan men jobbar med att få in filosofiska samtal i 

skolor tillfrågades om klasslärare borde ha filosofiska samtal i sina egna klasser eller om de borde ha 

samtal i andra klasser så svarade hon att det det berodde helt på vem läraren var, att om läraren hade bra 

hand med klassen så kunde det  förmodligen gå bra men att det fanns en massa lärare som skulle 

misslyckas med att hålla filosofiska samtal i sina klasser. Däremot sa hon att eleverna förmodligen 

skulle känna sig mer avslappnade om man distanserade samtalen från skolan, genom att till exempel ha 

dem utanför skoltid eller utanför skolan. 

11.4 Betyg och bedömning
Ingen av informanterna såg det  som eftersträvansvärt att betygsätta de filosofiska samtalen även om en 

del av dem medgav att de hade använt de filosofiska samtalen som underlag för bedömning, och att  de 

filosofiska samtalen ibland hade påverkat elevers betyg, om än bara positivt. Det var dessutom vanligt 

att  elever frågade lärarna om samtalen skulle betygsättas. Filosofiska samtal sågs framförallt som något 

viktigt för att eleverna skulle uppnå de högre betygen.

Hannah hävdade att de filosofiska samtalen hade hjälpt hennes klass att prestera bättre på nationella 

proven i Svenska i årskurs nio. Provet bestod av att eleverna själva skulle leda samtal utifrån 

förutbestämda  texter och teman. Det fanns två saker som Hannah såg under nationella proven som hon 

ansåg kunde ha sin grund i de filosofiska samtalen; att  de respekterade varandra men även att de ställde 

tydliggörande frågor till varandra. Hannah hade dessutom använt de filosofiska samtalen i annan klass, 

fast då för att höja deras nivå i svenska, hon uttryckte det ”Sen säger man ju också att det fria samtalet är 

det mest språkutvecklande”. 

Både Hannah och Annamie tänkte att årskurs nio hade varit en svårare tid att ha filosofiska samtal i 

eftersom det var då eleverna skulle få sitt slutgiltiga betyg innan de skulle börja på gymnasiet och att det 

hade genererat ett större motstånd både hos dem som lärare och också hos eleverna, att de hade blivit 

mer ifrågasättande när de hade förlorat tid som de annars hade kunnat använda för att höja sina betyg. 

Annamie sa att de mest lyckade samtalen hon hade sett hade varit i en årskurs sex innan man hade infört 

betyg för den åldern. 

Hannah hade upplevt att betyg hade varit en viktig faktor i de filosofiska samtalen i hennes klass. Även 

om hon själv aldrig hade nämnt betyg i samband med samtalen så kunde hon uppleva att vissa elever 
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ibland gav henne blickar efter att de hade sagt något i samtalen, som om de sökte bekräftelse på att det 

de hade sagt var korrekt. Lisa hade också fått frågor från sina elever om huruvida samtalen skulle 

betygsättas men hade tolkat det som att de frågorna egentligen handlade om huruvida de filosofiska 

samtalen var värdefulla och viktiga eller inte. 

11.5 Motstånd
En form av motstånd som ofta presenterades var att eleverna inte kunde finna något syfte med samtalen, 

en annan orsak till motstånd kunde vara att både elever och lärare kände en betygshets, och att de hellre 

ville fokusera på annat arbete med direkt koppling till betyg. Annamie berättade om en sjätte klass som 

hon hade observerat ha filosofiska samtal där det i början av projektet hade funnits rätt mycket kritik 

från elevernas sida men som sedan försvann ju längre projektet höll på tills det inte fanns någon kritik 

kvar när projektet var över. Annamie menade att kritiken hade försvunnit  när eleverna förstod hur de 

filosofiska samtalen fungerade. Innan eleverna förstod meningen de filosofiska samtalen hade de främst 

visat sitt motstånd genom att vara tysta, men också genom att ställa frågor som ”Varför gör vi det här?” 

eller ”måste vi diskutera den här frågan?”. 

Annamie observerade även filosofiska samtal i en åttonde klass inom samma projekt, här sa hon att 

kritiken var var mycket tydligare, det var fler som protesterade och motstånd fanns kvar även efter att 

projektet avslutades. Motståndet kom främst från killarna i klassen som enligt henne bara ville diskutera 

fotboll. Det fanns även en skillnad i hur Annamie beskrev att åttonde klassen ifrågasatte samtalen, här 

handlade frågorna mer om varför man inte hade den ordinarie undervisningen istället  för de filosofiska 

samtalen. Annamie trodde att anledningen till att det fanns så mycket motstånd i åttonde klassen var att 

där fick eleverna betyg, vilket man inte gjorde i sjätte klassen. Dessutom fanns det en hel del elever som 

låg på gränsen till underkänt i åttonde klassen vilket skulle kunna innebära att eleverna upplevde att 

samtalen tog viktig tid från andra ämnen. Trots detta menar Annamie att lärarna var positivt inställda till 

de filosofiska samtalen. 

För Hannah fanns det en annan form av motstånd som var kopplat  till betyg, dels hade det funnits en 

osäkerhet inom henne men också hos eleverna. Hon upplevde att det i början hos eleverna i hennes klass 

hade funnits ängslighet  kopplat till betygen. Själv kunde Hannah uppleva i början av sitt första projekt 

en viss skepsis mot samtalen, att  samtalen skedde på bekostnad av en massa andra saker men att denna 

skepsis hade försvunnit ju längre projektet hade fortskridit. Eleverna hade velat uttrycka rätt  åsikter och 
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att eleverna ofta hade vänd sig mot henne (Hannah) i hopp om att få bekräftelse om att hon höll med 

dem, men hon sa även att det här beteendet var något som försvann efter ett par samtalstillfällen. 

Hannah upplevde att det  fanns ytterligare en orsak till motstånd hos elever i början på en samtalsserie 

som var rädslan för att göra bort sig. Eleverna ville inte bara att läraren skulle hålla med dom men också 

att man inte skulle framstå som ointelligent eller konstig för resten av klassen.

En annan form av motstånd kom i att de inte kunde tala om allt i klassen. Annamie beskrev hur eleverna 

på papper kunde ta upp vilken fråga som helst som de ville diskutera men att det  i verkligheten, det här 

kunde dels ha att göra med att vissa frågor var pinsamma och jobbiga att  diskutera men även att  det 

fanns hierarkier och grupperingar inom klassen som kunde bidra till ett motstånd mot samtalen ”Om 

man har någon som man hatar i bänken bredvid, som man inte står ut med så är det klart att man inte 

vågar säga vad man tänker”. Annamie spekulerade i om de här blockeringarna skulle försvinna om hade 

samtalen utanför skolan på fritiden.  

Både Annamie och Hannah beskrev att ett vanligt sätt som eleverna öppet visade sitt motstånd mot 

samtalen var att rösta fram frågor för diskussion som de inte hade något intresse av. En anledning till 

detta kunde vara för att de ville provocera samtalsledaren eller för att utmana samtalsledaren och se var 

gränsen för vad som gick att göra ett filosofiskt samtal kring. 

I Lisas och Kajsas erfarenheter var motstånd till samtalen oftare kopplat till grupperingar eller individer 

inom gruppen. Lisa beskrev att en elev, Benny, hade en hämmande effekt på samtalen bara han var med 

i klassrummet och som sällan satt med i ringen men som trots detta deltog i samtalet. Lisa beskrev att 

det var en stor skillnad i hur mycket hennes elever vågade säga och hur engagerade de var i de 

filosofiska samtalen beroende på om de diskuterade i mindre grupper eller i helklass, trots detta hade 

Lisas elever accepterat att Benny hade egna regler och fortfarande sett honom som en del av gruppen 

under diskussionerna. 

Kajsa beskrev att det i varje klass fanns en grupp starka personer som etablerade en diskurs i gruppen, 

Kajsa kallade själv dessa för ”betonande personer”. Kajsa hävdade också att  det i elevernas värld kunde 

vara väldigt farligt att gå emot strömmen eller den diskurs som de betonande eleverna hade etablerat 

eftersom det skulle innebära att  man stack ut. Kajsa menade att  det här skulle ta sig uttryck i att eleverna 
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inte vågade tycka emot de betonande personerna. För Kajsa var det här till viss del kopplat till deras 

ålder, just att sticka ut under tonåren var något som straffades väldigt hårt menade hon. 

En annan källa till motstånd som återkom hos många av informanterna var att en källa till elevernas 

motstånd kunde bestå i huruvida de kände samtalsledaren eller inte. Ett återkommande tema som 

spekulerades kring var att  eleverna kunde känna sig osäkra inför att delta i ett filosofiskt samtal med en 

samtalsledare som de inte kände, många av informanterna upplevde dock inte detta som ett problem 

utan uttryckte att det var något positivt att  eleverna behövde lära sig att diskutera med människor som de 

inte var bekväma med eftersom detta var något de skulle ha användning för i framtiden, framförallt när 

de gick vidare till andra skolor eller gymnasiet. Trots att många av informanterna uttryckte att en 

samtalsledare som man i början inte kände kunde vara hämmande för eleverna så kunde det  också vara 

hämmande att  ha samtalen sin egen mentor eller klasslärare. Vissa av informanterna beskrev att de hade 

en sorts mammaroll för eleverna i klassen och att det kunde vara så att  man inte vågade uttrycka sig helt 

ärligt med någon som man hade en så nära relation med, andra informanter uttryckte att elever skulle 

känna sig hämmade av att diskutera personliga saker med samma person som skulle sätta betyg på dem 

och ha utvecklingssamtal med deras föräldrar. 

Kajsa pekade på att det under samtalen kunde finnas ett  behov hos eleverna av att kunna identifiera sig 

med det som diskuterades. Genom att  kunna identifiera sig med det som diskuterades så skulle det också 

bli relevant för deltagarna. Här tänkte både Kajsa och Lisa att ett effektivt sätt att göra det som 

diskuterades relevant skulle vara genom att förankra samtalet i något externt, båda exemplifierade 

genom att hänvisa till den litteratur som man kanske läste för tillfället som klass. 

När hon blev tillfrågad varför just hennes klass hade fått de filosofiska samtalen svarade Lisa att hon 

trodde att  det berodde på att  det var i hennes sjätte klass man skulle hinna ha samtalen, i femman skulle 

man den terminen ha nationella prov, så de behövde förbereda sig för det och i de högra åldrarna var det 

för mycket arbete med betyg för att man skulle kunna arbeta med de filosofiska samtalen. 

11.6 Motivation
Många av informanterna uttryckte glädje över att de upplevde att eleverna faktiskt kunde ställa genuina 

frågor som de undrade över och ville få svar på och att det hade funnits delar av samtalen som de hade 

upplevt vara riktigt viktiga och intressanta för eleverna. Lisa uttryckte att hon upplevde att samtalen 
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hade varit utvecklande för hennes elever även de som inte hade deltagit  aktivt. Hon hade frågat en del av 

sina elever under utvecklingssamtalen varför de var så tysta under de filosofiska samtalen och hade fått 

svaret från en pojke att han tyckte om att lyssna under samtalen och att han inte kände ett större behov 

av att prata själv utan uppskattade att höra vad de andra sa, något som Lisa upplevde vara sant för alla 

hennes elever som inte deltog så aktivt. 

Lisa spekulerade i att de filosofiska samtalen kunde ha resulterat i att hennes elever hade tillägnat  sig 

färdigheter som gjorde att de hade lättare för att argumentera. Kajsa beskrev något liknande kring 

samtalen, hon beskrev samtalen som en tid som lät eleverna stanna upp och ställa frågor till sig själv. 

Under den här pausen fick de utrymme att tänka kring samband kring saker och hur de hängde ihop och 

att det  här var en möjlighet för dom att börja dra slutsatser. För Hannah fanns det en annan social aspekt 

av samtalen. Hannah hade sagt till sina elever att  de filosofiska samtalen kunde hjälpa dem att bli bättre 

lyssnare. 

Många av informanterna beskrev det kontinuiteten i de filosofiska samtalen som något väldigt positivt 

och att  detta tillät eleverna att dels vänja sig vid strukturen för hur samtalen gick till och att de inte 

behövde förstå den potential som fanns i samtalen direkt utan att uppskattningen kunde komma senare.

För Annamie gav samtalen ett utrymme för elever att prata om frågor som ”Vad händer efter döden?” 

”Vad är meningen med livet?” ”Vad är rätt och vad är fel?”. Framförallt gav de filosofiska samtalen 

denna chans till de elever som inte tidigare hade ställt sig dessa frågor, för Annamie var dessa elever de 

som inte kom från en religiös bakgrund där sådana frågor inte fick lika mycket utrymme. Samtalen tillät 

också eleverna att finna andra svar än de som religionen kunde erbjuda. En annan term som Annamie 

tog upp  flitigt var ”berörande kunskapsprocesser” när hon beskrev de filosofiska samtalen. Berörande 

kunskapsprocesser var för Annamie när barnens kunskapsutveckling bara omfattade deras hjärnor men 

också deras hjärtan och magar, i de här fallen blev kunskapsutvecklingen meningsfull för barnen och 

därmed även en motivation för dem att lära sig mer. Eftersom de filosofiska samtalen utgick från det 

som eleverna tyckte var viktigt  så menade Annamie att det  samtalen skulle bli en berörande 

kunskapsprocess. 
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Det fanns en social aspekt till de filosofiska samtalen, de gav eleverna en chans att se att de inte var 

ensamma i deras tankar, att det kunde finnas andra elever som hade tänkt samma saker som dem som de 

tidigare hade ansett knasiga eller konstiga. 

När informanterna tillfrågades hur ledningen på deras skolor hade ställt sig de filosofiska samtalen 

svarade alla att ledningen alltid hade visat ett stort engagemang och varit positiva till de filosofiska 

samtalen. När de hade berättat för sina kollegor om de filosofiska samtalen hade kollegorna alltid 

uttryckt en positiv nyfikenhet.

Många av de exempel kring vad som var positivt med de filosofiska samtalen hade en könsaspekt till 

sig. Kajsa beskrev en elev som varje samtal tog upp samma fråga ”Vad är manligt och vad är 

kvinnligt?”, en fråga som Kajsa gärna hade sett att  klassen hade valt  men som de inte gjorde. Lisa 

berättade också att hon var förvånad över att tjejerna hade varit så aktiva under samtalen, många av dem 

aktivare än de brukade vara i klassrummet. Annamie berättade om en fråga som hade valts under ett 

samtal som rörde huruvida män kunde bli gravida eller inte, en fråga som till en början hade varit rätt 

jobbig för killarna i klassen att  diskutera men som hon hade upplevt vara väldigt viktig för tjejerna i 

klassen att diskutera. 

12. Diskussion
Resultaten visar på flera likheter men också skillnader mot teorin och bakgrunden. Bland annat var det 

ingen av informanterna som uttryckte en rädsla för att eleverna skulle bli helt relativistiska av samtalen, 

även om många av dem pekade på vikten av att det fanns flera svar i de filosofiska samtalen. Det 

framkom heller aldrig att  någon av informanterna skulle ha upplevt att föräldrarna till eleverna uttryckte 

ett  motstånd eller något negativt om de filosofiska samtalen, även om eleverna själva kunde visa ett 

motstånd mot samtalen om de ansåg att samtalen tog värdefull tid från andra ämnen som de ansåg att de 

behövde arbeta mer med. 

Kennedy och Vansieleghems mål att de filosofiska samtalen skulle neutralisera maktrelationerna i 

klassrummet återfinns inte i den här studiens resultat. Istället beskriver informanterna här att det 

fortfarande fanns maktrelationer mellan eleverna som gjorde att  de hade svårt att delta i samtalen. I 

Lisas fall rörde det sig om en person som blockerade klassen från att delta i samtalen, Annamie beskrev 
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att det  fanns en könsaspekt till maktrelationerna och för Kajsa fanns det flera personer i klassen som var 

betonande. Dessutom påpekade många av informanterna att läraren fortfarande var i en maktrelation 

gentemot eleverna under samtalet, något som skulle kunna ha en hämmande effekt på eleverna även om 

de också pekade på att det kunde finnas positiva aspekter av att  ha sin lärare som samtalsledare, som att 

läraren bättre visste hur hen skulle hantera klassen. 

Här finner vi också likheter med Dysthes teori att det alltid kommer vara svårt för eleverna att ha en 

genuin dialog med sina lärare eftersom dessa alltid kommer vara bärare av det auktoritära ordet för dem, 

något som Annamie var medveten om när hon hävdade att det skulle vara svårt att  kunna vara ärlig i ett 

samtal med en person som kommer hålla i ens utvecklingssamtal. Även om alla informanter höll att  de 

filosofiska samtalen var en plats där eleverna kunde ställa sina egna frågor, i Dystes termer autentiska 

frågor så var det många som var mer negativt inställda till att samtalet  som en genuin dialog när de 

hävdade att  det fanns ett rätt svar som samtalsledaren skulle styra in samtalet mot. I den här 

bemärkelsen kan vi dock fråga oss i vilken bemärkelse frågorna är autentiska eftersom lärarna går i 

samtalet med uppfattningen att det finns ett rätt svar på frågan, något som Dysthe menar hör till en 

autentisk fråga, även om deltagarna i sig ställde frågan utan att de tänkte att det fanns ett rätt svar. 

Många av lärarna som deltog i studien upplevde att eleverna kunde ha svårt att delta aktivt i samtalen 

och hänvisade till att de upplevde att detta var ett resultat av att eleverna inte var på samma nivå i 

samtalet, att alla kanske inte hade referenser till ämnet som diskuterades. Det här skulle också kunna 

förstås genom Dysthe i att  en genuin dialog inte kan uppstå i en situation där eleverna inte är vana vid 

att  lyssna på varandra och se varandra som källor till kunskap. Lärarna spekulerade ofta i att en bok eller 

film skulle kunna utgöra en gemensam referensgrund för eleverna. Ett sätt att förstå det här är att en 

gemensam bok skulle fungera som källan för kunskapen som skapas i samtalet istället för de andra 

deltagarna, i det  här fallet skulle en gemensam grund inte möjliggöra en genuin dialog mellan eleverna, 

ett  annat sätt att se på det är att den gemensamma referensen skulle kunna fungera som en nära 

utvecklingszon som eleverna kan använda i sin kunskapsutveckling. 

Lärarnas åberopande av en gemensam referens som alla kan diskutera utifrån liknar Dysthes beskrivning 

av en gemensam stödstruktur som en förutsättning för att eleverna ska börja lära sig av varandra. 

Lärarna verkade också medvetna om att eleverna behövde uppleva den gemensamma referensramen 

som meningsfull för att  den skulle bli fruktbar. Något som lärarana inte tog upp  var hur nivån i klassen 
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skulle påverka en gemensam referensram. Dysthe hävdar att stora skillnader i kunskapsnivå inom 

gruppen gör ett arbete med stödstrukturer ofruktbart. Många av lärarna föreslog att de gemensamma 

referensramarna skulle bestå av böcker som klassen nyligen läst  tillsammans, något som skulle se till att 

klassen befann sig på samma nivå. En fråga som uppstår här är om det är skillnader i kunskap  om 

objektet som utgör referensramen eller skillnader i kunskap om den fråga som relateras till 

referensramen som skulle göra det här arbetssättet ofruktbart. 

Både Lisa Annamie visar likheter med Dysthe när de hävdar att  kunskapen blir starkare när eleverna 

upplever att den är deras egen produkt, för både Lisa och Annamie handlade det om att elevernas 

värdegrund skulle bli starkare om de upplevde att det var deras egen och inte en som de hade fått 

påtvingade av skolan. 

Många av informanterna uttryckte att  tjejer tenderade att lättare förstå de filosofiska samtalen och ta till 

sig dem. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att  de filosofiska samtalen, som Malmhester 

och Ohlsson hävdar, har en tendens att premiera de elever som vanligtvis inte deltar lika aktivt i  den 

ordinarie klassrumsinteraktionen. Lisa uttryckte dock att  många av hennes elever föredrog att delta 

passivt i samtalen genom att höra vad andra hade att  bidra med, något som kan göra det svårt att utifrån 

avgöra hur delaktiga eleverna är eller känner sig. 

Alla informanterna höll med om vikten av att  det fanns respekt i klassrummet för att samtalen skulle bli 

bra men till skillnad från Dysthes teori om att  respekten är ett resultat av det sociala sammanhanget så 

ansåg lärarna att  det var deras uppgift som samtalsledare att skapa den respekt och anda av lugn som 

krävdes för att  samtalen skulle kunna äga rum, här ser vi också att lärarna har svårt  att frångå sina roller 

som auktoriteter i klassrummet, även om de upplever att de använder sin auktoritet för att möjliggöra 

samtalet. 

Många av informanterna framhöll de autentiska frågorna som eleverna ställde som något av det  mest 

positiva med de filosofiska samtalen och gav ofta flera exempel på autentiska frågor som eleverna hade 

ställt. De beskrev också att eleverna kunde ha svårt att diskutera de autentiska frågorna och att dessa 

kunde göra vissa i klassen osäkra. Vissa frågor var informanterna mer kritiska till huruvida de faktiskt 

var autentiska eller inte och vissa frågor bedömde de vara oseriösa, ett sätt att  provocera samtalsledaren 

på. 
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I likhet med rektorerna i Lyle & Thomas-Williams studie från Wales så framställde alla informanter i 

den här studien rektorerna som positivt inställda till de filosofiska samtalen. Däremot kan man anta att 

rektorerna var positivt inställda av andra anledningar än rektorerna i Lyle & Thomas-Williams. 

Informanterna gick inte in på varför deras rektorer hade varit så positiva till filosofiska samtal men 

många av samtalen som informanterna har arbetat med har varit i klasser som får betyg. Det skulle 

kunna finnas andra anledningar till att  rektorerna som beskrevs i den här studien var positivt inställda 

som att de ansåg det prestigefyllt att  filosofiska samtal på sina skolor eller att de såg det som ett sätt att 

snabbt bli klar med skolans värdegrundsarbete. I kontrast till Lyle & Thomas-Williams hävdade mina 

informanter aldrig att de skulle ha känt sig hotade av de filosofiska samtalen. 

Något som många av informanterna framhöll var att de ansåg att de filosofiska samtalen skulle bli mer 

framgångsrika om de, i likhet med Pihlgrens Sokratiska samtal var förankrade i något som externt som 

en bok eller en film. Kajsa och Lisa hävdade båda två i likhet med Pihlgren att om samtalen var 

kopplade till en bok så skulle detta se till att deltagarna kunde distansera sig från ämnet så att det inte 

blev för personligt, men de förde fram ett argument som inte återfinns hos Pihlgren som var att en extern 

förankring skulle göra ämnet relevant alla elever. En förutsättning här verkar vara att  den externa 

förankring skulle behöva vara något som alla i klassen är emotionellt investerade i, medan de filosofiska 

samtalen istället utgår ifrån att gruppen själv kommer att välja en fråga som de är emotionellt 

investerade i. 

12.1 Svar på frågeställningarna

12.1.1 Hur resonerar informanterna kring filosofiska samtal i skolan?

Informanterna var överens om att de filosofiska samtalen var positiva även om de pekade på en del 

svårigheter i dem. De såg samtalen som en chans för eleverna att  få prata om det som var viktigt för 

dem, och en chans för dem att diskutera moraliska frågor utan att det fanns ett bestämt rätt eller fel. Ett 

annat vanligt  svar hos informanterna var att samtalen kunde ge eleverna verktyg för att uppnå högre 

betyg i skolan. Det fanns också en del ambivalens i hur informanterna beskrev de filosofiska samtalen, 

dels ansåg de att det fanns många negativa aspekter med att ha en klasslärare som samtalsledare, detta 

kunde leda till att eleverna inte vågade öppna upp  sig eller att samtalet föll tillbaka in i den vanliga 

klassrumssamtalen där läraren hade en dominerande roll. Samtidigt framhöll de styrkan i att läraren 
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kände klassen och visste precis hur den fungerade. Samtalen var dels en chans för eleverna att ställa 

frågor som var relevanta för dem men frågorna kunde också utgöra en form av motstånd där eleverna 

ställde frågor som de inte hade ett intresse av att diskutera. 

12.1.2 Vilket syfte anser informanterna att filosofiska samtal har i klassrummet?

Av de lärare som deltog i studien ansåg de flesta att de filosofiska samtalen kunde hjälpa deras elever 

med de högre betygen i skolan, oftast genom att utveckla färdigheter hos eleverna som hjälpte dem att 

uppnå ett högre betyg men ibland kunde samtalen påverka elevernas betyg direkt. De ansåg också att de 

filosofiska samtalen var ett effektivt sätt att arbeta med värdegrundsfrågor eftersom kunskapen skulle 

vara starkare förankrad i eleverna om de hade generat den själva. För Hannah och Lisa var samtalen 

också ett sätt  att att förbereda eleverna för undervisningssituationer där de kanske inte skulle känna 

resten av klassen eller deras lärare lika bra som de gjorde nu. Det fanns också två språkliga aspekter till 

samtalen, dels kunde samtalen ses som fria samtal som i sig var språkutvecklande dessutom fanns det en 

aspekt som var att ett förhandlande kring definitionen av ett begrepp skulle förankra en starkare 

förståelse kring begreppet hos eleverna. 

Informanterna utgick från att de filosofiska samtalen nästan alltid skulle sluta i att  eleverna hade samma 

värdegrund som skolan stod för och de skulle ha väldigt svårt att acceptera att eleverna hade en annan 

värdegrund. I den här aspekten såg de inte filosofiska samtal som en möjlighet för eleverna att genera 

sin egen värdegrund utan ett effektivare sätt för skolan att förmedla sin värdegrund.

12.1.3 När anser informanterna att det är lägligt att ha filosofiska samtal i klassrummet?

Det finns två svar på den här frågan. Det första svaret var det främst Hannah som uttalade sig kring, hon 

ansåg att  samtalen var användbara att  ha när hon behövde arbeta med sina elevers språkutveckling i 

svenska, antingen genom ett filosofiskt samtal som ett fritt samtal eller genom att de fick definiera 

begrepp, men också som ett verktyg för att binda ihop klassen genom att arbeta på att de skulle lyssna 

på och respektera varandra. 

Det andra svaret på den här frågan handlar om i vilken årskurs eller ålder man borde hålla filosofiska 

samtal. Informanterna var överens om att tonåren var en tid där det fanns ett stort behov av att  prata om 

de frågor som ofta kom upp under de filosofiska samtalen, samtidigt fanns det svårigheter förknippade 

Jonathan Clinton. Södertörns Högskola.  Institutionen för kultur och lärande. HT13. Kandidatuppsats. Pål Normark

35



med den här åldern, det handlade dels om att eleverna då genomgick väldigt stora personliga 

förändringar som gjorde att de skulle vara motvilliga till att  sticka ut. En annan faktor som kan tolkas 

som problematisk i högstadiet är betyg. Många av informanterna menade att det fanns en möjlighet att 

närvaron av betyg skulle göra att eleverna begränsade eller altererade vad de sa för att de anpassade sig 

efter vad de trodde läraren ansåg vara rätt  svar, även om informanterna också ansåg att det här var något 

som gradvis försvann ju längre man höll de filosofiska samtalen och eleverna gradvis förstod att det inte 

fanns något bakomliggande rätt eller fel. 

13. Förslag på vidare forskning

En aspekt av de filosofiska samtalen som kom upp under intervjuerna men som inte hade förväntats var 

könsaspekten. Informanterna talade ofta om skillnader mellan hur killar och tjejer uppfattade samtalen 

och vad de betydde för de båda könen. Här skulle man kunna göra en studie som fokuserar på killar och 

tjejers upplevelser av filosofiska samtal genom att intervjua de grupperna, här finns flera möjligheter, 

bland annat gruppintervjuer med killarna respektive tjejerna. 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle vara en teorigenererande studie kring filosofiska samtal och 

lärande, samt filosofiska samtal kopplat till utvecklandet av demokrati och värdegrund. En sådan studie 

skulle kunna ta formen av en litteraturstudie eller diskursanalys där man jämför redan existerande 

teorier om lärande med litteratur om filosofiska samtal där man fokuserar på att finna likheter mellan 

teori och metod. En möjlig utgångspunkt här skulle kunna vara Hannu Juusos Child, Philosophy and 

Education.  

Den här studien har bara gett sekundärkällors perspektiv på varför rektorerna var positivt inställda till de 

filosofiska samtalen. En faktor skulle kunna vara att skolverket uppmuntrar till användande av 

filosofiska samtal som ett sätt att arbeta med värdegrund i skolan, oavsett vad anledningen var till att 

informanterna beskrev rektorerna som positivt inställda så framhöll alla informanterna detta, något som 

är värt att undersöka. Gjorde man en intervjustudie med rektorer om hur de ser på filosofiska samtal tror 

jag att man skulle få svar som var kopplade de filosofiska samtalens mål och till skolans roll i samhället. 

Något som återkom under intervjuerna men som jag inte har skrivit om som ett tema är den externa 

förankringen av samtalen. Även om det var ett ämne som ofta återkom i den här studiens resultat och 
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diskussion så var det inte alla informanter som uttalade sig om detta ämne, det här var en anledning till 

att  jag valde att inte ha ’extern förankring’ som tema. Utöver detta var extern förankring inte ett ämne 

som jag hade förberett några frågor kring utan något som informanterna kom in på själva, det var alltså 

inte ett tema som jag fokuserade på under intervjuerna; istället  var det ett tema som upptäcktes under 

bearbetningen av resultaten. 

Många av informanterna i den här studien hävdade att  det var samtalsledarens uppgift att styra samtalet 

åt den värdegrund som hen står för, eller den värdegrund som ska förmedlas av skolan, de flesta lärare 

som deltog i studien såg samtalen som ett sätt för eleverna att skapa sin egen värdegrund inom dessa 

ramar. En aspekt som skulle vara intressant undersöka här är hur lärare ställer sig till att elever skapar en 

värdegrund som inte är i linje med den värdegrund som ska förmedlas av skolan. 

på vilka premisser eleverna faktiskt får skapa en egen värdegrund
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15. Bilaga 
15.1 Intervjufrågor
- Vad tror du att filosofiska samtal har för innebörd för eleverna?
- Vad har eleverna berättat om filosofiska samtal?
- Vad är dina erfarenheter av filosofiska samtal?
- Hur känner du inför att hålla filosofiska samtal?
- Finns det några rädslor kring filosofiska samtal?

- Vad har föräldrar/elever uttryckt för rädslor kring filosofiska samtal?
- Kan du se några effekter av filosofiska samtal?

- Vilka?
- Hur jämför filosofiska samtal med andra sätt att arbeta kring värdegrund i skolan?
- Är rollen som ledare för ett filosofiskt samtal och rollen som lärare förenliga?
- Är filosofiska samtal något som borde betygsättas?
- Vad får du för frågor kring filosofiska samtal?
- Vad tror du att dina kollegor tycker om filosofiska samtal?
- Hur upplever du att ledningen på skolan ser på filosofiska samtal?
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