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Ett arbete där vi tänker om det vi tänker och där vi lär om hur vi lär. 

 

Syfte  

Framtidens medborgare behöver besitta andra förmågor än tidigare.  

Syftet med detta tema är att skapa förutsättningar för ett aktivt medborgarskap genom att värdesätta 

komplexitet och kritiskt tänkande samt genom att lägga grunden för kunskapsinhämtningen i det kooperativa 

utforskandet. Ett medborgarskap där våra ställningstaganden bygger på kunskap där ALLA F har lika stort 

värde: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Vi är även av den åsikten att F för fantasi här även borde 

läggas till.  

”Utan tvivel är man inte riktigt klok” är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är drivkraften för 

utvecklingen. Kreativt tänkande inspirerar idéer och idéerna i sin tur inspirerar förändring. Att öka förmågan 

till kritisk analys är därför ett centralt mål för all utbildning från förskola till universitet och där kreativiteten 

blir ett viktigt verktyg. 

Lpfö: 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar 

hos barnen för att aktivt delta i samhället (Lpfö18, s.5). 

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och 

samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt 

för hållbar utveckling (Lpfö18, s.10). 

  

  



Bakgrund 

I traditionella samhällen var det nödvändigt att överföra en serie konsoliderade kunskaper och värderingar 

för att behålla befintliga strukturer och värden. Undervisningen var baserat på faktakunskaper som 

överfördes genom förmedlingspedagogik. Kunskap var alltså något som som återskapades och sällan sågs 

det som något som även kunde ”nyskapas”. 

I det moderna samhället, som kännetecknas av en stark dynamik och ökande komplexitet, erkänns nu att en 

undervisningsmodell som enbart fokuserar på faktakunskaper är otillräckligt.  

Skolverket refererar till bland annat till 21st Century Skills i en kortfattad beskrivning av de grundläggande 

principerna för en forskningsbaserad undervisning. Där beskriver de förmågor, kompetenser och attityder 

hos individen som anses vara väsentliga att behärska som samhällsmedborgare i en relativt nära framtid. 

Bland dessa finns kritiskt tänkande, kreativitet, problemlösning, egna resonemang, analys, och förmåga att 

tolka information. 

Detta stärks ytterligare genom Lpfö: 

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och 

göra val utifrån sina egna förutsättningar (Lpfö18, s.6). 

 

En utbildning som främjar tankeförmågan och inte bara kunskapsinhämtningen har ett starkt värde. Det är 

genom tanken/reflektionen som vi når fördjupad kunskap men det har även ett starkt socialt värde. Syftet 

med utbildningen är att möta människor som lever i en komplex, pluralistisk värld som ständigt är i 

utveckling på en demokratisk arena. Utbildningen behöver se till att alla kan utveckla sin kunskap och sina 

ställningstaganden genom ett kritiskt och medvetet förhållningssätt. 

 

Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle (Lpfö 18, s. 16). 

 

Vi behöver ha verktyg, både för att kunna vara källkritiska men också för att kunna hantera all den 

information som getts oss. Ytterligare en aspekt är central i vår tid; att kunna lyssna och vara öppen för att, 

om inte ändra, så nyansera våra åsikter/tankar. Vi lär i relation till andra.  

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i 

förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet 

mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns 

möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna (Lpfö18, s.11).  

 

”För att vara i en verklig dialog och på riktigt lyssna på den andra,  

måste du vara beredd att i mötet kunna ändra din åsikt”  

                                                                                             Zygmunt Bauman 

 

 

 



 

Strävansmål som blir centrala under detta tema 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för 

egna uppfattningar,  

 förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld 

 intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa 

                                                                                                                                            (Lpfö 18, s.13). 

 Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att 

ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska 

ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de 

på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information  

                                                                                                                                  (Lpfö 18, s.9). 

 

Varsamhetens utvecklingsfokus 

Utveckla bättre arbetsprocesser för att följa upp, dokumentera och analysera varje barns utveckling och 

lärande, för att kunna stödja och utmana barn i deras lärande. 

 

 

Hur kan detta då se ut? 

Vi håller, genom detta tema, oss kvar i Hållbar framtid. Kritiskt tänkande, kreativitet och fördjupad 

förståelse är en stor del av arbetet för en hållbar framtid. 

Skolverket skriver följande: 

”En skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsbegrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det 

handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att 

göra barn delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. 

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av: 

* demokratiskt arbetssätt    

* kritiskt förhållningssätt    

* ämnesövergripandesamarbeten    

* mångfald av pedagogiska metoder    

* delaktighet och inflytande från eleverna.  

 

 

 

 

 

 



 

Arbetet med de yngre: 

 

Här kommer vi att ha fokus på problemlösning där vi ger barnen provokationer/utmaningar och tillsammans 

tänker kring hur vi tar reda på saker, finner lösningar.  

Genom det lilla barnets undersökande lägger man grunden för det kreativa, reflekterande och kritiska 

tänkandet. Genom att få verktyg till HURét i form av: prova, tänka, se andra, lyssna på andra, återbesöka 

bygger vi grunden för såväl lärande, demokrati och hållbar framtid.  

Riktningen, projekten kommer därmed ha fokus på utmaningar och där pedagogerna reflekterar över barnens 

metoder och över pedagogens undervisningsstrategier för att nå progression. Avdelningen kan smalna av 

genom att stanna i en och samma utmaning länge, ha ett tema över utmaningarnas inriktning (likt teknik 

etc.) eller hålla sig mer öppen och vandra mellan olika utmaningar och stanna över, ibland kortare tid, ibland 

lägre. Valet är fritt så länge det centrala är att man, för barnen, synliggör lärandets verktyg och finner, för 

verksamhetens utveckling, framgångsrika pedagogmetoder.  

Utöver detta finns alltid lyssnandet med. Ett lyssnande där vi pedagoger tar till vara på barnens tankar och 

gör oss nyfikna på deras teorier. Detta utvecklar såväl barnens färdighet, förtrogenhet samt den språkliga 

medvetenheten. Boksamtal är här även ett viktigt del för att bjuda in barnen till både läsningen men även till 

en reflektionskultur. 

Exempelvis… 

Då de yngre barnens fokus handlar om mötet och strategier kring problem så handlar det om vad som händer 

vid de tillfällen då vi dukat upp något specifikt, skapat ett, eller flera undervisningssammanhang. Vi erbjuder 

material, öppnar upp för frågor som ”ställer till det lite” för barnen.  

Exempel kan vara: 

* en overhead som har overheadbilder bredvid sig men även en boksida. Barnen möter då bilden på väggen 

(när de har overheadarket) men bilden blir svart då de lägger på boksidan. Hur tar de sig an problemet som 

uppstår? 

* I konstruktionsrummet möter de ett långt rör samt en korg med bollar. Alla bollar ryms inte i hålet. Vad 

gör de med materialet och vilka problem/utmaningar uppstår? 

 

 

 



 

Arbetet med de äldre 

 

Bland de äldre barnen blir kritiskt tänkande och fördjupad reflektion vår fokus. Temat rubrik ska här vara 

även barnens. Barnen ska veta vad syftet är med projektet; att tänka tillsammans och att en fråga kan ha 

många svar. 

Metoden vi använder är sokratiska samtal och vi har utgångspunkten i digitala bilder och boksamtal. 

 

Sokratiska samtal är en metod som där man möts kring en fråga som barnen reflekterar kring. Pedagogen är 

samtalsledaren som håller fokus och dokumenterar samtalet. Sokratiska samtal handlar om att mötas i grupp 

kring en fråga som inte har något färdigt svar. Det viktiga i samtalen är att frågorna som ställs ger deltagarna 

frihet att tänka och svara själv utifrån sig själv istället från en auktoritet. Både gruppen och individen är 

vinnare av utbytet då man berikar varandra. 

”I sokratiska samtal sätts kommunikationen i centrum; olika ståndpunkter ska belysas, diskuteras och 

motiveras. Även om en grupp elever inte är eniga i en fråga så kan de bli eniga om vad de är oeniga om. I 

sokratiska samtal eftersträvas inte konsensus och överenskommelse. Snarare handlar det om att fördjupa 

och ständigt ställa nya frågor och utveckla förståelse för begrepp och idéer.” Benyamine, Haglund, Persson 

 

Temat mot de äldre kommer därmed innebära att vi, genom sokratiska samtal, för reflektioner kring digitala 

bilder (vilka tankar väcker de och är de ”sanna”?). Samma metoder används i boksamtal; vad tänker vi kring 

det som skedde i boken, kan man tänka på annat sätt, hur tolkar vi det vi ser i bilderna o.s.v. Dessa 

reflektioner blir sedan utgångspunkten när man jobbar vidare 100-språkligt, i leken o.s.v..  

De äldres arbete med temat kommer därmed vara mer inriktat kring en fokus – bildsamtal (bild ska här 

förstås som både bild, film och text) och där de utforskar ”sanningar” tillsammans med pedagogerna.  

 

 

Exempelvis… 

Exemplet är taget från ett arbete på förskolan Katarina Västra i Stockholm: 

barnen mötte manipulerade bilder. Ett exempel var en 

bild på en ”hajhäst” (en bild där ”djuret” hade en hästs 

kropp men ett hajhuvud) som sprang över en äng. 

Barnen fick fundera över vad djuret kunde tänkas heta, 

vad det tyckte om att äta, var det bodde och hade för 

särskilda karaktärsdrag. Det diskuterades även om djuret 

fanns på riktigt och vad som talade för att det gjorde det 

respektive inte gjorde det. Här blandades fantasi med 

sakliga argument: 

”Hajhästen kan inte äta gräs, den skulle aldrig nå ner till 

marken, de har även vassa tänder alltså äter den kött”.  

”Hajhästen äter nog hö, den springer på en äng, bor i en 

lada och jag vet att hästar äter hö.” 

barnen menade även att djuren kunde bo på en annan 

kontinent, eftersom ingen varit i alla länder kunde man 

omöjligt veta om djuret fanns på riktigt eller inte. Andra 

menade att djuret nog var påhittat, eftersom viss fakta 

stred mot dess existens. 



 

På samma sätt kan vi möta en bild från en bok eller en text: ”Varför tror ni att flickan på bilden är ledsen? 

Vad tror ni har hänt? Hur skulle du ha gjort om du var flickan? O.s.v.  

En bild i en bok som visar en djurpark kan vara starten för frågan; varför är lejonet glad fast hen inte är fri? 

Eller: Varför är samma människor, som tycker om lejonet i djurparken, rädda för det när de möter det på 

gatan? 

Det kan även vara en bild, tagen från en upptäckt när barnen var i skogen: Vi hittade ett snäckskal i skogen, 

vad kan det bero på att den har lämnat kvar den? 

 

Genom detta arbetssätt utvecklar vi såväl språk, fördjupad kunskap samt våra demokratiska värden. Genom 

att möta de digitala bilderna kan barnen även utveckla en förståelse kring IKT och dess villkor och 

möjligheter. De kan även på egen hand manipulera ”sanningen” genom att retuschera bilder, arbeta med 

greenscreen etc.  

 

 

Frågor vi ställer oss på vägen och följer under temats gång 

 

Dokumentationsfrågor mot de yngre: 

Vilka strategier väljer barnen för att lösa utmaningarna?  

Hur sker lärandet mellan barnen? 

Vilka strategier behöver vi synliggöra, utmana och lägga till?  

 

 

Förberedande frågor mot de äldre: 

Vilken kunskap har vi i arbetslaget kring de digitala verktygen? 

Vilka manipulerade bilder kan vi starta med? 

Finns det bilder/böcker vi vill ta fokus på i början? 

Hur presenterar vi barnen för Sokratiska samtal? 

 

Dokumentationsfrågor mot de äldre: 

Vilka olika tankar lyfts? 

Fanns det tankar som fick större respons/tyngd? Vad kan det bero på? 

Kan vi se en förändring i samtalen och på vilket sätt? 

Finns det särskilda tankar vi vill hålla kvar i och hur kan vi möta upp och jobba vidare med dessa?  

 

 

 

Referenslitteratur mot de äldres fokus: 

* Sokratiska samtal i undervisningen Ann S. Pihlgren 

* Läslyftet, modul ”Läsa och berätta” 

* Filosofiska och sokratiska samtal i förskolan – syfte och praktiska effekter, Ewa Banek, Magisteruppsats i 

Pedagogik, 2009 
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SAMMANFATTNING 
 
Syfte med denna studie har varit att systematisera och utvidga kunskaper om Sokratiska och 
filosofiska samtal med barn. Syftet med detta arbete var också att visa vilken nytta samtalen 
avses ha med förskolebarn. Resultaten av mina samtal baserar sig på inspelningar av samtal 
som jag har genomfört med förskolebarn. I uppsatsen presenteras två samtal med barn mellan 
fyra och sex år gamla, ett Sokratiskt och ett filosofiskt samtal. För att få svar på mina 
frågeställningar om vilken nytta samtalen avses ha på förskolan och hur samtalen i praktiken 
ter sig med förskolebarn har jag också använd litteratur och forskning som finns inom detta 
område. 
 
Både Piaget och Vygotskij anser att barns samspel med andra barn spelar en mycket viktig 
roll i barns utveckling. Genom att samtala, filosofera med vuxna och andra barn utvecklas 
barns olika förmågor såsom språket, koncentration, lyhördhet och tålamod. Barn lär sig av 
varandra och vuxna för att sedan själva kunna använda den nya kunskapen. Författarna anser 
att tänkande och språk hör ihop och att diskutera kring frågor och problem utvecklar 
tänkande. Några av dem som aktivt arbetar med Sokratiska och filosofiska samtal i Sverige är 
Ann Pihlgren och Liza Haglund. Deras resultat efter många års arbete med barn och 
ungdomar visar att barns självförtroende, färdigheter i logik, argumentation och 
uppmärksamhet utvecklas, (http://hem.passagen.se/bmr/Barnfilosofi/Norske-bob.html). 
 
Resultaten av forskning visar att barn som tränade filosofiska samtal ”visade större 
nyfikenhet, hade en bättre inställning till skolarbetet och tog mer hänsyn till varandra samt att 
deras kommunikativa färdigheter hade ökat” (Malmhester, B., Ohlsson, R., 1999 s. 23). 
Författarna anser vidare att det finns forskningsresultat som stöder antagandet att programmet 
förbättrar formell och informell logik, kritiskt tänkande och flexibilitet i tänkande, läsning och 
sociala färdigheter av olika slag. De formulerar sina ståndpunkter bättre, än de barn som inte 
har tränat enligt metoden. Dessutom har dessa barn bättre förmåga att gemensamt resonera sig 
fram till lösningar av problem. 
 
I mitt magisterarbete har jag kommit fram till att barn har förmåga att tänka filosofiskt. Barn 
är kapabla för att filosofera och de är duktiga i denna form av tänkande (Matthews, G. B, 
1980). Det påståendet stöds av många exempel i litteraturgenomgången och detta visar också 
mina försöksseminarier i viss utsträckning.  
 
Resultaten av mina studier visar att samtalen är mycket givande för barn. Sammanfattningsvis 
kan man säga att samtalen utvecklar barns tänkande, nyfikenhet, språkförmåga och 
koncentration. Under filosoferande med barn utvecklas deras sociala kompetens, 
självdisciplin samt respekt till andras åsikter.  Genom samtalen försöker de lösa olika problem 
och detta påverkar deras uppfattning om oss och världen. Att filosofera med barn ser jag som 
ett viktigt uppdrag för förskoleverksamhet.  
 
 
 
Nyckelord: Sokratiska samtal, filosofiska samtal, förskolebarn, utveckling. 
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1. INLEDNING 
 
Frågor gällande barnuppfostran både hemma samt på förskolan ägnas stort intresse.  
Det märks både i den ökade forskningen runt ämnet men också bland de mängder litteratur 
om barnuppfostran av typen ”Föräldrar” och ”Super Nanny” som svämmar över biblioteken 
och Internet. Det finns hur många artiklar som helst som handlar om hur man skall fostra det 
intelligenta, självständiga, empatiska, språkbegåvade barnet. Ett exempel bland många på det 
finns under: http://www.viforaldrar.se/artiklar/2008/11/19/nar-kan-man-borja-
uppfostr/index.xml 
 
 I min magisteruppsatts vill jag tydliggöra vilken nytta Sokratiska och filosofiska samtal som 
ett alternativ kan ha i förskolan och hur barn upplever samtalen. 
 
Själv är jag pedagog med avslutad treårig utbildning i Polen. Mitt huvudämne var pedagogik. 
Efter utbildningen har jag haft praktik som stödpedagog på en ungdomsanstalt med ungdomar 
med sociala problem. Jag flyttade till Sverige 2002 och började läsa svenska. År 2003 började 
jag jobba på en förskola i Nacka. Först jobbade jag halvtid och läste svenska på kvällarna. Så 
småningom bytte jag till en annan förskola .  Med tiden blev förskolan inspirerad av 
Montessori pedagogik och i med det bestämde jag mig för att läsa en kurs i 
Montessoripedagogik på distans, höstterminen 2005, för att bredda mina kunskaper.  
 
Under tiden då jag arbetat med barn har jag kommit till insikt om hur viktigt det är att samtala 
och diskutera med dem. Därför valde jag att läsa 40-poängskursen ”Filosofi med barn och 
ungdomar” på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag ville lära mig mer om hur man kan samtala 
filosofiskt med barn. Jag undrade också om detta samtal kan utveckla barns tänkande. 
 

Vygotsky, anser att vi inte kommer åt hela vår kapacitet utan att samspela med andra 
människor. ”I varje ögonblick har vi möjligheten att ta över och utveckla kunskaper och 
erfarenheter från andra människor. Detta sker i samspelssituationer” (Kroksmark T., 2003, s. 
450).  Ann S Pihlgren menar att vi tillsammans kan bidra till varandras fördjupade tänkande 
där alla respekteras för sin åsikt och där alla blir lyssnade till. Hon menar att det är mycket 
viktig kunskap i ett demokratiskt samhälle: 
 

Genom frågor och problematisering, genom att höra den andres synpunkter och tankar 
kan vi plötsligt få syn på något som tidigare varit fördolt. Pusselbitarna som vi hade 
sedan tidigare men inte fick ihop på egen hand, faller plötsligt på plats och vi förstår och 
har utvecklat mer än vi skulle ha klarat på egen hand (Pihlgren A, 2006, s.28).  

 
En av metoder som uppfyller dessa mål är Sokratiska och filosofiska samtal med barn. Den 
filosofiska dialogen utvecklar barns och vuxnas sätt att tänka. Barn lär sig att uttrycka sig 
själva, sina känslor samt sätta ord på dem. Genom möte och kommunikation med andra börjar 
barn utveckla och förändra sin bild av världen.  
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2. SYFTE 
 
Syftet med detta arbete är att visa hur barn agerar i samtalen. Syfte med denna uppsats är 
också att utforska om små barn är mogna för att filosofera och vilka relationer som finns 
mellan tänkande och språkutveckling hos barn. Mitt personliga syfte med detta arbete var 
också att systematisera och utvidga mina kunskaper om Sokratiska/filosofiska samtal. 
 
 

3. FRÅGESTÄLLNING 
 
Jag valde följande frågeställningar för mitt arbete: 
 

• Vilken nytta avses samtalen ha på förskolebarn och hur ter sig samtalen i praktiken? 
 

 

4. METOD  
 
I uppsatsen kommer jag att titta vad litteraturen (se Litteraturlista s.37) säger om målet med 
de Sokratiska och filosofiska samtalen. Vad finns det för fördelar med denna metod? Jag 
kommer även att redovisa några samtal som jag gjort med barngrupper.  
 
För att kunna finna svar på min forskningsfråga använde jag en kvalitativ metod. 
I uppsatsen presenteras två korta samtal med barn: ett Sokratiskt samtal och ett filosofiskt.  
I min undersökning har jag samtalat med barn mellan fyra och sex år på en förskola i en 
Stockholmsförort. Dessa två samtal har varit bandade. Allt som jag spelade in under pågående 
samtal lyssnade jag på efteråt och sammanfattade i uppsatsen (se s. 28- 31). 
 
För att kunna besvara frågorna använde jag svensk och engelsk litteratur kopplad till det 
undersökta området (se Litteraturlista s.37 ). När kursen ”Filosofi med barn och ungdomar” 
på Lärarhögskolan i Stockholm startade presenterade de kursansvariga böcker som lämpade 
sig i samband med kursen. Några av dessa passade också för mitt examensarbete. Andra 
böcker fann jag i källförteckningen av andras uppsatser och i litteraturen. Några böcker 
föreslog också min handledare. Jag letade efter material på www.bibsys.no eftersom jag under 
tiden jag skrev mitt examensarbete bodde i Norge. En del av mitt examensarbete är baserat på 
webbsidor som är kopplade till ämnet. Till stor nytta var även sidan www.mimer.org 
 
Jag planerade in de olika samtalen i verksamheten i samförstånd med mina arbetskamrater. 
Det var inte det lättaste, eftersom förskolebarn har ganska mycket inplanerat varje dag. 
Samtalen genomfördes med två olika barngrupper. I den ena barngruppen var det barn som 
jag kände väl från min egen avdelning och den andra gruppen kom från en annan avdelning. 
Det var inga problem med det, dessutom kände jag de andra barnen från olika aktiviteter 
mellan avdelningar.  
 
Tack vare mitt deltagande i kursen ”Filosofi och samtal med barn och ungdomar”, 40 p, på 
Lärarhögskolan i Stockholm fick jag kunskap om Sokratiska och filosofiska samtal. I mitt 
arbete ska jag presentera likheter och skillnader mellan Sokratiska och filosofiska samtal. 
 
Till stor nytta var också erfarenheten från flera samtal när vi tränade båda metoderna på våra 
träffar på Lärarhögskolan. Jag kom att använda båda dessa två metoder i den praktiska delen.  
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5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Innan jag gjorde den praktiska delen frågade jag de berörda föräldrarna efter tillstånd. Jag har 
endast genomfört två korta samtal vilka jag presenterar i uppsatsen.  Jag berättade för 
föräldrarna hur samtalen skulle gå till, vad vi skulle diskutera och att jag skulle använda 
resultatet i min magisteruppsats. Föräldrarna godkände detta och var positivt inställda till mitt 
arbete. Vetenskapsrådet anser att om studier handlar om minderåriga skall föräldrarnas 
samtycke läggas till. Barnens förmåga att bedöma risker samt se konsekvenser av en studie är 
ju begränsade på grund av deras ålder (www.vr.se). 
 
Jag bestämde mig för att ändra de deltagande barnens namn som deltog i min studie för att 
skydda deras identitet. Jag anger inte heller namnet på förskolan de gick i. Materialet från min 
undersökning, det vill säga bandet med inspelade samtal med barn bevarar jag så att ingen 
annan kan komma åt det. 
 
 

6. TEORETISK BAKGRUND  
 
Syftet med detta kapitel är att utforska om småbarn är mogna för att filosofera och hur deras 
tänkande utvecklar sig. Jag kommer dessutom att presentera relationen mellan tänkande och 
språkutveckling hos barn, eftersom det är centralt i både det Sokratiska och filosofiska 
samtalet.  
 
6.1 Piaget – Småbarns ålder: 2-7 år  
 
I detta kapitel beskriver jag Piagets syn på barns utveckling vid andra utvecklingsstadiet, det 
vill säga vid småbarnsålder. Jag kommer att koncentrera mig på små barn från 2 till 7 års 
ålder, eftersom mina praktiska exempel omfattar barn från 4 till 6 års ålder. Jag tar upp 
Piagets teorier eftersom jag vill presentera hans syn på barns tänkande samt hans undran över 
barns frågor ”varför”. Hur förklarar Piagets barns ständiga undran över filosofiska frågor? 
 
Piaget inledde i början av 1920-talet sina studier av barn vid Rousseauinstitutet i Genève. Det 
var dessa studier av barns tal, uppfattning om orsakssammanhang och moraliska åsikter som 
gjorde honom känd över hela världen redan innan han uppnått trettio års ålder. I boken 
Barnets själsliga utveckling (1968) beskriver han barns intellektuella utveckling från den 
tidiga barndomens enkla sensoriskt -motoriska aktivitet fram till den vuxnes abstrakta 
tänkande. 
 
Piaget beskriver intelligensen som en speciell form av adaptivt beteende, det vill säga sådant 
beteende som främjar individens anpassning till omgivningen och som organiserar och 
omorganiserar hans tankar och hans handlingar. Den utvecklingen sker i stadier vid olika 
faser i utveckling. Det första av de fyra stadierna är det sensorisk – motoriska som sträcker sig 
från födseln till två års ålder, det vill säga till barnets språktillägnade.  I detta stadium sker en 
intensiv utveckling av intelligensen. Barn vid ungefär 1,5 års ålder blir medvetna om sig själv 
som en kropp och kan uppfatta orsakssammanhang, det vill säga handling - orsak. Barnet 
leker fantasilekar och har förmågan att framkalla fantasibilder (Piaget, J., 1968).    
 
Det andra utvecklingsstadiet som intresserar mig mest kallar Piaget för småbarnsålder, vilket 
sträcker sig från 2 till 7 års ålder. Så här ser barns psykiska utveckling ut enligt Piaget: 
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• Barnet växelspelar mellan individerna (barnets handlande börjar socialiseras) 
• Barnet interioriserar språket, det vill säga (bygger upp det internt fungerande 
symbolsystem som är tänkandets förutsättning). 

• Barnet interioriserar själva handlandet, det vill säga får erfarenheter (Piaget, J., 1968, 
s. 24). 

 
Barnets emotionella utveckling ser ut på följande sätt enligt Piaget: 

• Barn utvecklar interindividuella känslor (sympatier, antipatier). 
• Barnet är närmare det sociala livet och inre världen jämfört med stadiet tidigare 
(Piaget, J., 1968). 

 
Piaget (1968) anser att växelverkan och utbyte med vuxna och andra barn spelar en avgörande 
roll i handlingslivets utveckling. Men vad säger Piaget om barns förmåga att sätta sig i andras 
synpunkter? Piaget hävdar att barn före sju års ålder knappast är i stånd att föra en diskussion 
sinsemellan, utan att de brukar nöja sig med att sätta upp motsägande påståenden mot 
varandra. När barn t.ex. arbetar i samma rum händer det ofta att de talar var och en för sig i 
tron att de lyssnar på varandra och förstår varandra. Denna ”kollektiva monolog” (Piaget, J., 
1968, s. 27) tjänar snarare till att ge ömsesidigt stimulans till handlandet än att ge ett verkligt 
tankeutbyte. Piaget menar att barn centrerar sina tankar kring sig själv – egocentrering. Barn 
har monologer med sig själv och dessa kallas Piaget för spontana tal. Med ordet ”egocentrisk” 
menas ju i allmänhet en person som är självisk och som inte bryr sig om andra. Men Piaget 
använder ordet för att peka på en kognitiv begränsning som hindrar barnen från att se saker 
och ting ur en annans persons synvinkel (Mitchell P. i Piaget, J., 1968). Man kan inte säga att 
barnen är tanklösa eller hänsynslösa, eftersom de överhuvudtaget inte klarar av att förstå att 
någon annan kan ha en uppfattning som skiljer sig från deras egen. Piaget menar att barnen 
inte kan förstå att någon annan ser ett föremål ur ett annat perspektiv än deras eget och att de 
inte förstår att andra kan ha åsikter och attityder som skiljer sig från deras egna. 
 
Under socialiseringsprocessen utvecklar sig också språket och tänkande. Från två till sju års 
ålder befinner sig barnet mycket i fantasivärlden. När barnet leker med t.ex. dockor använder 
de sitt tänkande men detta tänkande är fortfarande mycket egocentrerat. Det finns mycket 
plats för härmningslekar och fantasi lekar som tillfredsställer jaget genom att omforma 
verkligheten . ”Barnet som leker med dockor spelar upp sitt eget liv, men ändrar det i enlighet 
med sin vilja; det återupplever all sin lust och alla sina konflikter, men finner en lösning åt 
dessa; barnet ersätter och kompletterar verkligheten med hjälp av den fria fantasin” (Piaget, J., 
1968, s. 31). 
 
Piagets undersökningar av barns intellektuella och moraliska utveckling visar att utvecklingen 
följer ett visst mönster. Individen genomgår en rad mognadsprocesser. Piaget anser att 
individen samlar på erfarenheter och intryck som hon plötsligt ”förstår” värdet i. Piaget 
förutsätter att individens moraliska utveckling underlättas om de förutsätts i situationer som 
kan hanteras genom moraliska värderingar och regler som barnet själv kan komma underfund 
med (Alveblad, R., 2005). Hur förklarar Piaget barns ständiga undran över olika filosofiska 
frågor?  När barnet fyllt tre års ålder börjar det fråga ”varför” och vuxna ibland har svårt att 
besvara detta frågor. Frågor som: 
 

• Varför rullar den? (Piaget, J., 1968, s.32) (frågar en 6 åring pojke en vuxen om en kula 
som rullar i riktningen mot den vuxen) 

• Därför att den lutar - svarar en vuxen 
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• Vet den att du är därnere? – Undrar en pojken vidare. 
 
Piaget anser att det finns anledning till barns varför - frågor. Genom varför - frågor söker de 
efter skälet till tingens existens, det vill säga ett skäl som är både kausalt och finalt. Barnet vill 
nödvändigtvis finna ett skäl till allting som det finner som slumpmässiga fenomen (Piaget, J., 
1968). 

 
6.2 Lev S. Vygotskij – barns intellektuella utveckling  
 
L. S. Vygotskij (1896 – 1934) som var psykolog och lärare ansåg att ”människan endast blir 
människan i samspel med andra” (Kroksmark T., 2003, s. 447). Jag valde Vygotskij eftersom 
hans inflytande över pedagogiken varit stor i både USA och Sverige. Hans bidrag till 
psykologin kan jämföras med klassiker som Freud och Piaget. Hans arbete omfattar många 
böcker. De mest kända är: Konstens psykologi (1971), Fantasi och kreativiteten i barndomen 

(1998) och Tänkande och språk (2001). Många filosofer och psykologer har Lev Vygotskij 
som sin förebild och ser på hans forskning med stor respekt (Kroksmark T., 2003). ”I Sverige 
har hans inflytande över pedagogiken varit stort under senare år. Det har förmodligen sin 
orsak i att hans teoretiska bygge ligger mycket nära fenomenologin. Båda (Piaget också, förf. 
anm.) betonar den levda erfarenhetens betydelse för människan utveckling” (Kroksmark, T., 
2003, s. 446). 
 
Den ryska psykologen menar att utveckling hos barn tar sin utgångspunkt i att barn befinner 
sig i förändring. Barn har hela tiden möjligheten att utveckla kunskaper och erfarenheter från 
andra människor. Detta sker i samspelssituationer. Barn lär sig från andra, mer kunniga 
personer, för att sedan själva kunna använda den nya kunskapen. Vygotskij (i Kroksmark T., 
2003) hävdar att utveckling kan ske när barnet samspelar med omgivningen och i samarbete 
med någon som redan kan t.ex. en lärare. Skillnaden mellan det som individen kan göra själv 
och det den kan göra tillsammans med andra kallar Vygotskij för proximal zon, det vill säga 
den närmaste utvecklingszonen. Han anser att det finns fyra nivåer i den proximala 
utvecklingszonen:  
 

• På en första nivå utvecklar barnet olika kapaciteter med hjälp av den andra, t.ex. 
föräldern eller läraren, det vill säga en annan person som är mer kunnig än barnet 
självt. 

• På den andra nivå har barnet utvecklat en egen kapacitet, där det kan lösa olika 
problem, utan att någon annan är närvarande.  

• På den tredje nivån är den nya kapaciteten internaliserad och automatiserad. Barn lär 
sig genom det sociala samspelet med vuxne. 

• På den sista, fjärde nivån, talar Vygotskij om återgång till steg två Vygotskij (i 
Kroksmark T., 2003, s.450-451).  

 
Vygotskij (i Kroksmark T., 2003) uppfattning är att läraren skall skapa förutsättningar för det 
sociala och aktiva lärande. Han menar att ”läraren inte skall apostrofera sitt eget ämne i första 
hand, utan tanken att det är metoden för lärandet som är det centrala” Vygotskijs (i 
Kroksmark, T, 2003, s.455). Vygotskij påpekar att undervisningen i förskola och skola skall 
skapa utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Han menar att skolans viktigaste 
uppgift är att forma och omforma tänkandet. Det viktigaste i barns utveckling är att barns 
spontana och oreflekterade begrepp bearbetas och transformeras till vetenskapliga begrepp. 
Där är ledaren till hjälp, det vill säga ”från det lärarleda till det självständiga arbetet” 
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Vygotskijs (i Kroksmark, T, 2003, s.457). Barnet självt måste vara aktiv i processen så att 
dess begrepp blir tydliga och personligt formulerade. 
 
6.3 Barns språkutveckling - tänkandeutveckling  
 
Språket och tänkandet möts och skiljs i utvecklingskurvor gång på gång. Under vissa perioder 
löper de parallellt eller smälter till och med samma för att sedan åter grena ut sig åt skilda håll 
(Vygotskij, L. S., 2001). Det finns fler forskare som undersökt språket och tänkandet. 
Vygotskij i sin bok ”Tänkande och språk”( 2001) nämner några forskare och deras syn på 
relationer mellan barnspråk utveckling och tänkande utveckling. Charlotte Buhler är en av de 
forskare som gjort studier om tänkande och språk med barn. Yrkesstudier visar att 
utvecklingen hos människoapor skiljer sig från människor, Köhler, Borovski, Buhler och 
Stern är ytterligare forskare som behandlat språk och tänkande. De olika studierna visar bl.a. 
att det finns olika stadier i barnsspråk och tänkandets utveckling. Tänkande och språk har 
olika ursprung, det vill säga har skilda rötter. Fram till en bestämd tidpunkt löper de 
respektive utvecklingarna längs skilda linjer, oberoende av varandra. I barnets tänkande finns 
stadier som kallas för- intellektuellt och för – språkligt. Forskare undersökte barn vid 11 och 
12 månader och det visar sig att intellektuella reaktioner är oberoende av språket. Barn 
befinner sig i ”det instrumentella tänkandet”, det vill säga förståelsen av mekaniska 
förbindelser och förmågan att tänka ut mekaniska medel för att uppnå mekaniska mål. Skriket, 
jollret och till och med barnets första ord är helt uppenbara stadiet i språkutveckling, men det 
är stadier som är förintellektuella. De har ingenting gemensamt med tänkandets utveckling 
(Vygotskij, L., 2001, s.146). Vid en bestämd punkt skär de bägge linjerna varandra, varefter 
tänkande blir språkligt och språket blir intellektuellt. Utvecklingslinjerna för tänkande och 
språk cirka vid två års ålder korsar varandra för att sedan löpa samman. Stern har beskrivit 
denna viktiga händelse i barns psykologiska utveckling på så sätt: ”Barnet gör vid denna 
tidpunkt den allra största upptäckten i sitt liv. Det upptäcker att varje sak har eget namn” 
(Vygotskij, L., 2001, s.151). Det är som om barnet upptäckte språkets symboliska funktion 
menar han. Vygotskij (2001) säger att tänkandet förlöper i språket och att de är nära 
förknippade med varandra men de är inte identiska. Samband mellan tänkande och språk 
etableras under barns utveckling. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare 
sig språk eller tänkande, menar Vygotskij. 
 
Vygotsky anser, som vi sett, att tanke och känsla hör ihop genom att känslor tolkas och får 
mening i medvetandet. Han menar att språk och tanke utvecklar sig dialektiskt i samspel med 
andra. Känslorna lyfts fram som en ofrånkomlig länk. För att utveckling ska ske behöver 
utmaningarna ligga inom barnets proximala utvecklingszon (Alveblad R., 2005). 
 
6.4 Om samtal 
 

”Ett liv utan undersökning och självprovning är icke värt att leva för en människa” 
(Sokrates i Platon, 1961, s.83). 

 
Idag uppmärksammas diskussion och dialog mer än förr. En dialog mellan två jämbördiga 
parter kallar vi för samtal. Uttrycket indikerar genom förstavelsen SAM - att man delar visa 
gemensamma värderingar. I diskussionen/samtalet lägger deltagarna fram olika synpunkter, 
granskar dem och försöker bli klokare. Professor Lars Lindström (1995) anser att i dialogen 
etablerar deltagare en relation präglad av ömsesidigt tillit, respekt och uppskattning. Jag 
kommer här att beskriva olika typer av dialoger och vad dessa innebär.  
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Nicholas Burbules (1993), professor vid Universitet i Illinois, anser att en dialog varken är 
något som vi gör eller en metod som vi använder, det är en pedagogiskt kommunikativ 
relation som vi träder in i. Ordet kommer från grekiskans ”dia”, som betyder ”mellan” och 
syftar på något som förbinder eller särskiljer, och ”logos” som betyder inte bara ”ord” utan 
också” tankar”. Dialogens syfte är att göra oss mer upplysta, instinktfulla och sensibla. 
Burbules betonar att i en dialog eller diskussion är det viktigaste viljan och förmåga att lyssna 
uppmärksamt och med eftertanke. Burbules hävdar att i dialogen följer vi andra personer i 
deras tankegångar, tänker jämsides med dem, försöker föreställa oss saker och ting från deras 
synpunkt, i långt större utsträckning än vad vi gör i mer vardagliga samtal. Han skiljer på fyra 
olika former av dialoger:  
 

• dialogen som samtal, (detta innebär ömsesidigt förståelse och att vi talar med varandra 
inte för att komma fram till ett riktigt svar utan för att förstå den andres synsätt och 
härigenom bättre förstå oss själva) 

• dialogen som undersökning, (man brukar komma fram till ett resultat som alla är nöjda 
med, man angriper en fråga eller ett problem, lägger fram alternativa tolkningar, 
värderingar eller lösningar, jämför de framförda alternativen med varandra, prövar de 
belägg, argument eller erfarenheten som de stöder sig på) 

• dialogen som en debatt (strävar inte mot samtycke eller sammanjämkning av skilda 
ståndpunkter men man måste vara överens om vissa regler för hur samtalet ska föras) 

• dialogen som en undervisning (läraren ställer ledande frågor vilka elever granskar och 
omprövar för att stegvis komma fram till en ny och mer korrekt förståelse), (Burbules 
N., 1993). 

 
Jag tar upp just professor Burbules och hans uppdelning eftersom i ”dialogen som 
undersökning” finns de metoder vilka jag beskriver i mitt forskningsarbete. I dialogen som en 
undersökning det vill säga den Sokratiska och filosofiska metoden, finns det plats för att barn 
prövar och omprövar sina tankar. I dialogen som undersökning får barn närma sig till ett 
problem för att sedan komma fram till en ny, bättre förståelse. Under hela denna process 
utvecklas barns tänkande. 
 

6.5 Filosofiska samtal - definitioner  
 
Vad betyder då ordet filosofi? Jag skriver mycket om filosofiska och Sokratiska samtal, och 
om att filosofera med barn, och därför tycker jag att det är relevant att också komma med 
definition på ordet filosofi. Jag vill här nämna några författare som berättar vad filosofi 
innebär.  En av dem var John Dewey (1859- 1952), reformpedagog och filosof, som spelade 
en framträdande roll i den amerikanska utbildningsdebatten under 1900-talet. Ett av hans verk 
är Demokrati och utbildning (1997). Deweys motto angående inlärning är ”learning by 
doing”. Demokrati och utbildning analyserar förhållandet mellan demokrati och utbildning. 
Boken tar upp utbildningens, undervisningens och lärandets kommunikativa potential. Dewey 
(1997) anser att filosofins värde inte ligger i att erbjuda lösningar utan att definiera problem 
och föreslå metoder att hantera dem. Om det finns verklig osäkerhet i livet måste filosofin 
återspegla den. Dewey definierar filosofin som ett försök att innefatta, det vill säga att samla 
ihop olika detaljer från världen och livet till en enda omfattande helhet. Helheten blir antingen 
en enhet eller reducerar i de dualistiska systemen de många detaljerna till ett litet antal 
slutgiltiga principer. 
 

Filosofin utlöser förmågan att lära eller att utvinna mening till och med ur erfarenhetens 
obehagliga skiften och att uttrycka det man har lärt sig i förmåga att fortsätta att lära.  
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Det underlättar att koppla ihop filosofi med tänkande i stället för med kunskap. Filosofi 
är att tänka det som det kända kräver av oss - den kräver lyhördhet. Den är en 
föreställning om vad som är möjligt, inte ett register över fullbordade fakta. Därför är 
filosofin som allt tänkande, hypotetiskt. Den är en uppgift, den betecknar något som 
måste göras – något som skall prövas. Dess värde ligger inte att erbjuda lösningar 
(lösningar kan bara uppnås genom handling) utan i att definiera problem och föreslå 
metoder att hantera dem med. Filosofi kan nästan beskrivas som tänkande som blivit 
medvetet om sig självt, som tänkande som har funnit sin plats, funktion och sitt värde i 
erfarenheten. (Dewey J., 1997, s. 380). 

 
Bo Malmhester och Ragnar Olhsson menar att ”filosofin försöker formulera och besvara de 
mest grundläggande frågorna om världens struktur och uppbyggnad” (Malmhester, B., 
Ohlsson, R., 1991, s.17). Båda författarna anser att filosoferande med barn/ungdomar leder till 
större tolerans inför osäkerhet och större förmåga att se problem ur flera perspektiv. T. Nagel, 
författaren till ”Vad är meningen med alltihop”, förklarar att filosofins huvuduppgift är att 
ifrågasätta och förstå mycket vanliga idéer som vi alla använder varje dag utan att tänka på 
dem (Nagel, T., 1987). Frågor som t.ex. ”Vad är tid”, ”Lever jag eller drömmer” och Vad är 
lycka?” kallar man för filosofiska frågor. Nagel anser att syftet med filosofiska samtal är att 
öka vår förståelse av världen och oss själva. 

 
6.6 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 
 
I detta kapitel beskrev jag närmare Piagets syn på barns utveckling i småbarnsåldern, det vill 
säga från 2 till 7 år. Sammanfattningsvis kan man konstatera att barns samspel med vuxna och 
andra barn spelar en avgörande roll i barns utveckling. Piaget anser att i den här åldern 
utvecklas språket och tänkandet samtidigt. Barn från 2 till 7 års ålder söker svar på djupa 
filosofiska frågor, det vill säga de söker grunden till tingens existens. Piaget menar att barn i 
den här åldern alltså är intresserade av filosofiska frågor men de inte kan tänka annat än 
egocentriskt och praktiskt. Man kan säga att barn i den här åldern på det sättet är mogna för 
filosofiska samtal. Vygotskij konstaterar att barn utvecklas i samspelet med andra. Barn lär 
sig från lärare och andra barn. Det största ansvaret ligger hos pedagogen som ska skapa 
förutsättningar för det sociala och aktiva lärandet. 
 
Litteraturgenomgång visar att språk och tänkandet är nära förknippade med varandra. Utan 
social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Tänkande och 
språk hör ihop och att samtala kring frågor och problem hör ihop med att utveckla tänkandet. 
Burbules presenterar typer av dialoger som har en positiv påverkan på barns tänkande och 
utveckling. Dialog som undersökning är särskilt intressant eftersom mitt forskningsarbete 
baseras just på denna typ av dialog. Burbules anser att i Sokratiska och filosofiska samtal 
finns plats för att barn ska pröva och ompröva sina tankar för att bättre förstå problem och 
sedan hitta eventuella lösningar. Under denna typ av dialog utvecklas hela tiden barns 
tänkande och språket, koncentration och argumentation förbättras. 
 
Den forskning jag har tittat på säger att genom att filosofera d. v. s föra ett filosofiskt samtal 
på förskolan/skolan har barn lättare att förstå världen och sig själva. Att filosofera med barn 
vidgar deras tolerans och gör att barnen kan se problem ur flera olika perspektiv. 
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7. SAMTALSMETODER MED BARN 
 
I det här kapitlet ska jag definiera det Sokratiska och filosofiska samtalet. Jag skall beskriva 
vilka uppgifter samtalsledaren har, det vill säga den som håller i seminariet. Jag kommer 
också att presentera olika typer av frågor som man ställer i dessa två metoder samt redovisa 
två exempel på hur arbetet i Sverige kan se ut idag med Sokratiska och filosofiska metoder. 
För att tydliggöra likheter och olikheter i dessa två samtalsmetoder kommer jag göra en 
summering på slutet av detta kapitel. 
 

7.1 Sokratiska samtal 
 
Sokratiska samtal kommer från Sokrates, den antika filosofen som levde i Athene på 400- 
talet f. Kr. Han gick runt på Athens gator och ställde frågor. Hans syfte var att fördjupa sitt 
eget tänkande såväl som tänkandet hos dem han samtalade med: 
 

 Han insåg betydelsen av att lära människor tänka själva, och han upptäckte hur det 
vardagliga samtalet kan utnyttjas för att frigöra lärjungarnas egen förnuftsverksamhet 
och föra dem till egna resultat (Lindström, L., i Lars Svedberg, Monica Zaar 1998, s. 
86).   

 
Sokrates strävade envist efter att bestämma meningen av ord och uttryck, som används i 
vardagsspråket utan att vi gjort klart för oss vad de står för. Vad menas egentligen med 
rättvisa, kärlek, vishet eller moral? Vi tror att vi har en tydlig uppfattning av dessa ord men så 
fort vi försöker definiera orden visar sig svårigheterna, anser Lindström (i Svedberg L., M., 
Zaar, 1998) Om vi försöker definiera dem ett visst antal gånger kanske en klarare insikt träder 
fram. Med andra ord, genom frågor och prövning kan vi nå eller närma oss svaren och kanske 
vinna klarhet. 
 
Sokrates var gatufilosof och själv tyckte han inte att han var vis: 
 

 Jag är dock visare än han. Ty det förefaller som om ingen av oss vet något verkligt 
värdefullt, men han tror att han vet det utan att veta det, under det att jag varken vet det 
eller inbillar mig veta det (Sokrates i Lindström, L., i L. Svedberg, M., Zaar, 1998, 
s.86). 

 
Sokrates kallade sin metod för ”maieutik”, förlossningspedagogik. Han menade att varje 
människa har de rätta, inre värdena inom sig och genom samtalen kan de se klarare vilka 
dessa är. ”Han frågade på ett sådant sätt att det avgörande svaret måste bli en frukt av den 
utfrågade kritiska prövning av det egna tänkandet” (Lindström i L. Svedberg, M., Zaar, 1998, 
s. 92). 
 
Sokrates ställde tre krav på dem han talade med:  
 
1. För det första ska deltagaren inte luta sig mot auktoriteter utan tala utifrån egen 
övertygelse.  

2. För det andra ska alla åsikter som kommer fram att vara följdriktiga och deltagarna 
uppmuntras att jämföra olika saker som Sokrates säger för att se om de stämmer 
överens.  
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3. För det tredje ska deltagaren definiera sina begrepp, meningar, ord och uttryck 
(Lindström, L., i L. Svedberg, M., Zaar 1998). 

 
När vi möter och byter tankar med andra personer utvecklas, och ibland förändras, vår egen 
bild av världen (Pihlgren, A, 2005). Våra tankar och idéer förändrar också den vi möter i 
samtalet. Själva tänkandet tycks starta och framför allt utvecklas genom mötet och 
kommunikationen. Detta gäller för såväl barn som pedagoger som håller i seminarium.  
 Sokratiska samtal utgår från ”texter”, bilder eller filmer som innehåller etiska eller filosofiska 
problem eller dilemman, som kan ge upphov till flera tolkningar och kräver tänkande utan ett 
”rätt” svar. Seminariets mål är inte att deltagarna måste komma fram till något gemensamt 
men det kan hända att de kommer fram till något gemensamt också. Det syftar till att 
deltagarna kommunicerar med varandra, vara öppen för andras åsikter och vidga individens 
tänkande.  Alla som deltar i samtalet måste ha möjlighet att studera texten i förväg, så att man 
väl känner till den. Sokratiska samtalet har regler och är inte att betrakta som ett ”vardagligt” 
samtal. Reglerna innebär att: 
 

• Vi ska hjälpa varandra att tänka noga – gemensamt utforskande 
• Det kan finnas många möjliga svar 
• Lyssna noga på vad andra säger 
• Var beredd att ändra dig om du upptäcker en bättre idé 
• Tala utifrån egen övertygelse, inte luta sig mot auktoriteter 
• Undvik att motsäga dig på väsentliga punkter 
• Red ut vad som menas med olika nyckeltermer 
• Ta exempel ur vardagslivet istället för att idealisera(Pihlgren A, S, föreläsning, 
vt2006, bilaga IV, s. 43). 

 
Sokratiska samtal kan användas i olika situationer, platser och miljöer. Man kan ha samtalet 
på förskolan, skolan och arbetsplatsen. Man kan också använda det Sokratiska samtalet som 
en resurs i terapeutiskt arbete och socialt arbete som t.ex. familjebehandling och 
ungdomshjälp. 
 
Sokratiska samtal bör ske i en lugn atmosfär. Antal deltagare i samtalen bör inte vara fler än 
17-18. När man samtalar med små barn bör antalet inte överskrida 10. Det här känner jag från 
min egen erfarenhet med samtal med barn.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det är deltagarna i diskussionsgruppen som spelar den 
centrala rollen i det Sokratiska samtalet. Genom demokratiskt tankeutbyte kommer parterna 
till större klarhet. Inga funderingar och tankar får avfärdas, även de omogna, annars förlorar 
deltagarna själförtroende och möjlighet till fritt tänkande. 

 
7.2 Seminarieledarens roll i Sokratiska samtal 
 
Ordet seminarium kommer av latinets ”semen” som betyder ”sådd” eller ”frö”(Lindström, L., 
i L. Svedberg, M., Zaar, 1998, s. 97). Ett seminarium skall alltså vara något av en tankens 
”plantskola”. Den typen av undervisning är inte till för att meddela kunskaper utan för att 
”väcka” och leda de studerandes självverksamhet och därigenom hos dem utveckla förmågan 
till självständigt tänkande. Seminarieledaren spelar en viktig roll i hela seminariet. 
Seminarieledare håller i samtalen. Lindström i L. Svedberg, M., Zaar, (1998) nämner de 
viktigaste uppgifterna:  
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• För det första ställer ledaren olika typer av frågor. De mest användbara är tolknings- 
och värderingsfrågor, sådana som seminarieledare funderar över själv eller är nyfiken 
på. Jag återkommer till frågorna längre fram i mitt arbete. 

• Att ställa en rad frågor som leder samtalet framåt och förhindrar att det spårar ur. 
Särskild när man samtalar med barn kan det hända att huvudämnet spårar ur och 
ledaren måste agera. Ibland kan det räcka att bara ställa samma inledande fråga en 
gång till (dvs. den fråga som öppnar själva seminariet).  

• Att granska svaren genom att försöka få barn att formulera vad de stödjer sig på eller 
reda ut vilka implikationer som deras svar medför. Alla åsikter som presenteras i en 
diskussion är inte lika bra. En del är mer välgrundade än andra. Alla kan tycka vad de 
vill och detta innebär att alla uppfattningar är välkomna och att ingen får avfärdas före 
undersökning. Det betyder inte att den åsikt man har måste vara riktigt.  

• Seminarieledaren bör ofta be deltagarna leta upp ett ställe i texten som stödjer vad de 
säger och läsa det högt. Med förskolebarn det kan vara svårt eftersom de flesta inte 
kan läsa. Istället man kan använda bilder i sagan. Det friskar upp minnet och ger barn 
en möjlighet att ta ställning. Att låta seminariedeltagare dra ut konsekvenserna av vad 
de säger är ett bra sätt att få dem att utveckla och klargöra sina uppfattningar. 

• Att engagera kamrater i ömsesidigt tankeutbyte när de åsikter de för fram tycks skilja 
sig åt eller motsäga varandra. Det betyder inte att alla skall komma fram till samma 
svar. Ledaren kan underlätta kommunikationen mellan barnen genom att ställa frågor 
av typen: ”Kalle kan du förklara för Viktor varför du inte delar hans uppfattning?” 
Samtal mellan deltagarna ger seminariet liv. Det är viktigt att uppmärksamheten riktas 
mot problemet eller frågan som all granskar och dess svar, men inte på vilket av 
barnen som är duktiga eller inte. 

• När man samtalar med barn är det viktig att ibland höja upp en av deltagarnas 
position. Sokratiska samtalsledaren har oerhört stort ansvar hur samtalet pågår. Ingen 
får känna sig utanför.  

 
Det kan vara en hjälp att bestämma mål inför samtalen, t.ex. ”att lyssna på varandra” eller ”att 
inte avbryta varandra”. Dessa mål kan pedagogen bestämma med tanke på vad som behövs i 
gruppen. Man kan också be deltagarna sätta individuella mål, t.ex. ”Jag skall inte avbryta 
någon idag”. Målen utvärderas efter samtalet. Med små barn kan man avgöra själv om man 
sätter ett mål eller inte. Det beror på hur länge barn orkar sitta och koncentrera sig. 
 

Ann S. Pihlgren (2005), anser att samtalsledare har en uppgift som är mycket olik den 
traditionella vuxenrollen. Ledaren ställer frågor i samtalen, och har inte svaret själv, det vill 
säga man vet aldrig hur samtalet ska utspinna sig eller vart det ska vägen. Ofta har man ju 
som vuxen inte heller svar på de stora livsfrågorna, vilket gör det roligt och spännande att 
höra hur andra tänker. Man skall som samtalsledare inte hävda sin egen åsikt utan lyssna på 
andras argument. Det är ledarens roll att se till att varje deltagare tänker under samtalet. Detta 
är en riktig utmaning till samtalsledaren. Ibland måste samtalsledaren ifrågasätta andra 
deltagare eller ställa motfrågor och ge motargument till dem. Lars Lindström (i L. Svedberg, 
M., Zaar, 1998) anser också att humor och skratt är viktigt när man samtalar. Ledaren bör 
vara avslappnad och glad så att deltagarna på ett spontant sätt vågar uttala sig i diskussion. 
Det är lekfullhet och humor som är grunden till all inlärning. Men det är också ledarens roll 
att skapa konflikt för att synliggöra de felaktiga resonemang som barnen/eleverna kan ha 
byggt upp. Missuppfattningar är ofta självförstörande så till vida att man korrigerar sig själv i 
diskussionen.  
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7.3 Sokratiska frågor  
 
Under samtalet använder sig pedagogen av tre olika typer av frågor: tolkningsfrågor, 
faktafrågor och värderingsfrågor. Samtalen börjar med en inledande fråga. En inledande fråga 
kan vara en tolkningsfråga eller en värderingsfråga. Den typen av frågor hjälper oss att förstå 
vad vi läst: svaren måste sökas ”mellan raderna”. Det handlar om vad författaren menar med 
vad hon eller han säger. Tolkningsfrågor har mer än ett svar och kan besvaras genom att man 
hänvisar till texten. En bra fråga är en fråga som samtalsledaren själv funderar över. ”Den 
bästa frågan att öppna en diskussion med, är en fråga som alla runt bordet får besvara i tur och 
ordning” (Lindström, L., 1988, s. 36). Frågan har inte något rätt svar och ska kunna ge 
upphov till många åsikter och infallsvinklar. Alla ska få utrymme att besvara frågan. Senare 
försöker ledare och barn förstå texten. Ann S. Pihlgren anser att vi fördjupar vårt eget 
tänkande i kommunikation med författaren, samtidigt som vi genom diskussion försöker föra 
vårt eget och andras tänkande framåt (Pihlgren A, S, föreläsning, vt. 2006, bilaga I).  
Seminarieledaren kan också behöva ställa faktafrågor, frågor vilka barnen kan besvara med 
direkt hänvisning till texten, frågor som bara har ett korrekt svar. En klar uppfattning om vad 
som faktiskt står i texten gör det möjligt för oss att tolka den (Pihlgren, A., föreläsning, 
vt2006, bilaga I,s.40). Faktafrågor behöver man inte alls ställa men det kan vara ett 
hjälpmedel för pedagoger att veta att barn har förstått texten. 
 
Till sist kommer vi till värderingsfrågorna som t.ex. ”Vad skulle du göra om du skulle vara i 
hans ställe”. Värderingsfrågor kan inte besvaras genom att man hänvisar till texten. Svaren på 
de frågorna ligger ”utöver raderna”. Värderingsfrågor, livsfrågor, som fordrar att deltagarna 
använder sina egna idéer och värderingar och tar ställning till om man är överens med 
författaren. Svaret på en sådan fråga beror inte bara på hur texten tolkats, utan också på vilka 
kunskaper, erfarenheter eller värderingar läsaren har (Lindström, L., 1993). Viktigt är också 
att alltid fråga ”varför” och inte låta sig nöjas med ett redan angivet svar. ”Inget svar får 
passera utan att det motiverats” (Lindström, L., 1988, s.36). 

 
7.4 Sokratiska samtal som arbetsform i Sverige – Freinetskolan Mimer 
 
En av pionjärerna i Sverige är Ann S. Pihlgren, som har utvecklat Sokratiska samtal som 
arbetsform på Freinetskolan Mimer i Norrtälje. Hon driver ett forskningsprojekt där sedan sju 
år tillbaka. Hon har tillsammans med sina medarbetare arbetat i förskola och grundskola med 
Sokratiska samtal med barn mellan ett och sexton år. Samtalen är också återkommande sätt att 
arbeta i personalgruppen. Arbetssättet används som ett komplement till Freinetpedagogiken:  
 

Freinetpedagogiken ger en tydlig struktur genom vilken barnens färdigheter tränas. Alla 
barn och ungdomar kan se och följa sin utveckling genom olika typer av uppföljningar. 
Med stigande ålder ökar inslaget av tematiskt arbete och barnens ansvar för sitt eget 
arbete. Under sitt sista skolår använder ungdomarna sin kunskap i en rad 
tvärvetenskapliga projekt. (www.mimer.org) 

 
7.5 Filosofi med barn – Lipmans metod 
 
Filosofiska samtal baserar på Lipmans metod. Matthew Lipman, amerikansk professor i 
filosofi är pionjär inom P4C (Philosophy for Children) och kallas ofta för ”barnfilosofins 
fader”. Matthew Lipman utbildar sedan 1974 barnfilosofilärare, utarbetar läromedel, 
lektionsplaner med mera: http://hem.passagen.se/bmr/Barnfilosofi/Norske-bob.html. Metoden 
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som används är filosofiska samtal. Matthew Lipman chef vid institut IAPC (The Institute for 
the Advancement of Philosophy for Children) har utvecklat metoder för att aktivt och 
medvetet skola barn i ett filosofiskt tänkande med hjälp av särskilda texter, som är anpassade 
till barn och som ger anledning till reflektion över filosofiska frågor (Malmhester, B., 
Ohlsson, R., 1991). Han har publicerat ett antal berättelser för olika stadier och kompletterat 
dem med lärarhandlingar fulla med råd och anvisningar om lektionsplaner, lekar, filosofiska 
resonemang, litteraturtips och förslag om vidareutveckling av tankegångar i texterna. IAPC 
har sedan 1970 utvecklad ett mångsidigt pedagogiskt program, som sträcker sig från förskola 
till vuxenutbildning. 
 
 ”Lipman arbetar utifrån antagandet att färdigheten att samtala och lyssna är fundamental för 
utvecklandet av förmågan att tänka” (Malmhester, B., Ohlsson, R., Hallden, O., 1991, s. 21). 
Författarna menar att filosofiska samtal utvecklar barns tänkande. Genom det filosofiska 
samtalet lär sig barnet att uttrycka sina synpunkter utifrån egna intressen och erfarenheter. De 
menar att filosofiska samtal kan bidra till att barn blir mer noggranna i sitt tänkande genom att 
de reflekterar över svåra problem och över själva tankeprocessen. Lipmans metod innebär: 
 
• Pedagogen väljer material (en text, en tidningsartikel, en bild, en lek eller musik)  
• Pedagogen själv funderar över den valda texten och skriver ner egna frågor. 
• I klassrummet läser man tillsammans med eleverna den valda texten. När det gäller 
mindre barn läser den vuxne t.ex. en saga. Innehållet är anpassat till barnens 
utvecklingsnivå. 

• Tankepaus 1 efter läsningen (barnen försöker individuellt formulera en fråga som är 
intressant för dem efter att de har hört t.ex. en saga, de kan stryka under en mening 
eller ett stycke i texten). Barn som kan skriva använder loggböcker. 

• Barnen presenterar sina frågor och motiverar varför de vill prata om det ämne de valt. 
Frågorna skrivs upp på tavlan, overhead eller blädderblock. 

• Tankepaus 2. Efter det att alla barns frågor har gåtts igenom får barnen fundera vilken 
fråga de vill ta upp och varför. 

• Barnen röstar och den fråga som vinner tas upp och diskuteras. 
• Ny tankepaus 3 efter den valda frågan med funderingar inför samtalet. Elever kan 
skriva ner sina funderingar i loggböcker. De försöker tänka ut svar till den ställda 
frågan. 

• Det filosofiska samtalet. 
• Tankepaus 4(förberedande av metasamtal) 
• Ledaren och deltagarna sammanfattar samtalet - metasamtal (Haglund L, föreläsning, 
bilagaII,s.41). 

 
7.6 Seminarieledarens roll i filosofiska samtal 
 
Seminarieledarens roll är att leda samtalet. Ledaren ska hjälpa barnen att uttrycka sina 
erfarenheter och utveckla sina egna tankar. Han/hon skall även hjälpa till att strukturera deras 
tankar för att de skall komma till större klarhet i problemet som det samtalas om. I de 
filosofiska samtalen betonar läraren det som är svårt att förstå samt ifrågasätter och 
vidareutvecklar barnens spontana omdömen. Samtalsledaren bör alltid visa på nya möjliga 
lösningar där man tidigare bara såg ett enda rätt svar. Ledaren bör sträva efter att barnen har 
kommit på flera olika svar som kan vara rimliga eller korrekta och att de upptäcker att det kan 
finnas andra perspektiv på (Malmhester, B., Ohlsson, R., 1999). 
 



 - 19 -  

I de filosofiska liksom i de Sokratiska samtalen bör samtalsledaren lyssna noga under 
seminariet för att kunna hjälpa barnen att hålla sig till ämnet. För att kunna göra det kan 
samtalsledaren t.ex. anteckna i en loggbok eller skriva ned viktiga kommentarer i samtalet. 
Barnen kan göra samma sak om de kan skriva. I filosofiska samtal liksom i Sokratiska bör 
ledaren hålla strukturen och kräva att barnen alltid argumenterar för sina påståenden. Ledaren 
skall vara uppmärksam på och observera om argument som förs fram är hållbara och 
relevanta t.ex. genom att fråga ”hur vet du att det”? I samtalen bör ledaren ta ansvar för att 
personliga påhopp inte sker. Det finns känsliga ämnen som till exempel religion och 
sexualitet. Det är ledarens ansvar att ingen känner sig kränkt och att samtalen förs på ett 
neutralt plan. Samtalsledaren skall engagera barnen i tankeutbyte t.ex. genom att uppmuntra 
dem att granska varandras uttalanden: ”Kalle håller du med Simon”?  Syfte med det 
filosofiska samtalet är att lära deltagare att filosofera och att föra förnuftiga samtal som 
utvecklar och berikar deras tänkande (Lindström L., 1988). 
 
Till skillnad från Sokratiska samtalen skall samtalsledare i de filosofiska samtalen inte ställa 
frågor (till text, berättelse) det skall istället barnen göra. Ledaren kan hjälpa till att ställa en 
fråga när ett barn har svårt med det eller han/hon kan be kamrater om att ”hjälpa Kalle 
formulera om hans tankar till en fråga” (Lindström L., 1988). 
 

7.7 Filosofiska frågor 
 
I Lipmans metod ställer eleverna frågorna individuellt. Det görs efter det att de tillsammans 
har läst texten eller sagan. Efter en tankepaus presenterar barn sina frågor och motiverar 
varför de just valde denna fråga. När alla frågorna är uppskrivna kan barnen börja fundera 
(tankepausen) på vilken fråga de vill samtala om och varför. De som kan skriva skriver upp 
sina tankar. Barnen röstar sedan vilken fråga de vill diskutera. Den frågan som får flest röster 
tas upp och diskuteras (Haglund, L., föreläsning, bilaga II). I Lipmans metod har man ofta 
tankepauser. Den bör vara cirka 5 minuter lång. Barn ska vara tysta och var och en ska tänka 
och rita eller skriva ned det de tänker i loggboken. Samtalsledaren gör samma sak. 
 
Tankepausen ger alla tid och möjligheter att reflektera och att skriva ned oklarheter. Det gör 
att allt som sägs i samtalet blir tydligare. Efter tankepausen kan ledaren föreslå att barnen 
pratar två och två. Fördelen med det är att barnen får säga det de har tänkt. Det är en bra 
träning i att lyssna på sin kompis samt få höra motargument eller få syn på nya tankar 
(Børresen, B., Malmhester, B., 2004). 

 
7.8 Filosofiska samtal som arbetsform i Sverige  
 
En av de personerna som arbetat länge med filosofiska samtal med barn och ungdomar i 
Sverige är Liza Haglund. Haglund är föreläsare i kursen ”Filosofi och samtal med barn och 
ungdomar” på Lärarhögskolan i Stockholm. Liza Haglund är filosof och doktorand och 
startade filosofiska lektioner för barn och ungdomar på Södra Teatern i Stockholm. Hon har 
drivit detta projekt i flera år nu. Hennes bok Att tänka noga (2001), handlar om filosofi med 
barn. Boken visar på riktlinjer för hur man kan samtala med barn och är dessutom skriven så 
att till och med barn kan läsa den själva. Haglund tar upp viktiga ämnen som” regler”, 
”mänskliga rättigheter”, ”brott och straff” och ”gud”. Hon utmanar barn och ungdomar att 
tänka på ämnena ur olika perspektiv. 
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7.9 Sammanfattning av samtalsmetoder med barn 
 
I denna del av mitt arbete har jag presenterat två samtalsmetoder med barn. Metoderna skiljer 
sig inte så mycket från varandra men det finns några skillnader. Jag presenterar först likheter 
mellan dem och därefter skillnader.  
 
Båda två metoderna har samma mål. Ledare och deltagarna ska komma fram till bättre 
förståelse av ett problem. Lindström (1988) anser, att genom frågor och prövningar av olika 
tankar kan vi nå eller närma oss svaren på olika frågeställningar. I bägge metoderna försöker 
ledare och deltagare (barn) komma nära det troligaste svaret. Deltagarna spelar en central roll 
och båda två metoder kallas för gruppundersökning, det vill säga det är gruppen som utbyter 
tankar, argumenterar, motargumenterar på ett demokratiskt sätt. I båda metoderna leds 
diskussionen av seminarieledaren. Ledaren bör alltid fråga ”varför” och inte låta nöja sig med 
ett redan angivet svar (Lindström L., 1988). Dessutom skall ledaren hålla sig till strukturen i 
båda metoderna. Båda två metoder berör viktiga livsfrågor som ”rättvisa”, ”sanning”, 
”mänskliga rättigheter”, ”frihet”, ”det goda och det onda” osv. Huvudsyfte med dessa två 
metoder är att få barn att tänka och att se problemen från olika synvinklar. 
 
Till skillnaderna hör att ledarens uppgift i samtalsmetoderna delvis är annorlunda. I 
Sokratiska samtal är det ledaren som ställer olika typer av frågor (öppnings, tolknings- och 
värderings- frågor). Frågor till den valda texten eller bilden är väl förberedda av pedagogen 
innan samtalen (Pihlgren, A, föreläsning, bilaga III,s.42). 
 
 I filosofiska samtalen är det barn/ungdomar som själva ställer frågor till texten. Ledarens roll 
är att samla in dessa frågor och att eventuellt hjälpa till att formulera om tankar till en fråga. 
Efteråt ber ledaren barnen att fundera över vilken fråga de vill ta upp. Frågan som väljs för 
diskussion bestäms vid omröstningen. Frågor vilka ledaren ställer i filosofiska samtal skiljer 
sig från de Sokratiska. Eftersom det är barnen själva som kommer på frågor finns det inte 
mycket utrymme för ledaren att ställa tolkningsfrågor eller värderingsfrågor. I filosofiska 
samtal är det vanligt med kontrollfrågor. Kontrollfrågor är bra om ledaren vill försäkra sig om 
att han har förstått barnen rätt, de hjälper även andra deltagare att hänga med. Andra frågor 
som pedagoger brukar ställa är uppföljningsfrågor. I filosofiska samtal finns bestämda 
tankepauser. I alla de tankepauserna har barnen tid för att tänka igenom, koncentrera sig på 
frågor eller försöka hitta relevanta argument (Haglund, L., föreläsning, bilagaII,s.41). 
I Sokratiska samtal kan man också göra tankepauser om man vill men de ligger inte inskrivna 
i strukturen. I filosofiska metoden används loggböcker. Barn skriver ner (om de kan skriva) 
sina tankar, frågor och argument. I Sokratiska samtal kan man också ha loggböcker för att 
anteckna men det är inget måste. 
 
 

8. SAMTAL I FÖRSKOLAN – FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
EFFEKTER 
 
I denna del vill jag undersöka om barn har förmåga att tänka filosofiskt. Hur upplever barnen 
ett filosofiskt samtal? Är de kapabla att filosofera? Jag kommer att presentera Gareth B. 
Matthews syn på barns filosoferande. Jag undersöker även barnlitteratur och försöker finna 
exempel på om barn kan tänka filosofisk. Dessutom presenterar jag kritik mot filosoferande 
med barn och hur denna bemöts. I detta avsitt beskrivs också vilka effekter filosoferande 
samtal med barn kan ha och vad som anges i Läroplanen för förskolan, Lpfö om detta.  
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8.1 Kan barn tänka filosofiskt? 
 
En av de personer som kritiserar den Sokratiska metoden är Louis Goldman (Lindström L., i 
Svedberg, L., Zaar, M., 1998).  Han anser att Sokratiska samtal skakar om och förstör rådande 
tankemönster och söker efter bättre. Han anser att den metoden med sin öppenhet för 
prövning och omprövning kan skapa förvirring och undergräva de normer som håller ihop 
samhället. 
 
Goldman menar att filosofi inte är något för barn för att de inte har den erfarenhet och 
mognad som krävs. Han menar att genom diskussioner kan de skada sig själva och andra. 
Goldman påstår att samhälle behöver stabilitet och kontinuitet. Lars Lindström (1998) 
presenterar dock filosofen Michel de Montaigne som Goldmans motpol. Montaigne skriver i 
sin essä Om barnuppfostran (1580): 
 

Det är ett allvarligt fel att framställa filosofin som otillgängligt för barn och att utmåla 
dess ansikte som surmulet, rynkat och hemskt. Vem har styrt ut den med detta falska, 
bleka och ruskiga anlete (Montaigne i Lindström, L., 1998, s.106). 

 
Lars Lindström menar att Sokratiska samtal oftast är ett andningshåll för barn. Han menar att 
barn har förmåga att leka med tankar, spekulera över möjligheter och utforska. Michael de 
Montaigne (1580) skriver att barn ständigt frågar ”varför” och vill utforska alla okända idéer, 
ord och handlingar. Påpekandet av svagheter i barns resonemang syftar till att hjälpa dem att 
ansa sina idéer och finna bättre argument för sina ståndpunkter. Platons motto är fortfarande 
giltigt att läraren för att lyckas måste vara öppen person som vill forska efter sanningen och 
respekterar barns uppfattningar och intellektuella förmågor. Förmågan att tänka och tala fritt 
måste erövras alla.      
 
Gareth B Matthews klargör tydligt hur han anser att saker och ting ligger till. Han är en 
amerikansk filosof som lägger mycket uppmärksamhet på barns förmåga att filosofera. Kan 
de det? Är de mogna för det? Svaret på dessa frågor hittar man i hans bok Philosophy & the 

Young Child (1980) och i boken The Philosophy of Childhood (1994). Han ger ett stort antal 
exempel på korta filosofiska samtal med barn. Matthews Gareth B (1980) anser att barn i 
samtalen med vuxna har möjligheter att utveckla sitt eget och den vuxnes tänkande. Ett av 
många exempel som författaren presenteras är dialogen mellan Ursula, 3 år, och hennes 
mamma: 
 
Ursula:” I have a pain in my tummy” 
Mother: “You lie down and go to sleep and your pain will go away” 
Ursula: “Where will it go?” (Matthews, Gareth, B., 1980, s.17) 
 
Ursulas fråga är en inbjudan till ett filosofiskt samtal, i den undrar hon var saker och ting tar 
vägen. Både barn och vuxna funderar på djupa filosofiska frågor, menar Matthews. I ”The 

Philosophy of Childhood”(1994) finns det ett exempel på hur en 6 år gammal pojke resonerar 
över en av de äldsta och djupaste filosofiska frågorna: 
 

En pojke:”Papa, how can we be sure that everything is not a dream? 
Pojken efter en stund: “If it was a dream, we wouldn’t go around asking if it was a dream” 
(Matthews, G., B., 1994, s.17). 
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Detta exempel visar tydligt hur en 6 år gammal pojke först ställer en fråga och sen själv hittar 
en lösning. Detta exempel bevisar att barnens tänkande blir stimulerade av filosofiska frågor, 
menar Matthews.  
 
Gareth B. Matthews (1980) anser att filosofi kan vara en bra ”lek” mellan barn och deras 
föräldrar eller mellan barn och deras lärare. Matthews ger ett roligt exempel när han själv 
filosoferade med sin 8-årige son: 
 
Papa: You can’t be in two places at once.” 
Son: Yes, you can .You can be in the bedroom and in the house at the same time” (Matthews, 
G., B., 1980, sid.20).  
 
Professor Matthews beskriver tydligt hur barn argumenterar och hur de tänker i olika 
situationer. Barnen visar sig vara duktiga i intellektuella lekar. Genom mentala (filosofiska) 
lekar stimuleras barns tänkande - de börjar själva tänka på existentiella frågor som t.ex. 
”varför finns vi”? eller ”är inte allting bara en dröm”? Matthews menar att vi, genom att 
samtala filosofiskt med barn, även kan hjälpa dem att bearbeta svåra livsfrågor som annars 
kan skapa oro hos barnet. Professor Matthews, menar att barn dagligen utan tvekan hanterar 
de stora frågor som vuxna filosofer fortfarande grubblar över. Istället för att försöka ge barn 
svar kan vi gripa tillfället att hjälpa dem att utveckla och fördjupa sitt tänkande (Pihlgren, A, 
2006). 
 
Matthews, (1994) anser att barn i allmänhet är betydligt mer filosofiska till sin läggning än 
vuxna. De frågar ”varför” och de undrar vad människor menar med det ena och det andra.  
 

Andra exempel som visar på att barn kan filosofera kan vi finna i barnlitteraturen menar 
filosoferna Jørgen Gaare och Øystein Sjaastad. Sagan om Pippi Långstrump svarar, enligt 
dem, på min inledningsfråga ”Kan barn tänka filosofiskt”? 
 
”Det här blir mer och mer mystiskt. Men vad det än är så ska jag reda på det.”  
(Pippi i Gaare, J., Sjaastad, Ø., 2000, s. 17) 
 
Pippi är ett barn och framstår som orädd, oberoende och okonventionell. Hon låter sig inte 
knäppas på sin fräkniga näsa av vuxna auktoriteter, tvärtom sätter hon dem frejdigt på plats 
med eftertryck och humor. Hon leker med språket och låter ingrodda värderingar ta en 
oväntad vändning. Hon är precis som Sokrates högst tillfreds med sitt, enligt gängse ideal, 
osköna yttre. Ett av exemplen är hennes dialog med damen i affären angående fräknar: 
 
”Lider ni av fräknar? Står det ovanför en burk med fräkensalva i skyltfönster till 
parfymaffären. En hövlig fråga kräver ett hövligt svar – tänker Pippi och går rakt fram till 
damen bakom disken 
 

- Nej, sa hon bestämt. 
- Vad vill du, frågade damen. 
- Nej, sa Pippi en gång till. 
- Jag förstår inte vad du menar! sa damen 
- Nej, jag lider inte av fräknar, sa Pippi. 

                        Då förstod damen vad hon menade. Men så såg hon lite närmare på Pippi. 
- Men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt av fräknar. 
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- Jovisst, sa Pippi. Men jag lider inte av dem. Jag är väldigt god vän med dem.” 
(Pippi i Gaare, J., Sjaastad, Ø., 2000, s. 18) 

 
I detta exempel observerar vi hur Pippi säger NEJ till damens nedvärderingar och JA till sig 
själv. Det är möjligt att vända på maktspråket för att språket är makt. Pippi lär barn att det är 
möjligt att frigöra sig. Hon ruckar på gällande definitioner och utnyttjar ordens tvetydighet. 
Ett sådant förhållnings och handlingssätt kräver fantasi, självmedvetenhet och mod att våga 
stå emot. De flesta böcker av Astrid Lindgren innehåller exempel på barns tänkande och hur 
barn resonerar. Barn använder i dem olika argument eller motargument. I Pippis berättelse 
tappar till och med den vuxna hakan när Pippi besvarar deras frågor. Hon är mycket smart, 
snabbtänkt och håller fast vid sina olika värderingar som ibland ifrågasätts t.ex. i besöket på 
skolan. Både Pippi och Sokrates tillhör en grupp människor som söker kunskap och upptäcker 
nya saker, menar Gaare och Sjaastad. Pippis figur är mycket filosofiskt och tematiserar 
tillvarons grundläggande skillnader mellan sanning och lögn. Skillnaden är inte enkel men 
den rödhåriga flickan med flätor är den första att erkänna och demonstrera detta. Pippi 
uppfinner ett ord och anstränger sig för att ta reda på vad det betyder. 
 

Pippi är, liksom Sokrates en befriare från fördomar och ingrodda föreställningar från 
falskt vetande och konventioner. Sokrates söker upp dem som med tanke på yrke och 
ställning i samhälle borde kunna ge besked om hur det förhåller sig med vissa saker, och 
sätter deras vetande på prov (Gaare, J., Sjaastad, Ø., 2000, s. 77). 

 

Pippi Långstrump är ett exempel på att barn har förmågan att tänka filosofiskt, menar 
författarna. Pippi kommer på många frågor vilka är svåra att besvara t.o.m. för vuxna. Hon 
nöjer sig inte med ett ofullständigt svar, hon försöker finna en annan betydelse med ett 
påstående. I sina böcker visar Astrid Lindgren på ett humoristiskt sätt att barn har en mycket 
utvecklad fantasi och ett tänkande. Pippi och Sokrates berör liknande teman som kärlek, död, 
frihet och makt. Ingen av de två är rädda inför de stora frågorna. I de filosoferande samtalen 
och i sagan om Pippi får barnen uppleva stor öppenhet inför stora och små frågor.  
 

Det tas upp stora filosofiska frågor utan att därför självklart behandla dem på ett 
vetenskapligt maner med en fackfilosofisk vokabulär. Ord som världen, döden, det 
goda, det onda, ord, mening, saker, förståelse, skapelse, nytta, omsorg, sanning, lögn är 
visserligen i all sin vardaglighet högst filosofiska begrepp (Gaare, J., Sjaastad, Ø., 2000, 
s. 26). 

 
De böcker Astrid Lindgren skrivit väcker många filosofiska frågor hos barn. Barn vill ibland 
bearbeta en saga i efterhand och särskilt på förskolan finns stor möjlighet att samtala efter 
sagan. 
 
8.2 Sokratiska samtal - effekter på barn 
 
Jag refererar här till Anns S. Pihlgrens erfarenheter från hennes forskningsarbete i Sverige. 
Hon har arbetat i 16 år med att introducera Sokratiska samtal som ett arbetssätt för att 
utveckla barns tänkande, språkliga förmågor och deras självbild. Ann S Pihlgren (2006) anser 
att fördelen med arbetssättet är att det i stort sätt är detsamma för dagbarnvårdare, 
förskollärare och lärare. Sokratiska samtal kan föras i alla åldrar. Pihlgren anser också att 
även för vuxna öppnar sig en värld av nya tankar när de lyssnar på barnets idéer och att man 
bli mer uppmärksam på att många frågor inte har ett enda självklart svar. 
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Sokratiska samtal ger möjligheter att skapa och förstärka goda ” dialogiska mönster” i 
barn- och personalgruppen, lära känna varandra bättre och skapa gemensamma 
förhållningssätt och en gemensam värdegrund på hela enheten (Pihlgren, A., 2005,s.27). 

Efter några år arbete med samtal i barngrupper syns tydliga resultat:  

I barngrupperna kan man redan konstatera att samtalen ger barnen ett mer utvecklad 
tänkande, god social kompetens och ökad självförtroende som tänkande och lärande 
individ, färdigheter i logik, argumentation samt ett etiskt förhållningssätt (Pihlgren, A., 
2005,s.29). 

8.3 Filosofiska samtal – effekter på barn 
 
Målet med filosofiska samtal är att närma sig fram till ett undersökande fråga. Det är inte 
säkert att man kommer fram till svaret men syftet i samtalet är att undersöka någonting 
tillsammans Det anser Børressen och Malmhester (2004). De kallar det filosofiska samtalet 
för en undersökande gemenskap, vars syfte är att söka sanning och utveckla sin 
självkännedom och sin egen tillvaro. Det har bedrivits en del forskning på detta område. Bo 
Malmhester och Ragnar Ohlsson har undersökt vilka resultat filosofiska samtal med barn ger. 
Dessa resultat gäller skolbarn. Eleverna stimulerar varandras fantasi, de undersöker vad som 
är möjligt bland annat genom att lyssna till och bedöma de kritiska argument som kommer 
fram och de bedömer slutsatserna och samarbetet. Malmhester och Ohlsson (1991) hävdar att 
syftet med filosofin är att stimulera elevernas förmåga att argumentera rationellt, det vill säga 
förmågan att formulera relevanta argument. Dessutom måste man ha en känsla för logiska 
samband för att förstå vad som är relevant. Syfte med filosofiska samtal är att öka vår 
förståelse av världen och oss själva. 
 
I Lipmans metod krävs också att man själv tar ställning till svåra problem och frågor, att man 
reflekterar över vilka argument som talar för och emot de olika ståndpunkterna. Det gör att  
barn lär sig tänka och argumentera mera rationellt också i andra ämnen och situationer utanför 
skolan (Malmhester, B., Ohlsson, Ragnar 1999). Lipmans program ger i flera skolor följande 
resultat: Man ser förbättringar av formellt resonerande (logik i snäv mening) och förbättringar 
i skapande tänkande (barn utvecklar nya idéer, upptäcker alternativ). Resultat av Lipmans 
metod syns på förmågan att läsa med förståelse och behållning och att kunna resonera 
matematiskt. Barn som har deltagit i programmet visade större nyfikenhet och hade bättre 
inställning till skolarbete. Barnen tog mer hänsyn till varandra och deras kommunikativa 
färdigheter hade ökat (Malmhester, B., Ohlsson, R., 1999).  
 
Ragnar Ohlsson som är författare till boken Filosofi med barn (1999) gjorde en undersökning 
av filosofiska samtal i en klass under hela lågstadiet. Barnen hade filosofiundervisning två 
gånger per vecka. Han konstaterade att filosofin hjälpte barnen på olika sätt. Han baserade 
resultatet på en jämförelse med jämngamla elever i andra klasser som inte hade 
filosofiundervisning. Resultaten visade att barn som prövade samtalen: 
 

• Hade lättare att argumentera än sina jämngamla elever 
• Motiverade sina uppfattningar bättre  
• Formulerade sina ståndpunkter bättre i skriftlig form och muntligt 
• Uppnådde ett avsevärt intentionsdjup när det ställdes inför ett matematiskt problem  
• Var mer självständiga och mindre auktoritetsbundna (vågade ifrågasätta kamrater, 
läraren och andra auktoriteter). Undersökningsledarna undrade om det kritiska och 
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självständiga tänkande sprider sig över till andra ämnen och om det i vissa situationer 
skulle medföra problem. Skulle eleverna under sin fortsatta skoltid stöta på lärare som 
är auktoritära och rädda om sin prestige? Skulle en sådan självständighet kunna leda 
till konfrontationer?  Det kan ju också i många sammanhang vara klokt att förlita sig 
på auktoriteter. Att i en naturvetenskaplig eller historiskt fråga tro att man helt enkelt 
på egen hand kan tänka sig fram till svaret vore ju direkt dumt. 

• I större utsträckning argumenterade för sina ståndpunkter och hade en större förmåga 
att tänka i termer av hypotetiska fall. 

• Hade större förmåga att gemensamt resonera sig fram till lösningar av problem 
(Malmhester, B., Ohlsson, R., 1999). 

 
Ett annat resultat som skiljer barnen från deras jämnåriga, som inte hade haft filosofiska 
samtal, var att barnen som haft filosofiska samtal hade lätt att föra samtal när de blev ställda 
inför ett problem i matematik, filosofi eller ett relationsproblem. De kunde ge och kräva 
argument och att lyssna på ett sådant sätt att de kunde ändra ståndpunkt och ta intryck av 
andras argument eller kunde använda andras argument för att bygga upp sin egen ståndpunkt. 
Det som visade sig mycket givande för barnen som samtalade filosofiskt var att de fick en 
större tolerans. Projektledarna gjorde inte speciella test för att försöka undersöka graden av 
tolerans men barn utryckte fraser som: 
 

• ”Var och en har rätt på sitt sätt” 
• ”Man får tänka som man vill” 
• ”Här finns det inga rätta svar” 

 
Resultatet visar också att barn i försöksklassen bättre förstod sina egna tankar och kunde 
tänka igenom problem grundligare (Malmhester, B., Ohlsson, R., 1999). 
 

8.4 Läroplan för förskolan – vad säger den om samtal? 
 
Läroplanen visar vilka mål pedagoger ska sträva efter. I Läroplanen formuleras förskolans 
värdegrund och uppdrag samt riktlinjer för verksamheten. Lpfö 98 (Läroplan för förskolan 98) 
är vägledande för den pedagogiska verksamheten i hela Sverige.  
 
I dialogen med andra kommer barn på viktiga livsfrågor. I sådana sammanhang uppfyller 
filosoferande samtal ett av förskolans uppdrag: 
 

Barnet skall också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och 
lösningar (Lpfö, 1998, s. 9). 

 

Detta är en del av filosofiska samt av Sokratiska samtal. Ledaren som ställer en fråga (frågor) 
i Sokratiska samtal uppmuntrar barnen att fördjupa sig i den frågan. Barn skall försöka 
komma fram till en lösning. I förskolans läroplan poängteras förmågan att kunna formulera 
sina tankar.  
 

Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 
egna förutsättningarna (Lpfö, 1998, s.8). 

 
Filosofiska och Sokratiska samtal ger barn den möjlighet som förskolans läroplan talar om att 
utveckla egna tankar och andras tankar. Under filosofiska samtal med barnen är det tydligt att 
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deras egna uppfattningar kommer fram. Barnen sitter i en ring och tänker i ett slags 
”grupptänkande” tillsammans (Pihlgren, A., 2006). Grupptänkandet uppmuntrar till att föra 
fram egna idéer och uppfattningar. 
 

Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor 
med andra skall stödjas (Lpfö, 1998, s.8). 

 
 Genom olika frågor och problematisering, genom att höra den andras synpunkter och tankar 
kan barn plötsligt få syn på något som tidigare varit dolt för dem. Ofta när man samtalar med 
barn händer det att de ”kommer på saker” när deras kompis just har sagt det, något som också 
syns i mina försöksseminarier. Barn kan lättare förstå sina egna tankar när gruppen utvecklar 
dem, i gruppen utvecklar man sig själv. ”Samspel mellan individens eget tänkande och 
gruppens tänkande, där den kollektiva processen fördjupar och för individens tänkande 
framåt, men där också det motsatta gäller. Gruppens dialog förs framåt och drivs vidare av de 
enskilda individerna”(Pihlgren, A., 2005,s.28). 
 

Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 
erfarenheter som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna 
skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende (Lpfö, 1998, s.9).  

 
 Barn använder i samtalen sina egna erfarenheter och kunskaper som de fått genom 
socialisationsprocessen. De får också en möjlighet att förstå världen genom att analysera och 
diskutera. Särskilt gäller det moraliska dilemman samt etiska problem. John Dewey menar att: 
 

Vi kan erbjuda färdiga idéer i tusentals, och vi gör det, men vi lägger vanligtvis inte ner 
så mycket besvär på att se till att den lärande får arbeta i en miljö där hans egna 
aktiviteter genererar, stödjer och bekräftar idéer - dvs. meningar och samband. Det 
betyder inte att läraren skall stå bredvid och titta på. Alternativet till att erbjuda ett 
färdigt stoff och lyssna till den exakthet med vilken det återges, är inte vila utan 
deltagande, delaktighet i en aktivitet. I en sådan gemensam aktivitet, är läraren samtidigt 
elev och eleven är, utan att veta det, lärare.  Därtill kommer att ju mindre båda parter är 
medvetna om att man undervisar varandra, desto bättre är det. (Dewey, J., 1997, s.205). 

 
En riktlinje för de som arbetar på förskolan är att pedagoger skall stimulera barnens samspel 
och hjälpa dem att bearbeta konflikter, kompromissa och respektera varandra. Genom 
filosofiska samt Sokratiska samtal kan man resonera ämnen som: vänskap, olikheter, känslor. 
Detta hjälper barn att lösa konflikter i gruppen eller att synliggöra dessa problem som kan 
uppstå. I Lpfö bekräftas också Vygotskijs teorier att lärandet baseras såväl på samspelet 
mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Detta sker i både två typer av 
samtal. Barngrupper skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. De ska få 
hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att lära sig, det vill säga bilda sig, 
utifrån olika aspekter som intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. 
Det finns tydligt rekommenderat att det är nyttigt och mycket positiv att använda olika 
metoder av samtal: 
 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 
och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i 
lärandet ( Lpfö, 1998, s.12). 
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Under pågående samtal kommer många av barnens tankar fram. Barn har lättare att 
systematisera och förstå sina tankar genom att säga dessa högt. Barn utgår ifrån egna 
erfarenheter. Barn har möjligheten att lyssna på andra barn och samspela med varandra. 
Under hela processen pågår lärandet. 
 

8.5 Sammanfattning av samtal i förskolan – förutsättningar och effekter 
 
Jag undersökte i detta kapitel om små barn har förmågan att tänka filosofiskt. Gareth B. 
Matthews (1994) visar till exempel att barn är duktiga på att leka filosofiska lekar. Han menar 
att små barn är filosofer från sin natur. De har en naturlig undran över saker och ting existens. 
Han ger många exempel i sin bok ”Philosophy and the Young Child”(1980) på barns undran. 
Han anser även att” One of the exciting things that children have to offer us is a new 
philosophical perspective” (Gareth, B., Matthews, 1994, s.14).  De naiva och ibland barnsliga 
frågor gör att filosofin hela tiden är fräsch. Gareth B Matthews ger i sina böcker många 
exempel på att små barn är mogna för att föra samtal. Andra exempel på barns filosofiska 
mognad tänkande återfinns i barnlitteraturen, till exempel i berättelserna om Pippi 
Långstrump. Astrid Lindgen visar där att barn är kapabla att tänka filosofiskt och Pippi är ett 
bra exempel på det, menar de norska filosoferna Gaare och Sjaastad. Lipman och Matthews 
menar att barn definitivt har förmåga att leka med tankar, spekulera över möjligheter och 
utforska. 
 
Louis Goldman (i Svedberg, L., Zaar, M., 1998) riktar däremot kritik mot metoderna och 
anser att de förvirrar barnen. Lindström i Svedberg, L., Zaar, M., 1998 anser att det som man 
döljer för barn tvärtom skapar förvirring. Filosofiska samtal är oftast ett andningshåll för barn. 
Han menar att barn har förmåga att leka med tankar, spekulera över möjligheter och utforska. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att barn i samtalen med andra barn och vuxna har 
möjligheten att utveckla sitt eget tänkande. Barns tänkande blir stimulerat av filosofiska 
problem. Genom att filosofera med barn kan man hjälpa dem att bearbeta svåra livsfrågor, 
som annars kan skapa oro hos dem. Avsnittet pekar på goda effekter av filosofiska samt 
sokratiska samtal med barn. En av de effekter som Ann S. Pihlgen nämner är förbättrad social 
kompetens och ökat självförtroende. ”Läraren har ingen speciell auktoritet; skiljer hon sig från 
barnen, gör hon det snarare genom att se flera möjliga svar och vara mer osäker än de. Sådana 
upplevelser – inte alltför vanliga i skolan – borde stärka barnens självkänsla och lust att gå 
vidare med egna undersökningar och självständigt tänkande” (Malmhester, B., Ohlsson, R., 
1999, s.19).   Barn utvecklar tänkande, färdigheter i logik, argumentation samt ett etiskt 
förhållningssätt. Ragnar Ohlsson forskare och projektledare presenterar också att filosofiska 
samtal har en positiv inverkan på barn. Några effekter han beskriver är att: 
 

• barn tar mer hänsyn till varandra och deras kommunikativa färdigheter (s.23) 
 

• barn är mer självständiga och mindre auktoritetsbundna, (s.19) 
 

• barn har lättare att gemensamt resonera och hitta lösningar på problemet ”Filosofiska 
samtal kan i bästa fall bidra till att barn blir mer noggranna i sitt tänkande genom att 
reflektera över svåra problem och över själva processen att tänka över dem” (s.18) 

 
• barn har större tolerans ” Filosofin försöker formulera och besvara de mest 
grundläggande frågorna om världens struktur och uppbyggnad. Att då ta vara på barns 
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nyfikenhet och öppenhet, innan deras världsbild är färdig och innan fördomarna grott 
fast, borde kunna leda till större tolerans inför osäkerhet och större förmåga att se 
problem ur flera olika perspektiv” (s.17). 

 
Till sist gick jag genom Läroplanen för förskolan 1998 för att se om det finns belägg för att 
arbeta med filosofiska samtal där. Det finns många exempel i Lpfö där man strävar efter att 
man ska jobba med olika samtalsmetoder med barn. I förskolans läroplan finns en tydlig 
rekommendation att använda olika samtalsmetoder. Barn skall utveckla sina egna tankar, 
idéer. Barn skall använda de egna erfarenheterna som grund och skall söka förståelse och 
skapa sammanhang och mening. Vi vuxna skall hjälpa barnen att utveckla tillit och 
självförtroende (Lpfö, 1998). 
 
 

9. PRAKTISKA EXEMPEL PÅ SAMTAL MED BARN 
 
I den här delen av mitt arbete kommer jag att visa praktiska exempel på hur man kan samtala 
med förskolebarn. Till mitt arbete valde jag två samtal som jag genomförde med förskolebarn. 
Det ena samtalet var kring sagan ”Pricken”(1959) av Margret Ray och det andra kring sagan 
”Det glada lejonet”( 1975) av Louis Fatio. I det ena samtalet använde jag det Sokratiska 
samtalet som metod (”Pricken”) och i det andra det filosofiska samtalet (”Det glada lejonet”). 
 
9.1 Sokratiskt samtal kring sagan ”Pricken” 
 
Sagan handlar om en liten kanin som inte ser ut som resten av sin familj eftersom den har 
prickar över hela kroppen och alla andra kaniner är vita. Morfars kalas närmar sig i familjen. 
Mamma kanin är orolig och vet inte om hon ska ta med Pricken på kalaset. Hon oroar sig för 
att morfar inte kommer att acceptera Pricken som ser helt annorlunda ut än de andra. 
Mamman vill inte lämna Pricken hemma ensam och samtidigt vill hon inte förstöra morfars 
kalas. Tant Lisa säger till och med att Pricken absolut inte får följa med. Till slut bestämmer 
sig mamman att Pricken får stanna hemma. Kaninen blir ledsen, skriver ett avskedsbrev till 
familjen och ger sig iväg. När föräldrar och barn kommer tillbaka från kalaset och upptäcker 
att Pricken är borta blir de mycket ledsna och börjar leta efter honom. De måste vänta tills 
nästa dag när det blir morgon. Hela familjen oroar sig mycket och ångrar det de har gjort. De 
förstår hur mycket de älskar Pricken även om han ser annorlunda ut. Efter att Pricken vandrat 
långt finner han till slut en annan kanin familj. Där ser han en kanin som är helt vit medan alla 
andra i familjen är prickiga. Den vita kaninen är ledsen på grund av sitt annorlunda utseende. 
Pricken berättar sin historia för den nya familjen. Båda familjerna älskar sina annorlunda 
kaniner mycket och börjar förstå hur dumt de har burit sig åt. Pricken återvänder hem med 
sina nya vänner. Alla blir mycket glada för att han har kommit tillbaka och de organiserar en 
fest med massor av morötter. Det är en berättelse om samhörighet, utanförskap och sökande 
efter egen identitet.  
 
Pedagogen (samtalsledaren): Vad betyder ordet ”olika” för dig (tolkningsfråga)? 2i kan 

tänka en stund innan ni svarar. 
Barnen svarar: 
Natalie: Man är inte som de andra. 
Molly: Det betyder att man inte liknar de andra. 
Elsa: Att någon har brunt hår och någon har ljust hår, en är vit och en är prickig. Det betyder 
olika. 
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Pedagog: Håller du med Elsa, Clara? 
Clara: Ja, kanske en har tatuering och inte den andra. 
Tess: Man är inte som de andra, att man har t.ex. brun färg på huden som Alex (en kompis 

som går på en annan avdelning). 

Pedagogen: Varför fick Pricken inte komma på morfars kalas? 

(faktafråga/tolkningsfråga) 
Elsa: För att han har prickar på hela kroppen.  
Natalie: Och morfar tycker inte om bruna prickar. 
Tess: Och tant Lisa tycker inte om bruna prickar. 
Elsa: Jag tycker att han är söt och tant Lisa är dum. 
Clara: Tänk att det kanske var fel ägg. 
Molly: Men kaniner kommer från magen som vi. 
Tess: Han fick stanna hemma och det blev orättvist för Pricken blev ledsen. 
Pedagogen frågar barnen hur kaniner föds och det blir delade åsikter. Pedagogen förklarar 

då hur kaniner föds. 

Pedagogen: Varför springer Pricken iväg? (faktafråga/tolkningsfråga) 
Clara: För att han inte fick komma på morfars kalas!  
Det kändes som att alla deltagarna förstod och det fanns inte behov av att fråga alla. 

Pedagogen: Varför är mamma Kanin ledsen? (faktafråga/tolkningsfråga)  
Natalie: För att den prickiga kaninen rymde iväg, men hon tyckte om honom och saknar 
honom. 
Molly: För att han sprang iväg, och jag trodde att han aldrig skulle komma tillbaka, men det 
gjorde han. 
Tess: För att Pricken rymde i väg men hon (mamma) älskade den. 
Clara: För att Pricken sprang i väg men sen kom han tillbaka. 
Pedagogen: Varför kom han tillbaka? (tolkningsfråga) 
Elsa: Han har nog ångrat sig, han saknar sin mamma. 
Tess: Jag tycker att en prickig kanin har gått vilse och hamnade i den vita familjen, och den 
vita kaninen har gått vilse och hamnade i den prickiga familjen? 
Pedagogen: Om du skulle vara Mamma kanin skulle du ta Pricken på morfars kalas? 

(värderingsfråga) 
Tess: Jag skulle ta Pricken på kalas. 
Natalie: Jag skulle ta en barnvakt. Om inte barnvakten kan komma, då skulle jag ringa till 
farfar. 
Clara: Om han skulle opereras?  
Pedagogen: Om det inte skulle gå att operera? 
Clara: Då skulle jag stanna hemma med honom. 
Molly: Jag skulle ta Pricken med mig, för att om man har ett barn och det barnet inte har en 
hand, då ska man ändå ta med sig det, för att man älskar sitt barn. 
Pedagogen: Tack så mycket för era åsikter och intensivt tänkande. 
 
9.1 a Egna observationer under samtalen  
 
Jag samtalade med 4- och 5-åringar som tillhör min avdelning, det vill säga jag är deras 
närmaste pedagog. Vi satt på en matta i en ring så alla kunde se varandras ansikten. Innan vi 
började seminariet berättade jag vilka regler som gäller i samtalen t.ex. att det finns inga ”rätt” 
eller ”fel” svar och att vi alla kan tycka olika, att det är viktigt att lyssna på varandra och att 
man inte ska avbryta varandra. Senare fick barnen bestämma ett gruppmål. De bestämde att 
”vi väntar på vår tur och vi skriker inte”. Därefter ställde jag en inledande fråga 
(öppningsfrågan, se ovan). 
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Jag märkte att de barn som jag samtalade med var mycket nyfikna inför samtalet. Allt var nytt 
för dem eftersom de inte hade varit med om att samtala på sådant sätt förut. Om man skulle 
samtala med större grupper kan det vara bra att skriva så att man kan komma ihåg barnens 
tankar. Det var lite svårt för mig att samtidigt skriva ner barnens svar och att hålla 
ögonkontakt med dem. Barnen blev intresserade av vad jag skrev. De förstod att jag skrev 
deras svar och försökte då förbättra sina meningar genom att till exempel hitta rätt ord. Det 
hände även att en flicka försökte läsa och pekade på olika bokstäver. Barnen kunde i alla fall 
läsa sina namn, och efteråt snabbt komma tillbaka till diskussionen. Jag samtalade med fem 
barn så det var lätt att komma ihåg deras åsikter och därför gav jag upp att anteckna under 
samtalen. Det hade blivit svårare i Lipmans metod om jag inte hade antecknat. I filosofiska 
metoden samtalade jag med flera barn och det skulle bli svår för mig att komma ihåg varje 
barns fråga. Alla barns frågor till texten måste man komma ihåg väl för att barnen sedan röstar 
på en fråga och den fråga (eller frågor) som har flest röster vinner. 
 
I detta samtal prövade jag att sitta på mattan med barnen. Efter ett tag började de lägga sig ned 
eller ville krypa. Jag fick be dem att sitta upp så att alla kunde se varandra och jag upplevde 
detta som ett störande moment. De lyssnade mycket koncentrerat på alla regler som gäller 
under samtalet. Det kändes att de upplevde detta som väldigt spännande samtidigt som det var 
viktigt. De försökte verkligen sätta sig in i Mamma kanins roll och till och med komma med 
nya idéer, till exempel att kanske det skulle gå att operera Pricken. Efter det Sokratiska 
samtalet fick jag höra av barnen att de var mycket positivt inställda till samtalet och att de 
tyckte att det var spännande.  
 
Själva seminariet tog ca 25 minuter och till slut märkte jag att barnen började bli trötta. Då 
avslutade jag samtalet. 

 
9.2 Filosofiskt samtal kring sagan ”Det glada lejonet” 
 
Sagan handlar om ett lejon som bor i en djurpark i en fransk stad. Folk hälsar på det glada 
lejonet varje dag: Djurvaktarens pojke Frans, skolläraren och fru Dupont. En dag glömmer 
djurskötaren att låsa dörren till lejonets hus och det tycker han inte om. Lejonet bestämmer sig 
för att gå ut på stan och hälsa på sina vänner. På vägen träffar lejonet andra djur som hälsar på 
honom men när han hälsar på människor blir de rädda och springer iväg. Lejonet kan inte 
förstå varför de beter sig så. Efter ett tag ser lejonet brandmän som drar ut en brandslang och 
en flyttvagn som kommer närmare. När brandmannen börjar närma sig lejonet med 
brandslangen kommer pojken Frans gående och säger ”Goddag glada lejon”. Frans föreslår att 
de ska gå tillbaka till djurparken och brandmannen följer efter. Alla människor hälsar på 
lejonet igen. Lejonet är glatt när det kommer hem igen och ville inte gå ut på stan igen. Från 
den dagen vill det stanna kvar i djurparken och hälsa på Frans, som är hans allra bästa vän. 
 
Jag samtalade med 5-åringar kring sagan ”Det glada lejonet”. Det var 7 barn och vi satt runt 
ett bord. Först läste jag sagan. Innan vi började samtala berättade jag att vi ska tänka 
tillsammans, att vi skall försöka förstå sagan bättre och att det finns kanske inget rätt eller fel 
svar på de frågor som jag ställer. Efter läsningen bad jag barnen att de skall tänka på sagan en 
stund. Jag började fråga alla runt bordet vilka frågor de kommit på när vi läst sagan. 
 
Olivia: Varför glömde pojken att stänga dörren till det glada lejonet? 
Ester: Varför kunde han inte stänga dörren? 
Julia: Varför slängde den där tanten maten? 
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Johanna: Och så var en tant som satt och stickade hela dagen utan att säga ”hej” till glada 
lejonet 
Pedagogen läser en gång till stycket – ”hon gick aldrig hem utan att säga adjö till det glada 

lejonet” 

Antoan: Men hon gick aldrig hem fast… för att hon väntade tills lejonet gick förbi. Att lejonet 
alltid var glad fast de alltid var läskiga 
Olivia: De är inte läskiga 
Antoan: Jo 
Olivia: Lejon är inte läskiga. Antoan är för rädd för det. 
Viktor: Jag var på Kolmården och har sett Bambiungarna 
Pedagogen: Tänker du Antoan att varför lejonet var ändå alltid glad medan människor 

var rädda för honom. Menar du det? (kontrollfråga) 
Antoan: nickar 
Olivia: Vad händer när Frans tog han det glada lejonet hem? 
Pedagogen: Undrar du vad kommer att hända sen? (kontrollfråga) 
Olivia: Ja 
Ester: Varför alla kom hem till glada lejonet? 
Johanna: Varför de kom bara till glada lejonet? 
Olivia: Jag undrar varför bodde han inte lång borta i öknen där lejonet brukar finnas? 
Ester: Varför Frans tog lejonet hem? 
Pedagogen läser frågorna som barn har ställt. Vid frågan varför lejonet var glad medan alla 

människor var rädda för honom svarar ett barn att de var vilda mot honom. 

Viktor: Varför är han snäll mot dem då? 
Olivia: Han kanske är ett snällt lejon som inte är lika vild. Han kanske var vild förut. De 
tyckte att det var lite för mycket och då. De tyckte de att han skulle bli snäll och flytta till 
stan. 
Barnen får en stund att tänka och bestämma sig på vilken fråga de vill försöka hitta svar på. 
Pedagogen berättar att de ska välja bara en fråga och börjar fråga runt bordet: 

Philippa: Jag tror att den där tanten kastade mat på lejonet för att hon kanske inte kände han 
Olivia: Vi får hitta svaret på den rätta frågan som det var rätt, på den som svarar rätt den får 
börja det här nästa gång 
Pedagogen: Det finns inga rätt svar och det finns inga fel svar. 2i får tänka lite, fundera 

och berätta hur ni förstår sagan. 
Antoan: Varför var lejonet jättesnäll? 
Julia: Varför den pojken tog hem lejonet? 
Ester: Varför lejonet var glad? 
Johanna: Varför var de som spelade musiken så rädda när lejonet bara kom? 
Pedagogen förklarar att vi röstar och att man ska räcka upp handen en gång. Frågan ”varför 

lejonet var så snällt” får flest röster. Barnen får en liten stund att tänka och därefter frågar 

pedagogen: 

Johanna: Jag tror att alla rättade honom så han vill inte vara dum längre så han vara tvungen 
att vara snäll. 
Philippa: Jag tror att när lejonet flyttades till stan då var han snäll 
Olivia: Jag tycker synd om honom för att han har inga vänner 
Victor: Alla blev rädda och sprang iväg, han blev ensam utan vänner 
Pedagogen: Varför var inte Frans rädd?( uppföljningsfråga, tolkningsfråga) 
Victor: Kanske var det Frans som var djurskötare 
Antoan: De blev rädda och sprang iväg. Rädda när han var ute. De var inte rädda när han var 
inlåst 
Pedagogen: Vilken person i sagan skulle du vilja vara och varför?(uppföljningsfråga). 
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De flesta barnen svarade att de ville vara det glada lejonet för att han var snäll och glad. Ett 

barn ville bo i djurparken. 

 
9.2 a Egna observationer under samtalen 
 
Jag samtalade med barn som går på en annan avdelning men känner mig från 
skogsverksamheten. Det är 5- och 6-åringar som tillhör en 5-årsgrupp. Barnen kände sig 
”stora och utvalda” eftersom det var de som fick gå till en annan avdelning och lyssna på 
sagan och samtala efteråt. Stämning var lite annorlunda än vid vanliga sagostunder eftersom 
det nu var det lite mer allvarligt. Jag använde bandspelare samt skrev vad barnen sa. Jag tror 
inte att detta påverkade samtalets utfall. Barnen blev ganska nyfikna när de märkte att jag 
kom med bandspelare. De tittade vad jag skrev och efter en stund de glömde bort det och 
koncentrerade sig på samtalen. 
 
Det fanns flera moment i samtalet där barnen ställde olika frågor angående sagan samt kom 
med olika funderingar. Deras tänkande var på hög nivå det vill säga de överraskade mig med 
sina olika intressanta aspekter. Ett av barnen undrade t.ex. varför lejonet inte levde i öknen 
långt borta, där det borde leva. Barnen tyckte till och med synd om lejonet för att han var 
ensam och inte hade några vänner. Det fanns inte så många motargument. Nästan alla höll 
med varandra. Själva samtalen pågick i en lugn och trevligt atmosfär. Barnen lyssnade på 
varandra och bara vid enstaka tillfällen behövde jag påminna om reglerna som gäller under 
samtalen (flera ville t.ex. prata samtidigt). 
 
Vissa barn hade lite svårt att förstå alla instruktioner i filosofiska metoden. De ville gärna 
svara på frågorna innan vi hade röstat. Det var mycket intressant att kunna pröva Lipmans 
metod. Som samtalsledare ville jag inte styra för mycket, samtidigt som jag kände att jag 
måste hålla strukturen, kanske detta gjorde att jag missade några intressanta påståenden.  
 
Jag har inte haft tillfälle att träna filosofiska samtal så många gånger tidigare och jag upplevde 
det svårast vad gäller att hålla strukturen. Det krävs många samtal för att bli bra samtalsledare. 

 

Det var bra att använda bandspelare under samtalet så att jag kunde koncentrera mig på vad 
barnen sa. Jag kunde hålla ögonkontakt med barnen. Jag skrev ned frågorna under samtalet 
för att jag behövde dem när vi röstade samt var de hjälpbara att ha dem på pappret under 
själva samtalen. Samtalet tog cirka 25 min. Vi satt runt bordet och alla kunde se varandra. 
 
Samtalen var en mycket spännande upplevelse för både barn och mig som seminarieledare. 
För mig kändes samtalen givande. Jag kunde i samtalen inte se någon större skillnad mellan 
barns och vuxnas tänkande i filosofiska samtalen. Jag menar att små barn också har ett stort 
behov för att komma fram till sanningen.  Under hela samtalet var jag imponerad över deras 
tänkande. Seminariet blir ett tillfälle där ledare och förskolebarn kan reflektera, pröva sina 
värderingar och hypoteser. Barnen behöver argumentera för sina påstående och utveckla sina 
tankar. Samtalsledaren måste vara uppmärksam på att inte låta ett påstående passera utan 
förklaring.  
 
Jag håller med författarna att barnen i tankepauserna börjar tänka intensivt (Lipmans metod) 
och kommer på intressanta idéer och det kan vara en bra metod att samtala när det handlar om 
äldre elever. Med förskolebarn kan det dock bli lite svårare eftersom de i samtalet med 
kamraten kan glömma bort sina egna ursprungliga tankar. Samtidigt kan det ju ses som ett 
slags minnesträning. Det gäller dock att vara uppmärksam på risken. 
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10. ANALYS OCH RESULTAT 
 
I min uppsats ställde jag frågan vilken nytta de Sokratiska och en filosofiska samtalen avses 
ha på förskolebarn. Sammanfattningsvis kan man konstatera att barns samspel med vuxna och 
andra barn påstås spela en mycket viktig roll i deras utveckling. Vygotskij och Piaget hävdar 
att barn utvecklar sig i samspel med andra. Barn lär sig från lärare och andra barn. Det största 
ansvaret ligger hos pedagoger som ska skapa förutsättningar för det sociala och aktiva 
lärandet. Litteraturgenomgången visar att språk och tänkandet är nära förknippade med 
varandra. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. 
Burbules anser att i filosofiska såväl som i Sokratiska samtal finns plats för att barn ska pröva 
och ompröva sina tankar för att bättre förstå problemen och sedan hitta eventuella lösningar 
om man använder en undersökande dialog. Under denna typ av dialog utvecklas hela tiden 
barns tänkande. Språk, koncentration, argumentation förbättras. Ann S. Pihlgren anser, med 
stöd av annan forskning, att seminariets arbetsform (Sokratiska samtal) ger individen ett mer 
utvecklat tänkande, god social kompetens och ökat självförtroende, färdigheter i logik, samt 
ett eget etiskt förhållningssätt. Ragnar Ohlsson och Bo Malmhester presenterar i sin forskning 
att filosofiska samtal har en positiv inverkan på barn. Några effekter som de tar upp är: 
 

• barn tar mer hänsyn till varandra och deras kommunikativa färdigheter ökar 
• barn är mer självständiga och mindre auktoritetsbundna 
• barn har lättare att gemensamt resonera och hitta lösningar av problemet 
• barn har större tolerans (Malmhester, B., Ohlsson, R., 1999, s.345-349). 

 
Jag har tagit upp barns intellektuella och språkliga utveckling för att se om barn i låga åldrar 
har förmågan att tänka filosofiskt. Resultat visar att barn är mogna för att behandla filosofiska 
ämnen. Jag har svårt att tolka Piaget som hävdar att barn i småbarnsåldern inte har förmåga att 
motivera sina påståenden och att de skulle ha svårigheter med att ge förklaringar och att 
argumentera. De dialoger med fyra- och sexåringar som jag presenterat i detta arbete pekar på 
att de ibland kan ha problem med att systematisera sina tankar, men argumentationen i deras 
påstående går att följa mycket bra som i följande exempel. Här argumenterar flickan för sitt 
påstående varför hon vill ta Pricken på kalas: 
 
Molly: Jag skulle ta Pricken med mig, för att om man har ett barn och det barnet inte har en 

hand, då ska man ändå ta med sig det, för att man älskar sitt barn. 

 
Hennes resonemang är genomtänkt och det tycker jag är raka motsatsen till Piagets teori att 
barn i småbarnsåldern inte har förmåga att motivera sina påståenden: 
 
Pedagogen: Om du skulle vara mamma Kanin skulle du ta Pricken på morfars kalas? 

Tess: Jag skulle ta Pricken på kalas. 

3atalie: Jag skulle ta en barnvakt. Om inte barnvakten kan komma, då skulle jag ringa till 

farfar. 

Clara: Om han skulle opereras?  

Pedagogen: Om det inte skulle gå att operera? 

Clara: Då skulle jag stanna hemma med honom. 

Molly: Jag skulle ta Pricken med mig, för att om man har ett barn och det barnet inte har en 

hand, då ska man ändå ta med sig det, för att man älskar sitt barn. 
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Men kan inte filosofiska, djupa frågor förvirra barn? Ja i en viss grad, men det man döljer för 
barn gör dem snarare rädda och förvirrade (Matthews, G., B., 1994). Vissa ämnen som 
behandlas öppet på detta sätt bör kunna väcka starka känslor hos barn eftersom man pratar om 
viktiga och starka ämnen som död, kärlek, frihet, ensamhet och vänskap. Efter samtalet kan 
det hända att ett barn behöver prata ut. Därför att är det viktig att en pedagog finns tillgänglig 
även efter samtalet för att fånga upp de tankar som kan ha väckts. Vissa barn kan uppleva 
samtalen starkare än andra barnen och därför kan behöva stöd hemma. Det är också viktigt att 
det finns en kommunikation mellan pedagoger och föräldrar, så att bearbetningen kan fortsätta 
hemma om det behövs. Ledaren kan aldrig veta vad barnen kommer att lyfta fram i samtalen 
och därmed kan inte förbereda sig inför seminarium. Varje samtal blir därför unikt. Detta kan 
man se både som en risk och som en utmaning. I Filosofiska samtal kan ledaren välja själv om 
han/hon vill vara med och delta i seminariet eller ha en funktion att endast hjälpa barnen att 
argumentera. Om läraren bestämmer sig för att delta kan hans åsikter styra samtalet. Om han 
väljer att avstå blir samtalet neutralt.  
 
Jag gick genom Läroplanen för förskolan 1998 för att belysa hur den ser på att använda 
filosofiska samtal. Det finns många exempel i Lpfö där man uppmuntrar arbete med olika 
samtalsmetoder med barn. Man kan säga att filosofiska och Sokratiska samtal med 
förskolebarn kan uppfylla flera pedagogiska mål i verksamheten: 
 

• Barn ser samband och upptäcker nya sätt att förstå världen 
• Barn utvecklar förmågan att kommunicera med andra och uttrycka tankar 
• Barn utvecklar förmågan att leka med ord 
• Barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd 
• Barn utvecklar sin förmåga att fungera i grupp 
• Barn utvecklar förmågan att hantera konflikter  
• Barn utvecklar ansvar för gemensamma regler  
• Barn skapar sammanhang och förstår bättre världen med hjälp av samtalen, menas i 
Lpfö.  

 
Förskolebarn lär sig att formulera meningar, hitta lösningar på olika problem samt respektera 
varandra. Förskolan vilar på demokratins grund och därför skall dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (Lpfö, 98). Grunden för detta är att bygga en plattform av moral och etik 
för att uppnå en större tolerans1. Det är i ljuset av detta som det blir viktigt att samtala i 
förskolan och skolan om moraliska frågor. Den uppfattningen delas av ett flertal av de 
författare vilkas böcker jag använde när jag skrev denna uppsats. De menar att barn tycker att 
det är intressant att diskutera de stora livsfrågorna och att dessa diskussioner gynnar deras 
utveckling. Samtalen ger barnen möjlighet att kunna resonera och förstå mera samt ompröva 
olika tankar. Ofta under pågående samtal berörs moraliska och etiska frågor, frågor som berör 
existens, olikheter, rättvisa och tolerans. Flera av forskarna har kommit fram till att genom att 
filosofera på förskolan/skolan har barn lättare att förstå världen och sig själva. Det är inte 
säkert att ledaren med sina elever kommer fram till ett svar men det är heller inte det som är 
syftet. Genom att samtala med varandra i den presenterade formen lär sig barnen respektera 
andras åsikter. Barn lyssnar noga på varandras tankar och kanske får de höra det som varit 

                                                 
1 Etik är det regelverk som vi individer, organisationer och samhälle, sätter upp som riktlinje och ideal för hur vi 
skall bete oss i samhället. Etik kallas ofta för moralfilosofi. Moral är det sätt som vi de facto beter oss på, som 
individer, organisationer och företag. 
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dolt. Man kan i alla fall se problem från många olika perspektiv. Genom att ”filosofera” med 
förskolebarn förverkligar man ett av förskolans uppdrag att ”ge barnen stöd i att utveckla tillit 
och självförtroende” och deras ”nyfikenhet, företagsamhet och intresse/-/  uppmuntras och 
deras vilja och lust att lära skall stimuleras”(Lpfö, 1998, s.9).  
 
Dewey anser att för barnens bästa utveckling är det viktigaste ” det sociala, det skapande, det 
upptäckande och det konstnärligt uttryckande barnet”(Kroksmark, T., 2003, s. 375). Han 
menar vidare att skolans/förskolans största uppgift är att utveckla och utnyttja förmågor var 
barnets inneboende aktiviteter får största möjliga utrymme. Hans mest berömda slagord som 
jag nämnde tidigare lyder: ”Learning by doing” (Kroksmark, T., 2003, s. 375). Förskolebarn 
lär sig att formulera meningar, hitta lösningar på olika problem samt respektera varandra. 
Seminarieledarens uppgift är att hjälpa barnet att finna sitt eget svar på dessa frågor. 
 
Men vem har ansvaret under samtalen för att försvara den demokratiska värdegrunden som 
gäller i vårt samhälle? Vad händer om under pågående samtal uttrycker barn spontana tankar 
som är mindre bra? Ledaren måste låta alla synpunkter komma upp i samtalen annars strider 
det mot det demokratiska sättet att ha samtal. Ragnar Ohlsson, författare till boken Filosofi 

med barn, genomförde, som nämnts tidigare, en undersökning på lågstadiet av nyttan med 
filosofi. Han menar där att alla svar på en filosofisk fråga eller på en värderingsfråga är 
acceptabla. Det blir dock tveksamt ur läroplanens perspektiv, där demokratiska värderingar 
ska fostras. I fall där oacceptabla påståenden förekommer, t.ex. rasistiska åsikter eller religiöst 
kränkande, tycker jag att samtalsledaren bör agera och i värsta fall bryta diskussionen. Ett 
annat sätt att hantera en sådan problematik kan vara att uppmuntra andra samtalsdeltagare att 
reagera genom att försöka komma med motargument. En sådan situation inträffade inte under 
mina försöksseminarier. Det är rimligt att anta att en person som kommer med kränkande 
påståenden genom att få höra motargument får sig en tankeställare och förhoppningsvis 
ändrar sin inställning. Stort ansvar vilar på ledaren som håller seminariet. Ledaren bör agera 
med stort skicklighet mot åsikter som strider mot läroplanens demokratiska värdegrund. Detta 
kräver både hövlighet och intelligens, så att deltagarna känner att de har frihet under samtalet 
och det är ett av de stora dilemman som måste hanteras under den här typen av samtal. 
 
Det finns andra dilemman som syntes tydligt i samband med mina försöksseminarier. Att 
använda Sokratiska samtal i förskolans verksamhet kan vara ganska svårt att planera in. För 
det första är det redan många inplanerade aktiviteter i förskoleverksamheten. Förskolans 
veckoschema kan t.ex. se ut så här 
 
Måndag: Ute dag 
Tisdag: Skogsverksamhet 
Onsdagar: Temadag 
Torsdagar: Tvärgrupper (åldersgrupper) 
Fredag: Sångsamling, fri lek   
 

För det andra finns det inte alltid tillräckliga resurser för att dela grupperna och barngrupperna 
är för stora för att genomföra samtal i hela gruppen. Trots allt lyckades jag genomföra mina 
samtal. Lite omorganisation i sagostunderna samt planering med arbetskollegor krävdes. 
Filosofiska och Sokratiska samtal med förskolebarn handlar om 20- 30 minuter som mest. När 
det är fint väder kan man ha samtal ute, vilket kan underlätta aktiviteten. 
 
Efter mina försöksseminarier stärktes jag i uppfattningen att samtal med barn är nyttigt för 
både barn och samtalsledaren. Genom samtal får barnen en chans att uttala sig fritt utan att en 
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vuxen person säger vad som är rätt eller fel, de kan pröva och ompröva sina tankar och 
formulera sina egna frågor. I samtal med andra kan barnet utveckla sin emotionella och 
sociala kompetens, kompetenser som barnet kommer att behöva i skolan samt i vuxenlivet. 
Koncentrationen förbättras eftersom man måste lyssna på vad den andra säger. Barnen lär sig 
att vänta på sin tur att tala eftersom det i de samtalen finns tydliga regler både för 
samtalsledare och för deltagare. Genom metoden (Sokratiska och filosofiska samtal) anser jag 
att barn utvecklar självdisciplin. De försöker kontrollera sig att inte avbryta, att vänta på sin 
tur och så vidare. Genom detta upptäcker barn nya ”vägar” att tänka. Ibland kan de ha svårt att 
själva formulera sig men kamraten kan genom att säga något ge barnet idéer för att utveckla 
sina egna tankar. Olika texter, bilder, ibland drama utvecklar barns nyfikenhet. Allt detta ökar 
också barnets självförtroende och språkförmåga fördjupas. Barn utvecklar mod genom att 
säga sin egen åsikt och föra fram sina ärliga och spontana tankar. De tränas att respektera 
andras åsikter i samtalen och att respektera de personer som har andra åsikter och idéer. De 
har lättare att förstå att vi är olika. Jag ser allt detta som viktiga uppdrag för 
förskoleverksamheten.  Jag anser att barn utvecklar en relation sinsemellan samt till 
pedagogen som håller i seminariet. Det är ett bra tillfälle där man kan mötas på denna mentala 
nivå. Samtalen på förskolan bidrar till att bekräfta för barnen att deras åsikter verkligen 
betyder någonting. Filosofiska och Sokratiska samtal är en stund i förskoleverksamheten där 
tankar, känslor och språket berikas. 

 
10.1 Svar på forskningsfrågorna  
 
I min uppsats ställde jag frågan vilken nytta avses samtalen ha på förskolebarn och hur ter sig 
samtalen i praktiken? De olika samtalsmetoderna avser att erbjuda gott om möjlighet att 
uttrycka känslor och sätta namn på dem. Genom detta avses barns språkförmåga, deras 
förmåga att använda argument och använda egna erfarenheter och kunskaper, liksom deras 
moraluppfattning och tänkande utvecklas. Under samtalen lever sig barnen in i olika roller t. 
ex ”hur är det att se annorlunda ut” – sagan om ”Pricken”, ”Hur känns det att inte ha några 
vänner” – sagan ”Det glada lejonet”. Barn blir mer empatiska. Barn får mycket bra träning 
genom att lyssna på andra (koncentration), vänta på sin tur (tålamodighet), att inte skrika och 
överrösta andra (träna respekt). 
 
I praktiken är samtalen till nytta i förskolan genom att barns tänkande utvecklas. Deras 
kunskaper om sig själva och världen utökas, i enlighet med målen i Lpfö 98. Barn lär sig att 
respektera varandras olika åsikter. Genom samtalen utvecklar förskolebarn koncentration, 
tålamodighet, lyhördhet, empati, språket berikas, argumentationsförmåga förbättras och 
formulering av meningar tränas. 
 
 

11. DISKUSSION 
 
Jag minns själv att när jag var liten undrade jag över vem som föddes först på vår planet. Jag 
kunde förstå att min mamma föddes av hennes mamma och att jag själv skulle komma att 
skaffa barn när jag blev stor. Men hur var det med de första människorna på vår jord? Hur 
uppstod själva världen? Det finns ju en hypotes att gud skapade oss, men hur skapade gud sig 
själv? Andra säger att vi härstammar från apor. Men hur hänger det ihop när aporna tillhör en 
annan ras? Mina funderingar som liten är bra exempel på frågeställningar som barn kan 
grubbla över. 
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I mitt arbete ställde jag en fråga angående om barn är mogna att filosofera. Innan jag började 
med filosofiska samtal var jag lite fundersam och väldigt nyfiken. Jag funderade över barns 
svårigheter att konstruera frågor och om barnen skulle komma på bra frågor till sagan. Efter 
det att jag genomförde samtalen tyckte jag att barnen hade lätt att komma på bra frågor. Under 
mina samtal märkte jag att barns tankar och deras resonemang var djupa.  Jag fick en känsla 
av att barnen utvecklas mycket under samspel med andra. Jag håller med Vygotskij som 
menar att barn befinner sig i förändring och hela tiden har möjligheten att utveckla kunskaper 
och erfarenheter från andra människor. Barn är inte alls omogna inför stora frågorna, de kom 
själva med djupa frågor under mina samtal.  
 
En av de frågor som jag ställde i början av mitt arbete var ”Många föräldrar samt pedagoger 
undrar hur ska man fostra det intelligenta, språkbegåvade, empatiska barnet?” Jag tror att 
filosofiska samtal är en av faktorerna som kan påverka ett barns utveckling, intelligens och 
språkutveckling. Jag tycker att förskolebarn behöver den stimulansen. Dessa barn kommer 
med all säkerhet ha det lättare i grundskolan. Mina påstående stämmer med Vygotskijs teori 
om att ”vi kommer inte åt hela vår kapacitet utan att samspela med andra människor” 
(Vygotskij i Kroksmark T., 2003). De forskare, filosofer, pedagoger och psykologer vilka jag 
tar upp anser att samtalen är till stor nytta för barnen och att det finns många fördelar med att 
filosofera med förskolebarn.  
 
En av svårigheterna under samtalen var att hålla sig till strukturen. I vissa stunder ville jag att 
ett barn skulle utveckla sina tankar men jag lyckades inte med det av rädsla att tappa 
strukturen. Hade jag utvecklat det hade nog samtalen kunnat bli mer intressanta och djupare. 
Samtalen jag hade var, trots det, mycket givande och jag tror att barnen skulle komma att 
utvecklas ännu mer om jag kunde samtala med dem mer. Jag tror att om jag själv hade haft 
fler möjligheter att träna de filosofiska/Sokratiska metoderna mer skulle jag kunnat märka 
snabbare utveckling hos barnen.  Barnen skulle ha större respekt inför andras tyckande och de 
skulle snabbare bli mycket duktigare på att vänta på sin tur och inte avbryta andra deltagare. 

 
Mitt personliga syfte med uppsatsen var att systematisera och utvidga mina kunskaper om 
Sokratiska och filosofiska samtal. Dessa begrepp är ganska nya. Forskning och praktik inom 
detta område är inte så stort och syftet med uppsatsen var också att utmana andra pedagoger 
att pröva ett nytt sätt att arbeta med barn. Det ligger ett stort ansvar hos oss pedagoger att 
fostra barnen, bland annat genom läroplanens uppdrag att det är så viktigt att träna barnen att 
kommunicera och prata med varandra på demokratiskt sätt. För både pedagoger och barn är 
båda två typer av samtal ett gemensamt utforskande, en eftertänksam dialog. Det kan vara en 
ny metod för pedagoger som känner att de vill öppna både sina och barnens horisonter. 
Filosofiska och Sokratiska samtal är en möjlighet att väcka tankar hos barn.  
Jag anser att dessa typer av samtal med barn uppfyller alla dessa mål. Genom min egna korta 
erfarenhet med den filosofiska dialogen kan jag märka att barn utvecklar: 
 

• Generositet (att bjuda och lyssna på de andra) 
• Uppriktighet (man måste vara ärlig) 
• Hövlighet (artighet) 
• Ödmjukhet (att släppa sitt tänkande). 
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13. BILAGOR 
 
13.1 BILAGA I 
 
Tre slags frågor 
 
Faktafrågor 

 
Frågor som påminner oss om och hjälper oss att sammanfatta vad vi läst: svaren finns ”på 

raderna”. De handlar om vad författaren säger. Faktafrågor har bara ett svar och kan besvaras 
genom att man hänvisar till texten. Till faktafrågor hör även sådana frågor som rör det som 
inte är direkt utsagt, men som blir en nödvändig följd av sådant som står i texten. 
 
En klar uppfattning om vad som faktiskt står i texten gör det möjligt för oss att tolka den. 
 
Tolkningsfrågor 

 
Frågor som hjälper oss att förstå vad vi läst: svaren måste sökas ”mellan raderna”. De handlar 
om vad författaren menar med vad han eller hon säger. Tolkningsfrågor har mer än ett svar 
och kan besvaras genom att man hänvisar till texten. 
 
Värderingsfrågor 

 
Frågor som får oss att tillämpa det vi läst på våra egna liv och annat som är intresserade av: 
svaren kräver att vi går ”utöver raderna”. Dessa frågor fordrar att vi drar in våra egna idéer 
och värderingar och tar ställning till om vi är överens med författaren, sådan vi tolkat hans 
eller hennes mening. 
 
Värderingsfrågor har mer än ett svar och kan inte besvaras enbart genom att men hänvisar till 
texten. 

 
13.2 BILAGA II 
 
En struktur av den filosofiska processen 
 
Händelse, stimuli(text, bild, musik, sång, dans osv.) 
 
Tankepaus 1 (loggbocksskrivning, ritande, tid för att tänka igenom, koncentrera sig på frågor 
eller försöka hitta relevanta argument) 
 
Insamling av frågor (barn/vuxna presenterar sina frågor och motiverar varför valda frågan är 
intressant att diskutera och ta upp) 
 
 Tankepaus 2 (barn/vuxna skriver ned argument för viktigaste fråga, loggbock) 
 
 Val av frågan före samtal 
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 Tankepaus 3 inför samtalen (reflektera över den valda frågan, loggbock) 
 
 Samtal (pröva svar på frågan) 
 
 Tankepaus 4 (förberedande inför metasamtal) 
 
 Metasamtal (ta reda på vad vi gjort och värdera det). 

 
13.3 BILAGA III 
 
Seminarieledarens uppgifter 

 
Att ställa en rad frågor som ger riktning åt diskussionen 
 
Att försäkra sig om frågorna blivit rätt uppfattade och i annat fall formulera om dem 
 
Att ta upp problem som leder till fler frågor 
 
Att ställa frågor med flera tänkbara svar som förtjänar att tas i beaktande och kräver ett 
ställningstagande 
 
Att låta motsättningar och skillnader bli föremål för diskussion 
 
Att granska svar och få fram vad det grundar sig på och vilka konsekvenser de medför 
 
Att hålla på att svaren skall vara klart formulerade och i annat fall kräva att de formuleras om 
 
Att ställa krav på att svaren skall motiveras 
 
Att undvika diskussion för diskussionens egen skull 
 
Att vara lyhörd för de frågor och problem som svaren reser 
 
Att avstå från kravet att alla skall komma fram till samma svar 
 
Att belysa ett resonemang från skilda håll 
 
Att vara en aktiv lyssnare. 
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13.4 BILAGA IV 
 
Regler för det Sokratiska samtalet 

 
• Vi ska hjälpa varandra att tänka noga – gemensamt utforskande 
• Det kan finnas många möjliga svar 
• Lyssna noga på vad andra säger 
• Var beredd att ändra dig om du upptäcker en bättre idé 
• Tala utifrån egen övertygelse, inte luta sig mot auktoriteter 
• Undvik att motsäga dig på väsentliga punkter 
• Red ut vad som menas med olika nyckeltermer 
• Ta exempel ur vardagslivet istället för att idealisera 
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Språk-, läs- och skrivutveckling 
Modul: Läsa och berätta 
Del 2: Samtala om texter 

Samtala om texter 

Ann S. Pihlgren 

Vid förskolans runda bord sitter fem barn tillsammans med Anna som arbetar på förskolan. 

De läser och samtalar om bilderboken Resan till Ugri-La-Brek av Thomas och Anna-Clara 

Tidholm.  

Ingenstans i hela lägenheten 

sitter Morfar och tippar 

Sängen är tom och stolen är tom 

och toaletten är tom och skafferiet är tomt 

och hallen är tom och kylskåpet är tomt 

för nu har Morfar blivit bortrövad och är i ett annat land 

och jobbar i ett träsk  

och har inte med sig glasögonen 

Och Mamma vill inget säja 

Och Pappa vet ingenting 

(Utdrag ur Resan till Ugri-La-Brek av Thomas och Anna-Clara Tidholm, 1995) 

 

”Var tror ni Morfar kan ha tagit vägen”, frågar Anna barnen. Barnen böjer sig ner över 

böckerna och studerar bilden som föreställer de två barnen i berättelsen, Hinken och 

Myran, som tittar mot den tomma stolen där Morfar saknas. 

”Han kanske bara har gått ut ett tag”, säger Tom. ”Titta, han har ju grejer kvar på bordet”. 

”Ja, och blommorna i fönstret”, säger My. 

”Men varför tror barnen att Morfar blivit bortrövad, i så fall?” frågar Anna. ”Kan man se 

på något i bilden att han faktiskt blivit bortrövad?” 

”Nej, det ser ganska städat ut, tycker jag. Inte som om det varit bråk i alla fall”, förtydligar 

Erik.  

”Jag tror att mamman inte vill säga något för att det är hemligt”. Lisen skakar lite på 

huvudet. ”Eller kanske nåt läskigt.” 

”Kanske är det därför barnen tror att han blivit bortrövad”, säger Ia. ”För att mamman inte 

säjer nåt.” 

”Ja, eller för att hans grejer ligger kvar, han har ju inte ens hunnit packa”, utbrister Erik.  

 

Förskolebarnen är i det här utdraget just i färd med att utforska bilderboken Resan till Ugri-

La-Brek. Artikeln presenterar två arbetsformer för att samtala med barn om texter: 
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Eftertänksam dialog, som illustreras ovan, och dialogisk högläsning. Arbetssätten liknar varandra 

och är noga planerade aktiviteter där förskolans personal tillsammans med barnen utforskar 

och tolkar texter och bilder. Artikeln inleds med forskning och teori, gemensamma för båda 

arbetssätten, och fortsätter därefter med att först beskriva hur det går till att leda och 

planera eftertänksam dialog och därefter dialogisk högläsning.  

I artikeln används begreppet ”högläsare”, och med det avses den som läser texten högt för 

andra. Med ”samtalsledare” avses den som leder den planerade dialogen genom att ställa 

frågor till andra. Båda dessa begrepp beskriver olika roller som förskolans personal kan ha. 

Med ”läsare” avses den som läser en text själv eller som lyssnar på en uppläst text och med 

”samtalsdeltagare” den eller de som deltar i en dialog. ”Läsare” och ”samtalsdeltagare” är 

alltså två roller som barnen i förskolan kan ha i de presenterade aktiviteterna.  

Dialogen stödjer barnens tankeutveckling 

Interaktiva arbetssätt, där barnen känner sig intresserade och delaktiga, visar starka 

samband med framgångsrikt lärande (Haroutunian-Gordon, 1991; Wolf mfl, 2006). 

Arbetssätten i eftertänksam dialog och dialogisk högläsning är interaktiva: Genom övning 

tillsammans med andra kommer barnen att lära sig hur man förhåller sig till texter och deras 

innehåll och hur man gör när man tolkar oklarheter eller otydligheter. I utdraget i artikelns 

inledning, där förskolebarnen diskuterar bilderboken Resan till Ugri-La-Brek ser vi hur 

barnen tillsammans påbörjat sin tolkning av textens och bildens budskap. Först tänker de 

att Morfar inte alls är borta, allt ser ju ganska vanligt ut. Men med hjälp av Annas frågor och 

genom att lyssna på varandra och undersöka bild och text utförligt inser de att något inte 

stämmer, något är oroväckande, trots lugnet.  

Längre fram kan det förhållningssätt till text och tolkning som barnen lär sig i dialogen 

hjälpa dem att på egen hand göra analyser och val i komplexa situationer. Dialogen blir ett 

stöd i barnens tankeutveckling. Det kan jämföras med Lev S. Vygotskijs sätt att se lärande 

som en interaktiv process där individen, förutom sin faktiska utvecklingsnivå, har tillgång 

till ytterligare utvecklingsnivåer genom en proximal (möjlig) utvecklingszon, en zon som nås 

genom samspel med andra och genom att samspela med och tolka omgivningen (Billings & 

Pihlgren, 2009). Barnen når enligt Vygotskij ökade färdigheter i sitt tänkande först i samspel 

med andra och med omgivningen (kontexten). Senare kan de använda de inlärda 

färdigheterna på egen hand och kan då analysera och lösa problem utan någon annans stöd. 

En sådan utveckling hos barnen förutsätter att förskolans personal planerar kontext och 

samspel som ett stöd för det avsedda lärandet.  

Dialogens möjligheter i förskolan 

I tre-fyraårsåldern har de flesta barn erövrat de mest grundläggande kunskaperna för att 

kunna uttrycka sig språkligt (Liberg, 2003). I fyra-femårsåldern kan de också lyssna på och 

inspireras av varandras utsagor för att själva tänka vidare (Pihlgren, 2008). Men även barn 

som är ett till tre år kan reflektera kring frågeställningar. Med stöd av en vuxen som ställer 

frågor kan redan mycket små barn filosofera (Matthews, 1980). I själva verket ställer barn 



 

 

  

 

Samtala om texter Juni 2017 
https://larportalen.skolverket.se 3 (14)  

 

 

ofta själva filosoferande frågor som den vuxne kan utveckla i små dialoger: ”Varför är 

himlen blå?” ”Kan myror tänka?” eller ”När är man död?”  

Eftertänksam dialog och dialogisk högläsning ger deltagarna fördjupade insikter om olika 

grundläggande idéer, samt en möjlighet att utforska och värdera dessa. Texten och 

diskussionen kan också ställa samtalsdeltagarna inför moraliska och etiska dilemman, som 

de måste värdera. Arbetssätten kan därmed användas i arbete med förskolans värdegrund, 

alltså inte som en rad moraliska regler som lärs ut och tränas, utan för att utveckla förmåga 

att analysera och själv ta ställning, något som förskolans läroplan särskilt poängterar (Lpfö 

98, 2010, Normer och värden, Mål): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 öppenhet, respekt solidaritet och ansvar, 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra 

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen 

Genom att i samtalet få möjlighet att diskutera texter och bilder på egna villkor kan barnen 

också få tillgång till det kulturarv som läroplanen menar kan berika deras självuppfattning 

och förståelse för egna och andra kulturer (Lpfö 98, 2010, Förskolans uppdrag):  

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 

språk och kunskaper – från en generation till nästa. 

 

Identifikatorisk läsning  

I förskolan kan barnen få möjlighet att utveckla ett särskilt lyssnande, ett sätt att lyssna eller 

”läsa” som är inriktat på förståelse och analys snarare än på avkoppling (Coles, 1989; 

Marton & Säljö, 1997). Mats Trondman (1994) kallar den här typen av engagerad läsning 

för identifikatorisk läsning, ett sätt att läsa eller lyssna som gör att man förstår sig själv och 

omvärlden bättre. Judith Langers (2005) resonemang om läsarens förhållningssätt till 

bokens föreställningsvärldar leder till en sådan identifikatorisk läsart (se artikeln 

”Högläsning” i del 1). Den identifikatoriska läsningen innebär att läsaren tar till sig texten 

på ett personligt, känslomässigt plan genom att analysera och granska texten och jämföra 

dess innehåll med egna erfarenheter. Läsandet ger möjligheter för läsaren att sätta sig in i 

olika handlingar och motiv. Genom att tillägna sig en identifikatorisk läsart kommer barnen 

att vara bättre rustade att ta sig an livets utmaningar (Emery & Csikszentmihalyi, 1981; 

Furman, 1998; Lindström, 2000; Trondman, 1994).  
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Alla texter lämpar sig dock inte för denna typ av läsning. Texten måste innehålla 

komplexitet och får inte vara så tillrättalagd att dess budskap är självklart vid första 

genomläsningen. Texten bör ge möjligheter till ett öppet tolkande, som senare kan 

vidareutvecklas i gruppens dialog (Lindström, 2000). I samtalet i förskolegruppen om Resan 

till Ugri-La-Brek har samtalsdeltagarna redan tidigt i samtalet konstaterat att något inte 

stämmer. I bokens fortsatta händelseförlopp kommer Morfar att återfinnas i det fjärran 

Ugri-La-Brek. Han har rest dit frivilligt och lämnat kvar sina glasögon eftersom han inte 

behöver dem längre. Som vuxen ligger det nära till hands att tänka att Morfar har dött och 

att barnen i boken bearbetar en sorg (jfr Rhedin, 2004). Men boken avslöjar inte om det är 

en självklar tolkning. Både barn och vuxna kommer i läsningen att behöva lägga samman 

information och tolka den för att komma närmare förståelse. En sådan text lämpar sig bra 

för dialog. 

Tolkningsfrågor och värderingsfrågor 

Samtalsledarens sätt att ställa frågor är av avgörande betydelse för om dialogen kommer att 

bli reflekterande och analyserande på ett sätt som gör att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå texter (Orellana, 2008). Det är viktigt att tillägna sig ett sätt att ställa öppna och 

tolkande frågor som kan ge flera möjliga svar. Faktafrågor, där samtalsledaren frågar efter 

ett bestämt svar, leder sällan till djupare eftertanke. Frågor som ”Vem är det som har 

försvunnit i berättelsen?” ”Vart går pojken i sagan?” ”Vad heter den här sortens haj?” kan 

gärna undvikas i dialogen om texter och bilder. Använd hellre tolkningsfrågor och 

värderingsfrågor. 

Med hjälp av tolkningsfrågor kan barnen lyssna ”mellan raderna”, det vill säga lägga 

samman och analysera information, för att hitta troliga lösningar eller hållbara tolkningar 

och sortera bort de mindre hållbara alternativen. Tolkningsfrågorna underlättar processen 

genom att uppmana barnen att jämföra, kritiskt granska och utvärdera information eller 

åsikter. Frågor som ”Varför tror barnen att Morfar har blivit bortrövad?” ”Hur kommer det 

sig att Jack byter bort mammans ko mot några bönor?” ”Varför känner sig Alfons Åberg 

orolig, tror du?” är exempel tolkningsfrågor.  

Värderingsfrågor uppmanar barnen att uppskatta eller värdera och hör hemma i inledning 

och avslutning av dialogen. Här finns svaret ”bortanför raderna” och den tillfrågade måste 

själv ta ställning. ”Gör barnen rätt som ger sig iväg för att leta efter Morfar?” ”Skulle du 

vilja ha Pippi som vän?” ”Jag undrar om du tyckte om historien eller inte?” är exempel på 

värderingsfrågor.  

Tolkningsfrågor i kombination med värderingsfrågor ger barnen bästa möjligheter att 

praktisera sin förståelse och sitt tänkande. En nyckel i dialogen är alltså att inte alltid söka 

konsensus och komma fram till ett gemensamt svar utan att istället hjälpa barnen till 

öppenhet inför olika idéer och tankar. En bra dialog är när barnen (och personalen) går ut 

med fler frågor i huvudet än vad de hade när de kom in. Då kommer tankeprocessen att 

fortsätta. 
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Att leda en eftertänksam dialog i förskolan 

Eftertänksam dialog, som exemplifierades i samtalet om Resan till Ugri-La-Brec, är ett 

samlingsnamn för en grupp metoder av filosoferande dialoger. Metoderna kan skilja sig 

något vad gäller arbetsgång men bygger alla på liknande förhållningssätt. Här kommer 

sokratiska samtal att presenteras närmare, eftersom just detta metodiska angreppssätt visat 

sig ge goda effekter på barns läsförståelse och textanalys (Robinsson, 2006; Orellana, 2008; 

Pihlgren, 2008). 

Eftertänksam dialog förs med en grupp förskolebarn efter att ha högläst boken flera gånger. 

Den kräver en viss språklig kompetens att kunna lyssna på flera deltagare och arbetssättet 

lämpar sig för förskolebarn runt tre till fem års ålder. 

Forskning om eftertänksam dialog visar att förskolebarns förmåga att förstå och analysera 

texter ökar (Pihlgren, 2008). Dialogen hjälper barn att utveckla läsförståelse och en 

identifikatorisk läsart. Även andra kommunikativa förmågor ökar genom de 

eftertänksamma dialogerna, som att lyssna och förstå andra, uttrycka och underbygga sina 

idéer i tal och skrift, att samarbeta med andra och att bygga vidare på andras idéer för att 

utveckla sina egna (Billings & Fitzgeralds, 2002; Pihlgren, 2008). Samtalen har också 

effekter på förmågan till problemlösning och kritiskt tänkande (Orellana, 2008). I 

förlängningen är det fråga om barnens demokratiska rättigheter – att tillägna sig de 

kompetenser som krävs för att kunna leva i ett demokratiskt samhälle (Lpfö 98, 2010, Mål): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 

När den eftertänksamma dialogen fungerar som avsett är den ett öppet, samarbetande och 

kritiskt utforskande samtal mellan likvärdiga deltagare, där också skillnaden mellan deltagare 

och samtalsledare är liten. I förskolan kan detta ses som den eftertänksamma dialogens mål. 

Med förskolebarn är det särskilt viktigt att samtalsledaren fungerar som en tydlig förbild i 

frågeställande och utforskande samarbete (Pihlgren, 2008). Som pedagogisk aktivitet 

innebär dialogen att det finns ett antal utvecklingssteg på vägen, där både grupp och 

samtalsledare prövar sig fram i samtalsformen. Samtalsledarens roll skiljer sig då från de 

deltagandes. Även om hon eller han bör vara en samtalspartner i en demokratisk dialog, så 

behöver samtalsledaren därutöver kontrollera att samtalet går framåt och att barnen förstår 

hur dialogen ska föras.  

Samtalsledarrollen kan till att börja med vara svår att tillägna sig och kräver träning, även 

om samtalsledaren tidigare har arbetat med att ställa frågor till barn i utforskande aktiviteter 

(Pihlgren, 2008). Den vuxne kan i början uppleva att de egna goda idéerna inte längre är i 

fokus, något som man kanske inte lagt märke till att de faktiskt varit tidigare. Samtalsledaren 

blir heller inte uppskattad eller bekräftad, något som annars ofta är en glädje i arbetet med 

förskolebarn. Att de egna idéerna inte längre styr kan innebära att samtalsledaren känner sig 

tveksam och funderar över om deltagarna kanske lär sig ”fel” värderingar – var går gränsen 
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för vad de ska tillåtas att kritiskt analysera? Särskilt som oerfaren samtalsledare kan 

osäkerheten över rollen göra att man blir rädd att tappa greppet över situationen, eftersom 

man har svårare att upptäcka vad som orsakar att något går fel. Bristen på erfarenhet och 

förebilder leder kanske till att samtalsledaren frågar sig om samtalen verkligen är värda den 

tid man måste lägga på regelbundna samtal. Forskning visar dock att återkommande 

dialoger ger goda effekter på läsförståelse, kommunikativ förmåga, förmåga till kritisk 

analys och social kompetens (Orellana, 2008; Pihlgren, 2008; Robinsson, 2006).  

Den eftertänksamma dialogens struktur och förutsättningar 

Mitt eget forskningsarbete (Pihlgren 2008) visar att det är viktigt att hålla sig till en given 

struktur. Samtalet kan omfatta följande moment, där varje moment fyller en funktion för 

barnens tankeutveckling: 

Moment 1. Samtalen inleds med en fråga som alla deltagare ombeds besvara. Barnen har 

haft möjlighet att före samtalet ta del av texten genom högläsning flera gånger. Frågan 

innebär att var och en tar ställning till texten utifrån sin egen förförståelse och det man 

tänkt och förstått av berättelsen när man lyssnat till den. Deltagarna ges möjlighet att tänka 

igenom frågan under någon minuts tankepaus. Därefter besvaras frågan av alla deltagarna. 

Genom att lyssna på de andras idéer upptäcker deltagarna att det finns flera tolkningar. I 

dialogen om Resan till Ugri-La-Brek var den inledande frågan ”Hur skulle du ha gjort när du 

upptäckte att Morfar var försvunnen om du varit ett av barnen i boken?” 

Moment 2. Därefter följer deltagarnas tolkning och analys av texten. Här arbetar gruppen 

tillsammans för att försöka komma till en bättre förståelse, genom att granska textens, 

bildernas och deltagarnas utsagor kritiskt. Barnen uppmuntras att underbygga sina 

uttalanden genom att referera till texten och att bygga vidare på det som tidigare sagts 

genom att samtalsledaren ställer frågor: ”Var i texten (eller bilden) kan vi se att det är som 

du säger?” ”Kan någon finna bevis för vad som händer genom texten (bilden)?” ”Tänker 

du detsamma som Kalle gjorde nyss?” och ”Vad tror du om det Lisa just sa, Elin?” Barnen 

uppmuntras också av samtalsledaren att presentera djärva idéer som kan avvika från tidigare 

idéer eller från det som är konventionellt genom frågor som ”Finns det någon ny idé som vi 

inte har hört ännu?” och ”Hur skulle det kunna vara på ett annat sätt?” Samtidigt värnar 

samtalsledaren om att alla deltagare bemöter varandra med respekt, även när man inte är 

eniga om tolkningen: ”Jag hör att du har en annan idé än Sara. Kan du förklara din idé 

närmare?” ”Kan du beskriva Eriks idé för oss, Karin?” och ”Vilken av de andras idéer 

liknar din egen mest?”  

Samtalsledaren har förberett ett antal tolkningsfrågor. Inledningens utdrag där 

samtalsledaren Anna ställer tre tolkningsfrågor är ett exempel på den här delen i samtalet. 

Hon frågar: ”Var tror ni Morfar kan ha tagit vägen?” ”Men varför tror barnen i boken att 

Morfar blivit bortrövad, i så fall?” och ”Kan man se på något i bilden att han faktiskt blivit 

bortrövad?” 

Moment 3. Slutligen uppmanar samtalsledaren deltagarna att återkoppla till egna 

vardagserfarenheter, genom att ställa en värderande fråga utifrån diskussionen om texten. 
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”Gör barnen rätt som ger sig iväg för att leta efter Morfar?” eller ”Hur ska man göra om 

någon man tycker om försvinner, tycker ni?” är exempel på värderande frågor. 

Moment 4. Efter dialogen är det viktigt att föra en kort metadialog om hur gruppen 

samarbetat, det vill säga ett samtal om själva samtalet: ”Kommer ni ihåg samtalsreglerna? 

Hur har vi kunnat hålla oss till dem, tycker ni? Vad kan vi förbättra?” Metadialogen blir ett 

lärande om vad som är en önskvärd samtalskultur.   

Samtalsreglerna 

Att skapa en tillåtande atmosfär för ett gemensamt granskande är viktigt. Det handlar om 

att på olika sätt visa på vad som är önskvärt i dialogen. Det kan ske genom att tydligt 

beskriva att samtalet är en ”lek” med andra regler än de som vanligtvis förekommer i andra 

aktiviteter på förskolan. Att gå igenom någon av följande regler inför ett nytt samtal kan 

vara en utgångspunkt, men det viktigaste är att den vuxne genom sitt agerande praktiskt 

synliggör reglerna: 

• Vi ska hjälpa varandra att tänka noga. 

• Lyssna noga på vad andra säger. 

• Det finns många möjliga svar. 

• Var beredd att ändra dig om du upptäcker en bättre idé. 

 

För att förhållningssättet ska internaliseras, bli en förmåga som man bär med sig, måste det 

övas. I alla nybörjargrupper kommer deltagarna att iaktta samtalsledaren för att få 

vägledning om vad som är accepterat och inte i samtalet. I början kan det vara nödvändigt 

att samtalsledaren talar mer än vad som annars avses i den eftertänksamma dialogen för att 

visa på hur samtalet ska föras. Det kan också innebära att samtalsledaren behöver 

uppmuntra eller markera genom gester och ansiktsuttryck vad som är önskvärt och inte. 

Samtalsledaren måste dock vara uppmärksam på när uppmuntran och markeringar via tal, 

gester och ansiktsuttryck snarare styr samtalets intellektuella innehåll än visar på önskvärd 

samtalskultur. Förskolans personal har i sin vardagliga roll bland annat till uppgift att lära 

barn det som i samhället är accepterade och önskvärda värderingar. I rollen som 

samtalsledare ska hon eller han uppmuntra granskning av alla värderingar, även de som 

uppfattas som de önskvärda. De båda rollerna kompletterar varandra och är förskolans 

uppgift enligt läroplanen. 

Praktiska förutsättningar 

Dialogerna bör hållas regelbundet (Pihlgren, 2010). För förskolebarn innebär det ett samtal 

i veckan eller möjligen varannan vecka. Deltagarna ska vara placerade så att de ser varandra, 

gärna runt samma bord eller i ring på stolar. Samtliga deltagare ska ha hört texten flera 

gånger och om möjligt ha en kopia av den text som diskuteras så att de kan ta stöd av 

bilderna för att minnas handlingen. Förskolebarnen orkar fysiskt knappast med längre 

samtal än cirka 20 minuter, även om de gärna skulle fortsätta diskutera. Samtalslängden är 

också beroende av hur intresserad gruppen blir av att utforska de idéer som texten erbjuder. 
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Dialogen ska utgöra största delen av tiden för att barnen ska orka. Högläsning av texten bör 

genomföras vid en annan tidpunkt än samtalet och reflektioner om samtalsregler eller 

metadialog om samtalet bör hållas kort. En bra gruppstorlek med förskolebarn är cirka 5-6 

deltagare. Då kommer alla till tals, om de så önskar, och barnen kan också höra övriga 

deltagares idéer.  

Att planera den eftertänksamma dialogen  

En god planering är en förutsättning för att den eftertänksamma dialogen ska ge avsedda 

positiva effekter. En gemensam kollegial diskussion under planeringen är värdefull inför 

dialogen i barngruppen. 

Välja text 

En intresseväckande text som underlag för dialogen bidrar till samtalets goda kvalitet. Valet 

av underlag är beroende av vad samtalsledaren vill åstadkomma och varför, i vilken grupp 

och under vilka förutsättningar. Välj en text som ger upphov till funderingar, som kan 

tolkas på flera olika sätt och som har en svårighetsgrad som gör att barnen får anstränga sig 

för att förstå och tolka. Alla goda högläsningsböcker fungerar inte för en eftertänksam 

dialog. Är texten alltför lätt att överblicka och innehåller alltför få idéer, blir samtalet snart 

uttömt. Innehåller texten inga motsägelser, tolkningsmöjligheter eller sprickor, ger den inte 

stöd åt diskussionen. En text som innehåller en tydlig moral eller ett entydigt budskap är 

knappast användbar, även om texten kanske är fantastisk i andra sammanhang. Kajsa Kavat 

av Astrid Lindgren är en bra högläsningstext men duger tyvärr knappast till underlag för en 

eftertänksam dialog: moralen är given, Kajsa Kavat är god trots att hon är hittebarn och 

lever under svåra förhållanden, och mormors olycka klaras upp genom Kajsas rådighet. 

Samma författares text om Pippi flyttar in, där den ensamstående flickan ljuger och är ganska 

otrevlig men samtidigt spännande för de väluppfostrade barnen Tommy och Annika, är 

däremot en bra text för eftertänksam dialog. Den innehåller flera dilemman och ger 

möjligheter till eget utforskande.  

Inför val av text kan förskolans personal med fördel samråda med barnbibliotekarien, som 

har en omfattande kunskap om texter och kännedom om vilka texter som intresserar och 

utmanar barn i den här åldern. En av bibliotekarien sammanställd lista på användbara texter 

till eftertänksamma dialoger är en god hjälp i personalgruppens planeringsarbete. 

Förslag till arbetsgång vid planeringen 

Samtalet ska vid färdig planering innehålla följande delar: 

 Inledande fråga  

 Analys/tolkning 

 Värderingsfråga 

 

Däremot är det en fördel att inte genomföra planeringsarbetet i den ordningen. Använd 

istället den här ordningen vid planeringen: 
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a. Börja med att läsa texten.  

b. Fortsätt med att formulera tolkningsfrågor. 

c. Fortsätt med att formulera en inledande fråga. 

d. Avsluta med förslag till värderingsfrågor. 

 

I avsnitten nedan finns hjälp vid planeringen.  

Börja med att läsa texten. Läs igenom texten noga, gärna flera gånger. Anteckna frågor 

och egna kommentarer. Fundera på vilka budskap som texten ger, vilka textens huvudteser 

är, vilka logiska styrkor som finns, och var det finns brister, otydligheter och motsägelser i 

resonemang, utförande eller innehåll.  

Fortsätt med att formulera tolkningsfrågor. Formulera efter genomläsningen fundering-

ar i form av tolkningsfrågor, inte som påståenden. Med tolkningsfrågor avses frågor där 

svaret inte är uppenbart eller självklart utan måste sökas, genom att information från texten 

tolkas. Svaret finns alltså inte direkt avläsbart på raderna, utan snarare mellan raderna. Ge-

nom att starta planeringen med tolkningsfrågorna, som utgör andra steget i dialogen hittar 

samtalsledaren lättare textens väsentliga frågeställningar. Uppslag till tolkningsfrågor kan till 

exempel vara följande: 

• Hur ska detta tolkas? Vad innebär detta? Varför tror ni att detta händer?  

• Om det hade varit på ett annat sätt, vad skulle då hända? 

• På vilket sätt är … och … lika (olika)? Vad är skillnaden mellan … och …? 

 

I samtalet lyssnar samtalsledaren på dialogen, följer upp med frågor som fördjupar barnens 

tänkande, ibland från de frågor som planerats och ibland utifrån nya spår som kommer upp 

i dialogen. Alla frågor som samtalsledaren planerat före samtalet kommer kanske inte att 

användas, eftersom samtalet tar en annan vändning, men de kan vara bra att ha när samtalet 

ebbar ut och deltagarna behöver hjälp med att finna nya infallsvinklar.  

Fortsätt med att formulera en inledande fråga. Den inledande frågan är den enda fråga 

som samtalsledaren helt säkert kommer att ställa i samtalet. Den ska hjälpa deltagarna att få 

syn på sin egen förförståelse av underlaget. Den ska också hjälpa dem att få syn på vilka 

idéer som finns inbäddade i texten, och att dessa kan ha flera olika infallsvinklar. Den inle-

dande frågan konstrueras lämpligen så, att den knyter an både till textens innehåll och till 

deltagarens egen upplevelse av detta. Det är en värderingsfråga, men den förutsätter att 

deltagarna ändå gör en första spontan tolkning av underlaget. Det bör vara en fråga som ger 

en öppning för flera olika svar, inte bara ja eller nej. Hela gruppen bör heller inte bli över-

ens i svaret, då hjälper inte frågan till med att få fram flera alternativa idéer. Den får dock 

inte vara så omfattande eller komplex, att det blir svårt att besvara den utan att först ge-

nomföra en analys av underlaget. Följande frågeformuleringar leder ofta den inledande 

frågan rätt: 
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• Hur/vem/vad skulle du välja… 

• Om du var med i texten vem/vad/hur skulle du… 

• Välj den mening/det ord som du tycker betyder mycket för innehållet… 

• Döp om texten/boken till något du tycker passar…  

• Håller du med eller inte om …? Motivera! 

 

Avsluta med förslag till värderingsfrågor. Till sist återstår att fundera över någon värde-

ringsfråga som kan fungera som en avslutning av samtalet, där deltagarna kopplar dialogens 

innehåll till sina egna erfarenheter. Liksom fallet är med tolkningsfrågorna kommer kanske 

aldrig de förberedda värderingsfrågorna att ställas. Det kan ändå vara bra att ha ett par al-

ternativ förberedda. Hittar man inte omedelbart själv förslag på värderingsfrågor, kan man 

alltid relatera textens innehåll till dagens och deltagarnas verklighet: 

• Om det vore idag, hur skulle …?  

• Vilka konsekvenser skulle detta få för oss?  

• Vad skulle hända om … skedde?  

 

Barnens förberedelse 

En förutsättning för att texten ska vara ett stöd i dialogen är också att deltagarna har fått 

höra texten flera gånger innan samtalet och att de kunnat bearbeta texten genom dialog 

under läsningen. Det ger dem tid att förstå och sätta sig in de idéer och dilemman som 

texten presenterar. Diskussionen riskerar annars att stanna vid ett ensidigt tyckande utan 

djupare analys eller förståelse. Vid ett sådant förberedande tillfälle kan också dialogen gärna 

förarbetas genom att barnen får ta ställning till någon tolkningsfråga.  

Att leda en dialogisk högläsning i förskolan 

Ett liknande men förenklat sätt att tolka och analysera böcker är dialogisk högläsning. 

Arbetssättet för dialogisk högläsning kan användas i alla åldrar på förskolan och liknar de 

arbetssätt som tidigare presenterades i artikeln ”Högläsning”. Här kommer jag att fokusera 

på och fördjupa användningen av den dialogiska högläsningen med yngre barn, mellan ett 

och tre år gamla.  

Många barn kan delta i boksamtal redan innan de fyllt ett år (Liberg, 2003). Under 

småbarnstiden utvecklar barnen särskilt aktivt sin kulturella och symboliska kompetens 

(Rhedin, 2004). Barnen kommer i högläsningens boksamtal att röra sig på högre 

tankemässiga nivåer än när de deltar i vardagliga samtal, dels eftersom bokens språk är mer 

avancerat än vardagstal, dels eftersom samtalet ger möjlighet till frågor och klargöranden.  

Det finns olika syn på om boken på egen hand ska få förmedla budskapet till lyssnaren och 

att upplevelsen inte ska störas av dialog eller om läsningen ska avbrytas för frågor, 

förtydliganden eller tillrättalägganden (Rhedin, 2013). Barnboksförfattaren Anna-Clara 

Tidholm (i Rhedin, 2013) vänder sig exempelvis mot det hon kallar ”pedagogisk läsning”, 
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när man gör avbrott i läsningen för att förklara eller när man förenklar texten om man tror 

att barnen inte förstår. Å andra sidan visar språkforskning att gemensamma diskussioner 

och tolkningar av texten har stor betydelse för att barn ska lära sig att förstå innehåll och 

begrepp (Thomsen, 2013). Det är i själva samtalet om läsningen som språkutvecklingen 

sker: ordförrådet utökas, liksom känslan för språket och förmågan till fantasi och tolkning.  

Ett sätt att förhålla sig till både det konstnärliga uttrycket och de språkpedagogiska 

angreppssätten är att läsa boken flera gånger – ibland utan frågor och ibland med frågor. 

Däremot finns det anledning att vid båda typerna av högläsning hålla sig till författarens 

text och inte förenkla den vid läsningen. Barnboksforskare Ulla Rhedin (2004) påpekar att 

det konstnärliga uttrycket som uppstår mellan text och bild i bilderboken endast nås om 

man håller sig till den text som är skriven och inte gör om eller återberättar det som händer. 

Genom att läsa texten så som författaren skrivit den uppstår möjligheter för barnen att göra 

sina egna tolkningar, istället för att de lyssnar till högläsarens tolkning.  

Böcker med enbart bilder, så kallade pekböcker, kan ge upphov till små samtal med de allra 

yngsta förskolebarnen där den vuxne kan koppla bokens händelser till barnens egen vardag: 

”Titta en katt! Kommer du ihåg att vi såg en katt igår? Vad säger katten?” Efter hand kan 

högläsaren introducera böcker med bild och enklare text, böcker som kan läsas om flera 

gånger och som den vuxne genom samtal med barnen kan koppla till deras vardag. Gunilla 

Woldes böcker om Totte och Emma och Grete Janus och Mogens Hertz Bamse behandlar 

vardagliga situationer som barn kan känna igen: att baka, klä på sig, gå ut och gå till 

doktorn. Barn skaffar sig en förståelse för den här typen av kärnhändelser redan i 

ettårsåldern (Rhedin, 2004). Läsandet kommer att stödja förståelsen för vad barnen 

upplever i vardagen och upplevelserna i vardagen kommer att stödja läsförståelsen.   

I den dialogiska högläsningen läser högläsaren boken samtidigt som hon eller han bjuder in 

till tolkning och värdering genom att ställa frågor (Jönsson, 2007). Det är en fördjupad 

dialog jämfört med samtal om exempelvis pekböckernas bilder eller om vardagliga 

händelser. Många av de nutida småbarnsböckerna ger upphov till funderingar, frågor och 

undringar och beskriver självständiga, drömmande, funderande barn på upptäcktsfärd i 

vardagen eller fantasin (Rhedin, 2004). Barbro Lindgrens böcker om Max, Åke Löfgrens 

bok Historien om någon, Ulf Löfgrens böcker om Ludde eller Anna-Clara Tidholms böcker 

Knacka på!, Varför då?, Hitta på!, Ut och gå! fungerar alla i dialogisk högläsning med yngre 

barn. 

Planera dialogisk högläsning 

När den dialogiska högläsningen planeras kan följande arbetsgång användas: 

Steg 1. Läs igenom boken och studera bilderna, gärna flera gånger. Anteckna frågor och 

egna kommentarer. Fundera på vilka budskap som texten ger, vilka budskap som bilderna 

ger, om de hänger samman eller ger olika budskap, om det finns otydligheter och motsägel-

ser.  
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Steg 2. Fortsätt med att formulera tolkningsfrågor på samma sätt som vid planering av den 

eftertänksamma dialogen (se ”Fortsätt med att formulera tolkningsfrågor”, s. 9 i artikeln). 

Anteckna gärna frågorna med blyerts i bokens marginal eller på papper.  

I bilderboken Knacka på! av Anna-Clara Tidholm kan barnen vara delaktiga genom att 

faktiskt knacka på bildernas dörrar för att sedan öppna och se vad som gömmer sig där 

bakom. I en planering av dialogisk högläsning av Knacka på! uppstår redan vid andra sidan 

funderingar. Texten lyder: ”Någon inne? Lilla Kalle! Slår på trumma Trillar kull”. På bilden 

syns Kalle utan kläder sittandes med trumman på golvet. Han ser glad ut. Det verkar som 

om han har badat eftersom det står en badbalja på golvet, där vattnet har skvätt ut. Men 

varför står det ”Trillar kull” i texten? Hur och när har Kalle trillat? Det blir en fråga att ta 

med till barnen i den dialogiska högläsningen. Bakom den gula dörren lyder texten ”Någon 

inne? Lilla gubben Vattnar blomma Matar katt”. På bilden syns rummet där katten just ska 

börja äta och där gubben vattnar en jättestor tulpan. Varför har gubben en så stor blomma 

inomhus? Och hur har den vuxit sig så stor? Det blir också frågor för högläsningen. 

Efter att två-tre tolkningsfrågor formulerats är det dags för högläsning. Kanske ställer 

högläsaren de frågor som förberetts men hon eller han behöver också lyssna på och bejaka 

barnens frågor och tolkningar. Det ger dem en bild av att läsning handlar om att tänka, 

förstå och bli berörd (Molloy, 2002). Barnen kanske hittar helt andra frågor att utforska. 

Efter barnens utrop ”Titta potta!” kan högläsaren tänkas svara med en fråga: ”Ja, titta, 

varför står det en potta bredvid badbaljan?”  

Barnens möjligheter till egna tolkningar förstärks genom högläsarens öppna frågor. Om 

högläsaren, efter att ha läst meningen ”Trillar kull”, ställer frågan ”Hur tror du att Kalle 

trillade omkull?” ges barnen möjlighet att själva söka svar genom att tolka bilden. Om 

barnen inte hittar svar eller inte svarar kan den vuxne vara en förebild i tänkandet genom 

att själv fundera över frågan: ”Kanske har han halkat när han klev ur badbaljan? Eller har 

han snavat på mattan? Vad tror du?” 

Avslutning 

Sammanfattningsvis kan sägas att eftertänksam dialog och dialogisk högläsning är aktiviteter 

som riktas mot att upptäcka, förstå nya saker och lära sig på ett icke-auktoritärt sätt. 

Dialogen ger deltagarna en särskild möjlighet att fånga och förstå olikheter, genom att flera 

röster och olika idéer hörs (Dysthe, 1996; Holquist, 2004). Även för den vuxne högläsaren 

kommer barnens tolkningar av boken att förundra, förbrylla och utmana till mer läsning.  
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