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Abstrakt  
 
Mitt arbete tog sitt avstamp utifrån en aktionsinsats i mitt arbetslag, där vi tyckte oss se att 
värdegrunden hos våra elever inte längre var självklar och att de uppvisade tecken på intolerans 
och brist på empati osv. Syftet med mitt arbete var att se vilka effekter en intervention med 
filosofiska samtal kunde ha på elevernas samtals- och argumentationsförmåga, samt för deras 
förståelse för värdegrundsfrågor. Frågeställningarna handlade om vilken effekten var enligt ett 
metodverktyg för samtal, enligt eleverna själva, samt utifrån mina egna observationer. Eleverna 
gick i årskurs 7 och jag använde mig av semistrukturerade pre- och postgruppintervjuer, 
observationer enligt the Argumentation Rating Tool (ART), samt mina egna fältanteckningar 
utifrån observationerna. Samtalen pågick under vårterminen 2019 och genomfördes vid 10 
tillfällen. Jag kom fram till att de filosofiska samtalen hade haft god effekt på elevernas sätt att 
argumentera och samtala, både enligt elevernas egen uppfattning, bedömningarna i ART och 
mina egna fältanteckningar av observationer, trots den begränsade tid de pågick. Elevernas 
förmåga att samtala kring värdegrundsfrågor hade också utvecklats, vilket tyder på en större 
förståelse för demokratibegreppen, än innan interventionen. 
 
 
 
Nyckelord: värdegrund, intervention, filosofiska samtal, gruppintervju, observation, 
Argumentation Rating Tool (ART)  
 
 
 
Abstract 
 
My work started in an action based intervention in my work unit, since we could see some signs 
that the students no longer automatically embraced the value foundations (core values) and that 
they showed signs of intolerance and lack of empathy for example. The aim of my work was to 
see which effects an intervention with philosophical conversations could have for the students’ 
abilities to talk and argue for their cases, and for their understanding of the value foundations. 
The research questions were about what the effect was according to a method for this type of 
conversation, according to the students, and also from my own observations. The students were 
in grade 7 and I used semi-structured pre- and post group interviews, observations according to 
The Argumentation Rating Tool (ART), as well as my own field notes from the observations. 
My conclusion was that the philosophical conversations had had a good effect on the way the 
students argued for their cases and the way they talked, both according to the students, the 
assessments according to ART and my own field notes from the observations, despite the 
limited time they were conducted. The students’ abilities to talk about value foundation had 
also improved, which indicate that they had reached a higher understanding of the concepts of 
democracy than before the intervention. 
 
 
Keywords: value foundation, intervention, philosophical conversation, group interview, 
observation, Argumentation Rating Tool (ART)  
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Förord 
 
Detta studieår blev inte som jag hade tänkt, det där så kallade livet kom emellan och skakade 
om mig rejält. Jag var beredd att kasta in handduken, låta allting vara, för vad skulle jag med 
en magisterexamen till egentligen? Av någon outsäglig anledning fortsatte jag att hålla mig på 
banan, om än lite vingligt. Kanske var det du, Annelie, som gav mig extra jävlar anamma och 
lovade att vi skulle dra varandra över målsnöret? Nåja, nu har vi kommit ända fram, hurra för 
oss! 
 
Som vanligt har jag haft svårt att bestämma mig inför val av ämne till min uppsats. Jag var 
ganska klar med att jag ville göra något i min praktik som lärare. Något som skulle lära mig 
något nytt, utveckla mitt arbete, fördjupa mina färdigheter, efter mina snart 24 år i yrket. Frågor 
kring hur vi människor är mot varandra, empati, tolerans och respekt, är ord och begrepp som 
ständigt är aktuella, oavsett ålder. Dessa ord är mina ledord i mitt arbete på högstadiet, ett arbete 
som berikar mig som människa och försätter mig i ständig rörelse, på väg mot något nytt. Så 
blev det.  

 
Först och främst vill jag tacka de elever som ställt upp i intervjuer och filosofiska samtal, med 
liv och lust, med spännande tankar och nyfikenhet. Utan er hade det inte blivit något arbete. Ni 
inspirerar mig att tro att det finns en bättre framtid, en tid där vi återigen bryr oss om varandra 
och där mångkultur och solidaritet är en naturlig del av vardagen.  
 
Jag vill tacka min kollega Cathrine Pehrsson som hjälpt och stöttat mig genom hela arbetet. Jag 
är tacksam för våra diskussioner om värdegrundens svårigheter och möjligheter.  
 
Jag vill också tacka min handledare, Viktor Gardelli, för att han aldrig låtit mig tro att detta 
skulle vara omöjligt att dra iland. Trots mina egna tvivel. 
 
Jag vill därefter tacka alla er som coachat, peppat, promenerat, messat – ni vet inte hur värdefullt 
det har varit. Vem var det som sa att ”ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre 
tid”? 
 
Sist, men absolut inte minst vill jag tacka mina älskade barn och mina kära föräldrar som ställt 
upp med mat, prat och tjat för att jag skulle kunna slutföra det jag påbörjat. Utan er vet jag inte 
om jag hade rott båten iland på det något oroliga vattnet. Jag är framme, må ron infinna sig. 
 
En jublande känsla, så underbart! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZrvLgsnvdM 
 
Kalix maj-juni 2019 
Isabella Karlsson 
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1 Inledning 
 
Under en aktionsinsats om värdegrunden, i mitt arbetslag, under hösten 2018, uppkom ett behov 
av nya tankar kring hur vi arbetar med skolans värdegrund i klassrummet. Vi kände att vi 
famlade i mörkret, det vi tyckte att vi gjorde gav ingen effekt. Känslan av detta förstärktes 
genom diskussioner som uppstod i klassrummen efter skolvalet i september 2018. I aktionen 
såg jag och mina kollegor att vi tappat bort en del av de etiska diskussionsverktyg vi tidigare 
tyckt att vi har haft och behärskat, särskilt under perioder då ”skolans värdegrund” stått i fokus 
för utvecklingsinsatser eller prioriterade mål. Det är så mycket annat som pockar på vår 
uppmärksamhet och gör anspråk på vår tid i arbetet i skolan, även om vi både har ett fostrande 
ansvar och ett ansvar för kunskapsutvecklingen. Vi såg den dubbeltydighet som finns i och med 
beskrivningen av skolans värdegrund i läroplanen, vilket även Gardelli (2016) påpekar i sin 
avhandling, där vi å ena sidan ska överföra en känsla för människans okränkbarhet, tolerans 
och solidaritet, och å andra sidan förväntas uppfostra eleverna till kritiska, självständiga och 
självtänkande individer (Skolverket, 2018). Vi såg dessutom att våra elever allt mer lyssnar till, 
litar på och följer det som skrivs och sägs i sociala medier; skolan och föräldrarna är inte längre 
de starkaste krafterna i ungdomarnas identitets- och värdegrundsutveckling.  
Under de senaste åren har vi i skolan även sett en växande intolerans bland eleverna. Det tycks 
som om många elever har allt större problem att hantera svårigheter de stöter på, att klara 
motgångar och meningsskiljaktigheter. De är inte rustade för att lösa konflikter, men hamnar 
ständigt i dem. Detta syns inte bara i skolan, utan även i samhället i övrigt, som ofta tillskrivs 
ett allt mer hårdnande klimat i debatter i media. 
 
Skolinspektionens granskningar visade att det fanns stora brister i värdegrundsarbetet i skolorna 
runt om i landet (Skolinspektionen, 2012, 2017). De skrev att skolans undervisning inte 
uppfyllts helt av värdegrundsuppdraget som tanken var. De menade att skolorna behöver 
tydliggöra ”det demokratiska uppdraget som en del av kunskapsuppdraget” på alla nivåer, i alla 
ämnen (Skolinspektionen, 2012). De föreslog en undervisning som ger plats för elevernas egna 
frågor, en fördjupad kommunikation utifrån det aktuella ämnet man arbetar med. Skolorna 
saknade även många gånger en undervisning som integrerar värden, med kunskaper och 
förmågor, i ämnesundervisningen, och som gör detta på en nivå som utmanar eleverna och som 
ger en bestående effekt. Överlag visade granskningen att både rektorer och lärare behövde 
utveckla ett allt mer ”kritiskt förhållningssätt” (ibid). Detta ställer höga krav på enskilda lärares 
egen värdegrundsuppfattning, att de uppvisar en medborgerlig kompetens och gestaltande av 
de ideal demokratin består av. Obekväma åsikter kan och ska bemötas – vi får inte vara 
värdeneutrala (ibid). Granskningen visade även på brister i likvärdigheten av att använda 
uppdraget i undervisningen (Skolinspektionen 2012, 2017). Detta innebär inte att vi lärare 
behöver göra allting likadant, men vi måste ha en likvärdig samsyn och bara det kan vara en 
utmaning i sig. Många gånger luras vi i att tro att vi faktiskt har ett gemensamt förhållningssätt 
när det gäller vad vi säger och hur vi agerar, när det i själva verket inte stämmer. 
Skolinspektionen varnade dock för att risken att vi hamnar i en skolkultur som har ett alltför 
likriktat ideal, istället för ett klimat där olikheter kan betraktas som ”både positivt och kreativt” 
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(Skolinspektionen, 2012). Allas åsikter behöver synliggöras så att ”eventuellt obekväma åsikter 
i strid med läroplanen kan bemötas” (ibid.) Ofta styrs skolors värdegrundsarbete av insatser 
från ’välvilliga eldsjälar’, vilket blir oerhört sårbart i dagens skola, då lärare inte längre är lika 
’trogna’ sina arbetsplatser i samma utsträckning som tidigare, i och med den stora lärarbrist 
som råder. Bristen på lärare gör att lärare allt mer är benägna att flytta på sig. Rapporten från 
2017 visade även på en minskning av trygghet och arbetsro i skolorna. De skolor som uppvisade 
brister i detta saknade ofta en helhetssyn (Skolinspektionen, 2017). ”Undervisning, särskilt 
stöd, värdegrund, trygghet och studiero ses som separata spår som får konkurrera om 
uppmärksamhet och resurser” (ibid.) Skolinspektionen betonade att skolor behöver fundera på 
hur de olika aspekterna ”hänger ihop och tillsammans bidrar till utbildningens kvalitet” (ibid.). 
Det fanns flera förbättringsområden som skolor behöver ta till sig. Var är vi? Vart är vi på väg? 
Vad vill vi, eller kan vi, göra? 
 
Skolverket uppdaterar sina sidor med material som ska ge stöd i värdegrundsarbetet. Både för 
oss som enskilda lärare, för arbetslaget eller hela skolan. Det finns företag och organisationer 
som försöker sälja, eller gratis delge, sina tjänster kring värdegrundsarbeten för skolor. Hur 
pass mycket av dessa arbeten som utgår från forskning och beprövad erfarenhet är svårt att 
säga, men det finns en marknad för detta just nu. 
Vi behöver rusta eleverna i att känna sig trygga, öppna och toleranta mot varandra, samtidigt 
som de ska våga ta ställning, även om de har andra åsikter än sina kamrater. De ska dessutom 
våga ändra uppfattning om det de tror på får en annan förklaring, utifrån det de lär av varandra. 
Att inte känna att de ”tappar ansiktet”, utan att de i stället fått nya insikter som berikar dem. 
Detta gjorde att jag ville testa hur ett, för mig, nytt sätt att arbeta med argumentation och samtal, 
påverkade elevernas förmågor. Genom att göra en intervention med fokus på etik och 
värdegrund, där jag använde mig av filosofiska samtal i klassrummet hoppades jag kunna 
förbättra dessa förmågor. Jag ville genom detta lära mig själv och andra något om samtalens 
förtjänster, vad det gäller frågor utifrån livsföreställningar och olika värden. 

2 Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur filosofiska samtal påverkar elevernas förståelse för 
värdegrundsfrågor, samt utvecklar deras samtals- och argumentationsförmåga. 
 
2.2 Frågeställningar 
* Vilken effekt har en intervention med filosofiska samtal på elevernas sätt att argumentera 
och samtala med varandra utifrån mätverktyget ART? 
* Vad säger eleverna om begreppet ”värdegrund” i pre- och postintervjuerna? 
* Hur uppfattar eleverna själva sin utveckling av sin förståelse för värdegrunden, samt sin 
samtals- och argumentationsförmåga? 
* Hur upplever läraren att eleverna utvecklas i sin samtals- och argumentationsförmåga, 
utifrån egna observationer och fältanteckningar? 
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3 Bakgrund 
 
Som lärare i grundskolan är vi ålagda att arbeta för att eleverna ska formas till bland annat 
toleranta och solidariska människor, allt enligt den värdegrund som samhället förväntas vila på. 
Under 3.1 utreder jag när värdegrundsbergreppet uppstod, vad det innebär, samt påvisar den 
kritik som har lyfts fram i samband med värdegrundsarbetet i den svenska skolan. Slutligen, 
under 3.2 beskriver jag en av de modeller som Skolverket har lyft fram som ett evidensbaserat 
sätt att arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummet. 
 
3.1 Värdegrundsbegreppet  
Uttrycket ’värdegrund’ uppstod i början av 1990-talet i samband med att 1994 års Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) formades, och 
skulle förklara vad samhället ansåg vara god moral, etik, normer, relationer och demokrati, och 
att skolans uppgift var att förmedla detta (Boström & Lundmark, 2018). Det blev aktuellt efter 
en period med allt hårdare klimat i samhället och ökande nynazistiska och fascistiska 
strömningar (ibid). Något behövde göras för att tydliggöra skolans ansvar och uppgift, både vad 
det gäller moral och etik och demokrati – värdegrunden var född.  
 
Allt eftersom har andra branscher också tagit till sig begreppet och det finns idag med i 
skrivningar inom de flesta myndigheter, organisationer och företag. Ändå finns uttrycket 
värdegrund nästan inte med i något annat språk, kanske på grund av att det inte säger klart och 
tydligt vad det innebär. Att begreppet i sig av många anses otydligt framgår exempelvis genom 
Nationalencyklopedins beskrivning av ordet. Där definieras värdegrund som ”de 
grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar” (NE, u.å.) Inga 
specifika värderingar läggs fram, det går fritt att tolka och lägga in sin egen förklaring till vad 
begreppet står för. 
 
3.1.1 Förankringar i lagar och förordningar 
Det är många lagar och konventioner som styr den svenska skolan idag. I Regeringsformen 
(RF), en av de fyra grundlagarna, stadgas alla människors lika värde (RF, 1974:152).  
I kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag, i Läroplanen för grundskolan (LGR 11) står att 
läsa att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Skolverket, 
2018). Vidare står det att skolan ska arbeta för och förmedla solidaritet mellan människor, där 
exempelvis alla människors lika värde ingår, samt jämställdhet mellan könen. Detta ska ske 
genom att vi ska fostra eleverna till ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” 
(ibid.) Skolans uppgift är att ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” 
(ibid.) Verksamheten ska präglas av den enskildes välbefinnande och ingen ska utsättas för 
någon slags diskriminering utifrån ”kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (ibid.) All slags intolerans skall 
bemötas med kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser av olika slag. Det är vårt ansvar 
att se till att våra elever utvecklar sin identitet och sin empatiska förmåga, där de förväntas 



 4 
 

kunna ”förstå och leva sig in andras villkor och värderingar”. Det står klart och tydligt att det 
är ”allas” ansvar att hävda de grundläggande värdena, samt ta avstånd från allt som strider mot 
dem. Med alla avses alla professioner som kommer i kontakt med eleverna under deras skoldag. 
Dessa beskrivningar formar det vi i skolan ska ta i beaktning när vi tolkar och arbetar utifrån 
värdegrundsbegreppet, men detta begrepp har även stött på kritik från exempelvis forskare inom 
pedagogik och etik (Colnerud, 2004, Steinberg, 2018). En del av den kritiken tar jag upp under 
rubriken 3.1.3. 
 
3.1.2 Värdegrundsundervisning, etik, förmågor och fostran 
Värdegrundsarbetet kan ske explicit, i planerade insatser och övningar, eller implicit i 
oplanerade sammanhang som spontant uppstår i stunden (Halstead, 1996). Gardelli (2016) 
beskriver skolans värdegrund och den värdegrundsundervisning som ofta sker i skolan, som en 
värdeöverföringsansats, där skolan inte tillåter avvikelser från de värden som vi förutsätts ha 
gemensamt. Han hänvisar även till teoretiker som Dewey, Vygotskij med flera som alla 
förespråkar en dialogisk undervisning, där maktfördelningen mellan lärare och elever är relativt 
jämn – en motsats till den ”traditionella” undervisningen med läraren i centrum (Gardelli, 
2016). Gardelli har även tittat på etikundervisning i skolan. Han har undersökt vilka skrivningar 
kring etik som faktiskt finns explicit, eller implicit, i våra kursplaner. Gardelli föreslår att 
etikundervisning införs i skolan och styrker värdet av detta genom tre olika argument; 
medborgarargument, livskvalitetsargument respektive verktygsargument, vilka alla tre har sitt 
ursprung i läroplanens krav om att ”fostra eleverna till goda samhällsmedborgare”, ”ansvara 
för att eleverna lever ett gott liv”, samt att etiken som verktyg skulle kunna ge eleverna verktyg 
för att prestera bättre och lära sig mer (Gardelli, 2016). I andra sammanhang förespråkar 
Gardelli med flera (2012) filosofiska samtal, ett samtalssätt där eleverna tränas i att sätta ord på 
sina tankar och utvecklar sina samtals- och argumentationsförmåga (Backman, Gardelli, 
Gardelli & Strömberg, 2012). Gardellis tankar om etikunderisningens nytta sammanfaller även 
med en artikel från 2015 där Andersson skriver om sina rön från fältstudier med gymnasieelever 
som arbetat med demokrati och etik i ämnet samhällskunskap. Han såg tydliga förbättringar i 
elevernas etiska förhållningssätt, (Andersson, 2015), vilket talar för att det kan finnas vinnande 
kopplingar mellan etik/demokratiarbete och skolornas värdegrundsuppdrag. 
 
Vidare undersökte Gardelli hur eleverna resonerade kring sitt nätbeteende kontra vad 
värdegrunden i LGR11 framhäver. Han noterade att det finns en tydlig diskrepans mellan vad 
eleverna uttrycker i diskussionerna och vad de i verkligheten gör. Eleverna kan säga att de vet 
att man inte ska kränka varandra, men sedan gör de det ändå, som om inte samma regler och 
lagar gäller på nätet. Det visar att lärare riskerar att få falska uppfattningar om att deras elever 
har en god etisk hållning och att de följer denna hållning i sitt agerande, när de i själva verket 
beter sig tvärtom, i exempelvis sociala medier (Gardelli, 2016). Detta är intressant i och med 
den ökade tid dagens unga befinner sig på nätet och att nätet tagit över som en viktig 
opinionsbildare och värdegrundspåverkare. Vi kan inte vara säkra på att våra riktade insatser 
för bättre nätetik faktiskt leder till att eleverna beter sig bättre mot varandra, vare sig på nätet 
eller i verkliga livet. Det blir såldes än viktigare att vi hittar vägar för att skapa dessa goda 
samhällsmedborgare med goda värderingar, som läroplanen föreskriver.  
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I och med den ökade invandringen och numera utbredda mångkulturalismen, med människor 
med många olika etniciteter och religiösa kulturer, ökar behovet av samtal och diskussioner om 
värdegrundsfrågor (Zackari och Modigh, 2002). Individualiseringen i samhället har också ökat 
och det kan göra arbetet med att skapa goda relationer allt svårare (ibid.). Hattie (2012) och 
Zackari och Modigh (2002) menar att just goda relationer är en förutsättning för ett fungerande 
värdegrundsarbete genom samtal. I goda relationer kan samtal leda till en större förståelse och 
empati. Samtidigt är samtalen ett viktigt redskap i värdegrundsarbetet. Detta samband stöds av 
fler forskare – utan goda relationer lärare-elev, elev-elev, kommer inte arbetet att fungera 
(Aspelin, 2012.) Lärare som arbetar i skolan står således inför många utmaningar framöver.  
 
Det är många förmågor som eleverna ska tränas i under sin skoltid. Svanelid har gjort sig känd 
för att ha ringat in de fem kunskapsförmågor som efterfrågas i grundskolans kursplaner, de så 
kallade ’big five’ (Skolporten, 2012) Dessa är analysförmågan, den kommunikativa förmågan, 
den metakognitiva förmågan, procedurförmågan och den begreppsliga förmågan. Utöver dessa 
kunskapsförmågor finns många andra förmågor elever kan behöva öva på, som empati, 
kreativitet, social förmåga, problemlösning och självuppfattning (ibid.). Lärarens uppgift är att 
i undervisningen låta eleverna öva och utveckla dessa förmågor, med olika tyngd i olika ämnen. 
Dessa förmågor är en del av värdegrundsarbetet.  
 
Broady et al. (2007) menar att fostran är grunden för allt lärande. Denna fostran handlar om att 
arbeta för att utveckla de värderingar som nämns i läroplanen, utan den kommer eleverna 
troligen inte att nå de kunskaper som de förväntas erhålla under skoltiden. Halstead (1996) talar 
om värden, att eleverna tränas i vad som är gott eller ont, och rätt eller fel. Han menar att 
värdegrunden handlar om hur handlingar, situationer, människor, föremål och idéer uppfattas. 
Genom detta blir värdegrundsarbetet i skolan en praktisk övning i hur man beter sig mot 
varandra. Lindberg (2018) skriver om ’Ethos och skolframgång’ och han framhåller att en 
skolas ethos, utgör en förutsättning för huruvida skolan är framgångsrik eller inte. Han 
definierar ethos med ”ett kollektivt förhållningssätt med avseende på efterlevd moral.” 
(Lindberg, 2018, s. 52) Han skriver vidare att sättet på hur de vuxna uppträder både mot 
varandra och mot ungdomarna de undervisar, är en indikator på hur miljön för både 
kunskapsutveckling och social fostran fungerar. En skola med ett gemensamt förhållningssätt 
vad det gäller demokratiska värden har ett starkare ethos, än skolor där det finns en diskrepans 
mellan rektor och lärares uppfattningar, likaså mellan lärare-lärare. Därav finns en vikt av att 
hålla värdegrundsarbete levande, i stället för som ett tillfälligt ’prioriterat område’, samt att 
rektor som skolans ledare har en mycket viktig roll i detta arbete. 
 
3.1.3 Kritik mot värdegrundsbegreppet och värdegrundsarbetet i skolan 
Begreppet värdegrund har genom åren ifrågasatts av forskare, bland annat som jag redan nämnt 
genom sin otydlighet. Ord och uttryck som fostran, påverkan och förmedling som idag kan 
kännas förlegade, finns ’dolda’ inom värdegrundsbegreppet (Colnerud, 2004). Colnerud skriver 
att dessa ord kan uppfattas omoderna och upplevas negativa. Han menar även att begreppet blir 
diffust och otydligt i och med att det spänner över allt från moral-etik-värden, till 
medborgaransvar och demokrati. Det handlar om allt ifrån personliga och privata frågor 
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avseende trosföreställningar, sexualitet och politisk uppfattning, till frågor av mer offentlig 
karaktär, där det handlar om personen som samhällsmedborgare (Colnerud, 2004). 
 
Strandbrink (UR, 2018) säger att begreppet förmedlar ”en förljugen bild av vårt samhälle”. I 
radioprogrammet Skolministeriet från Utbildningsradion, framhåller han att begreppet 
värdegrund ”inte matchar den komplexa och pluralistiska värld vi lever i idag”. (UR, 2018). 
Gardelli (2016) skriver om etikens roll i läroplanen, där han lyfter den komplexa slitningen 
mellan värdeöverföringsansatsen och den undersökande ansatsen. (2016). Värdeöverföringen 
går inte att förena ”med en genuin dialog om moral i klassrummet, och därför omöjliggörs 
viktiga grundförutsättningar för den undersökande ansatsen” (Gardelli, 2016, s. 239.). Gardelli 
skriver även om de konflikter som finns i hur elever resonerar kring de värden som finns i 
värdegrunden, där de många gånger ger uttryck för att de inte anser att alla har rätt till samma 
rättigheter, där de exempelvis inte tillskriver kriminella samma värde som icke kriminella. Han 
förklarar detta med: 
 
 one possible explanation of the varieties in the students’ moral reasoning is that the students 

have received a value transmission education which has not succeeded fully in providing 
them a coherent value system, including the replacement of their prior moral values, but 
which might have partly succeeded with inserting some values into their systems, which 
might explain the existence of intrapersonal variations and incoherencies. 
(Gardelli, 2016, s. 221). 

 
Kronlid (2018), docent i etik på Uppsala Universitet, förespråkar ett mer dynamiskt 
förhållningssätt till etiska frågor och menar att skolans värdegrund är platt och 
”färdigtillverkad”. Han ser begreppet som en ”stelnad metafor” som inte utsätts för den 
prövning den behöver för att eleverna ska kunna göra olika värden till sina (UR, 2018). 
 
I ett debattinlägg från januari, 2018 skriver Steinberg, fil.dr i pedagogik, att det finns många 
missförstånd  i skolan om hur man ska arbeta med värdegrundsfrågor. Han varnar för att 
värderingsövningar inte ger det de är tänkta att ge (Lärarnas tidning, 2018). Steinberg anser att 
skolan har en övertro på att diskussioner kan leda till beteendeförändringar. I stället menar han 
att vi som arbetar i skolan bör lägga vikten på beteenden och vara överens och transparanta om 
de förväntningar vi har på eleverna (och vårdnadshavare) (ibid.). Vi kan inte låta elever 
debattera normer som redan är givna, exempelvis respekt för människors olikheter – där kan vi 
bara agera direkt i stunden och visa att det inte är acceptabelt att bete sig på ett respektlöst sätt, 
och både vi själva och vårdnadshavare måste föregå som goda exempel och visa i handling hur 
man beter sig, till exempel artigt eller empatiskt.  Han menar att många av de 
värderingsövningar som ofta används i skolan egentligen används felaktigt, då de ursprungligen 
varit tänkta som retorikträningsövningar och inte har något med samarbete och 
värdegrundsarbetet att göra. Han säger att övningar i att ta ställning, rangordningar, 
fyrahörnsövningar med mera, övar en grupp på att formulera och utveckla åsikter inför 
varandra. Dessa övningar fungerar som träning i språk och demokrati, men ger inte automatiskt 
bättre arbetsro eller stoppar mobbning, vilket de ofta påstås göra (Lärarnas tidning, 2018). Detta 
förstärker bilden av det komplexa begreppet värdegrund, då sådana som Steinberg särskiljer på 
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demokratifrågor och övriga persondanande frågor, fastän det som skrivs i skollag och läroplaner 
räknar in båda under samma paraply. 
 
Trots kritiken kring begreppet står vi lärare i ett läge där vi måste följa våra styrdokument som 
förespråkar att vi ska förmedla den värdegrund samhället vilar på, men frågan är hur vi gör när 
vi inte tycker att det syns i vårt arbete med eleverna? Vad kan vi göra när vi inte tycker att det 
räcker med att fånga de diskussioner vi spontant snappar upp i klassrummet, under lektionstid? 
Vilka verktyg har vi? Hur möter vi eleverna? 
 
Som jag skrev i inledningen uppdaterar Skolverket sina råd med jämna mellanrum, och ger 
vägledning i värdegrundsarbetet. Det går att läsa mellan raderna att detta efterfrågas. Under 
nästa rubrik (3.1.4) tittar jag på Skolverkets rekommendationer till arbetet i skolorna. 
 
3.1.4 Skolverkets rekommendationer för värdegrundsarbete 
Trots goda intentioner har inte värdegrundsarbetet fallit väl ut och detta har påvisats i ett flertal 
granskningar. Ur en granskning regeringen gjorde 2009, uttrycktes oro över att arbetet med 
värdegrunden och mot diskriminering inte lyckats, och även i Skolinspektionens uppföljning 
finns oron kvar (Regeringen, 2009, Skolinspektionen 2012). 
 
På Skolverkets hemsida står att läsa om olika stöd som tillhandahålls för att utveckla 
värdegrundsarbetet i skolorna, bland annat ett material som läraren tillsammans med kollegorna 
ska genomföra under cirka sju timmar. Skolverket trycker på att forskningen visar att 
värdegrundsarbetet gynnas ”när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en 
samsyn” (Skolverket, u.å.). De framhåller även att värdegrundsarbetet måste ske i det dagliga 
arbetet, inte separat, vilket även kritiker påpekat. Stödmaterialet utgår från rubrikerna 
Värdegrund och demokrati, Värderingar och mänskliga rättigheter, Hur ser er värdegrund ut?,  
Att arbeta med kunskaper och värden, samt Framtidens värdegrundsarbete (Skolverket, u.å.). 
Under rubriken Förnyat uppdrag om skolans värdegrund (2015) finns ett dokument att läsa 
där det i analysdelen står att ”Barn och elever ska lära sig om demokrati, genom demokratiska 
arbetsformer, för att kunna bidra i ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2015). 
 
I Skolverkets stödmaterial, Förskolans och skolans värdegrund, (2013), lyfts återigen vikten 
av att arbetet med värdegrunden behöver omsättas och praktiseras hela tiden i vardagen och i 
alla lärprocesser, inte i form av enstaka insatser, som temadagar och så vidare, som bara bör 
ses som komplement. Vi lever tillsammans i en social gemenskap, därav får demokratisk 
kompetens sitt värde, och skolans uppdrag är att främja alla barns och elevers utveckling, både 
individuellt och i ett socialt sammanhang. (Skolverket, 2013). Vidare tar de upp behovet ”att 
bemöta motsättningar, använda dessa och lära av dem” (ibid. s.10). Värdegrunden ska omsättas 
i praktisk handling i mötet med elever, föräldrar och kollegor – detta görs utifrån de värden och 
normer vi bär med oss. Skolan är en spegelbild av samhället, där ojämlikhet, kränkningar, 
fördomar och konflikter finns – skolans uppgift bli således att både främja och förebygga dessa 
problem. En trygg och stimulerande arbetsmiljö är en förutsättning för att eleverna ska utveckla 
kunskaper och värden i skolans miljö, och elevernas inflytande och delaktighet är kopplat till 
demokratiska arbetssätt som stärker värdegrunden. Skolverket problematiserar också de 



 8 
 

effekter som ofta uppstår när eleverna blir äldre, exempelvis under högstadietiden, då många 
elever inte känner sig bekräftade, vare sig socialt, språkligt eller kulturellt, då även ”sambanden 
mellan kunskapsresultat och socio-ekonomisk bakgrund ökar” (Skolverket, 2013, s.12). I detta 
sammanhang får värdegrundsarbetet ytterligare en viktig betydelse för elevernas framtida liv 
och även för hur skolorna och de enskilda lärarna hanterar problemen som uppstår, för problem 
uppstår när människor ska samarbeta (ibid.). 
Skolverket lyfter fram deliberativa samtal som ett positivt verktyg i arbetet för 
demokratiuppdraget. De hänvisar till Premfors och Roth (2004), som beskriver dessa samtal 
som ett verktyg till att sätta den kommunikativa förmågan i centrum genom att utgå från ett 
problem som uppstått i vardagen och som kan utgöra ett viktigt lärtillfälle. Vid dessa samtal 
övas eleverna i demokratiska former och ger dem inflytande och delaktighet i skolan (Premfors 
& Roth, 2004). Det handlar om att öva sig i att lyssna, samarbeta, visa omtanke och respekt 
etcetera. Fokus är på värdering av kvaliteten på samtalet (Skolverket, 2013). Förutom 
deliberativa samtal föreslår Skolverket sokratiska och filosofiska samtal som lämpliga metoder 
i värdegrundsarbetet. I de förstnämnda är det fokus på dygder som ödmjukhet, självdisciplin 
och hövlighet som är i fokus (ibid.). Mötesstrukturen består bland annat av inledande-, 
tolknings- och värderingsfrågor. I de sistnämnda är det frågor utan givna svar och fokus är inte 
på att vinna poäng i diskussionen, utan att tänka och förstå (ibid.). Många menar att sokratiska 
och filosofiska samtal är ett och samma sak, andra förklarar sokratiska samtal som en form av 
filosofiska samtal (Pihlgren, 2012). 
 
I min uppsats kommer jag att fokusera på de filosofiska samtalen, eftersom de dels uppges öva 
eleverna i att förhålla sig till viktiga livsfrågor, dels till att bringa klarhet genom att få verktyg 
i sitt tänkande (Skolverket, 2013.). 
 
3.2 Vad är Filosofiska samtal? 
Filosofiska samtal uppstod i USA under 1970-talet med Martin Lipman som föregångare. De 
beskrivs ofta som samtal som innefattar ’stora frågor’ som inte har ett enda ’rätt’ svar, där det 
finns många möjliga lösningar, eller kanske ingen lösning alls. Ibland benämns dessa frågor 
som utmanande frågor. Många gånger är frågorna ’öppna’, det vill säga att de kräver mer än 
ett ’ja’ eller nej’ till svar. De inleds ofta med orden var, när, hur eller varför? Inom 
värdegrundsbegreppet finns många olika områden som passar att diskuteras genom att ställa 
frågor som reds ut, hålls levande och görs begripliga (Skolverket, 2013, Reznitskaya 
&Wilkinson, 2017). Inom filosofin handlar det ”om att förstå, undra tillsammans och tänka 
nytt” (Skolverket, 2013). Fokus i den didaktiska ansatsen för dessa samtal är således inte 
individen, utan gruppen (Benyamine, Haglund & Persson, 2014). Gruppens normer och 
värderingar synliggörs och ifrågasätts i samtalet. Eleverna skapar själva sina frågor, till 
exempelvis utifrån en text de har läst. De deltar och ser till att alla kommer till tals och kan 
värdera hur rimliga svaren de kommer med är (Reznitskaya, 2013). Läraren är aktiv i samtalet, 
men får inte ta över. Till skillnad från traditionella diskussioner, där läraren oftast initierar 
frågan, eleverna svarar på den och läraren värderar svaret, så är elevernas frågor i fokus i de 
filosofiska samtalen (Reznitskaya, 2013). Läraren undviker att avbryta, men har samtidigt i 
uppgift att utveckla elevernas användande av olika användbara verktyg, som att se likheter och 
skillnader, uppmärksamma kännetecken, göra jämförelser och se motsatser, göra definitioner, 
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ställa frågor, göra påståenden, utveckla argument och förhålla sig till regler (Skolverket, 2013). 
Genom att ”tänka tillsammans” försöker gruppen komma fram till det mest rimliga svaret, 
ibland finns det inte ens en lösning. Däremot är det viktigt att fokusera på lärandet under 
samtalet, att bara sätta elever i grupper för att diskutera garanterar inget lärande. Lärarens 
uppgift är att stötta eleverna i deras samtal, så att de alla utvecklas (Reznitskaya, 2013). 
Eleverna ska känna sig som en del av gemenskapen, där deras egna intressen och ställningar 
möter gruppens. Tillsammans hjälps man åt att tänka lite längre, utveckla frågor, se nya 
perspektiv och därigenom fördjupa sin förståelse, så kallade undersökande gemenskap 
(Benyamine, Haglund & Persson, 2014). 
 
3.2.1 Hur ser strukturen ut i de filosofiska samtalen? 
Grundtanken med filosofiska samtal är således att ”tänka tillsammans” i grupp och ofta beskrivs 
en struktur och arbetsgång man kan följa. (Benyamine et al., 2014, Backman, Gardelli, Gardelli 
& Strömberg, 2012, Skolverket, 2013). Samtalet ska genomföras sittandes i ring, eller runt ett 
och samma bord, då det finns en mening med att alla ser och hör varandra under samtalets gång. 
Syftet är även att skapa en miljö som skiljer sig från den ordinarie klassrumsmiljön. En 
förändring av själva klassrumsmiljön kan dessutom bidra till att eleverna upplever det lättare 
att ställa egna frågor (Backman et al, 2012). 
Arbetsgången under de filosofiska samtalen kan ske enligt följande exempel: 
 
* Händelse  
* Tankepaus 
* Insamling av frågor 
* Tankepaus 
* Val av frågor 
* Samtal 
* Tankepaus 
* Metasamtal 
 
Det som beskrivs som händelse i exemplet ovan kan vara en text som eleverna har läst, en film 
de sett eller något annat i undervisningen. Tankepauserna finns där för att ge möjlighet för 
eleverna att tänka till själva, innan de tänker tillsammans. Vissa föreslår att man använder sig 
av en tankebok där eleverna får chansen att skriva ned frågan och sina egna tankar kring den. 
Insamlingen av frågor utgår från de öppna frågor, frågor som saknar givna svar, eleverna har 
utifrån händelsen. Efter att ha valt fråga att samtala kring sker själva filosofiska samtalet. 
Avslutningsvis sker ett metasamtal där eleverna tillsammans sammanfattar vad man pratat om 
och eventuellt kommit fram till eller lärt sig, genom de verktyg som nämndes under punkt 3.5.1. 
(Skolverket, 2013, Benyamine, Haglund & Persson, 2014). Även om ovanstående struktur 
finns, så går den att omforma utifrån situation och grupp. 
 
3.2.2 Råd inför arbete med filosofiska samtal 
I en lärarhandledning från 2012, där Aftonbladet initierat ett samarbete med pedagoger från 
Luleå Tekniska Universitet, under namnet Svenska Hjältar, finns många råd som kan användas 
som stöd under samtalets gång. Backman, Gardelli, Gardelli och Strömberg (2012) beskriver 
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situationer som kan uppstå och ger tips på hur dessa kan bemötas (Backman et.al 2012). Det 
handlar om allt från vilka riktlinjer läraren bör sträva efter, exv att alla som vill ska få chansen 
att uttrycka sig, att alla i gruppen ska förstå alla, att alla argument, åsikter och 
ställningstaganden ska tas på allvar, att deltagarna håller sig till ämnet, att nedlåtande 
kommentarer inte får förekomma och så vidare, till vilken roll läraren lärare kan ha i samtalet. 
Läraren kan välja att delta aktivt, eller bara leda samtalet. Deltar läraren finns mycket hen 
behöver ta i beaktning som kan hindra diskussionen och samtalet, till exempel att undvika 
självklara påståenden och undvika att lägga fram alla argument direkt, etcetera. Vidare står 
exempelvis att läsa om hur läraren kan hantera ’oseriösa frågor’ och att dessa oftast inte ställer 
till några problem då eleverna i de flesta fall inte väljer en av dessa. Det viktiga är att ta eleverna 
på allvar, för även i ’dumma’ frågor, frågor som vid första tanken kan upplevas irrelevanta, 
konstiga eller provocerande, kan en allvarlig tanke ligga bakom den. I samband med konflikter 
som uppstår rekommenderar författarna att förebyggande komma överens om vilka 
förhållningsregler som ska gälla, men nämner även vikten av att sådan kan vara ett bra tillfälle 
att träna eleverna i att hantera konfliktsituationer, vilket är en träning för det verkliga livet och 
helt i linje med Skolverkets intentioner vad det gäller demokratiarbetet (ibid.). 
Det finns en del forskning kring demokratiska samtal, och framför allt filosofiska samtal, dess 
tanke och den påvisade effekt de sägs ge. Under följande rubrik följer jag upp några av de 
rapporter och avhandlingar som jag har läst under mina förberedelser av arbetet. 
 

4 Tidigare forskning 
 
I och med att mitt syfte är att undersöka hur filosofiska samtal påverkar eleverna, vilken effekt 
de kan ha, utifrån tanken att de ska kunna vara ett gott stöd i värdegrundsarbetet i skolan, har 
jag läst och undersökt studier som stärker detta.  
 
4.1 De filosofiska samtalens bakgrund och förtjänster  
Lipman uppges ofta som skaparen av de filosofiska samtalen. Han skrev redan på 1970-talet 
om ”philosophy for children” som ett sätt att lära barn att tänka själva och ta kloka beslut genom 
att tänka tillsammans och i ämnen som känns angelägna för dem själva (Lipman & Sharp, 1978, 
Lipman et al., 1980). Han och hans medförfattare menade att de filosofiska samtalen både 
kunde göra barnen bättre på att tänka kreativt, och att resonera kritiskt. De blev även klokare 
och fick en bättre fingertoppskänsla för när de skulle agera och när de inte skulle det (Lipman 
et al., 1980). 
 
Trickey och Topping (2004), Garcia-Moriyon et al (2005), Lam (2012), Reznitskaya et al 
(2012) med flera har undersökt vilken inverkan filosofiska samtal har och alla kom fram till att 
de gav effekt, men i lite olika grad. Det förespråkarna för filosofiska samtal framför allt vill 
lyfta är bland annat dess förmåga att utveckla elevernas sociala och emotionella förmåga, samt 
underlätta mellanmänskliga relationer (Trickey & Topping, 2004). Alexander (2005) skriver att 
de som deltagit i filosofiska samtal är mer intresserade av att lyssna på varandra och att de 
känner sig trygga tillsammans då de litar på att deras åsikter respekteras och därför vågar de 



 11 
 

även kommentera varandras åsikter, vilket är tecken på värden som ofta beskrivs inom 
värdegrundsarbetet. 
 
I en forskningsöversikt sammanställd av Alerby och Bergmark (2015) tittar de på forskning 
inom demokratiundervisningen. Översikten visar att olika former av demokratiska samtal inte 
bara förbättrar elevernas kunskaper, utan också utvecklar deras förhållningssätt till andra 
människor (Alerby & Bergmark, på uppdrag av Skolverket, 2015). De skriver även att 
undervisning som utgår från elevernas egna erfarenheter, intressen och behov, gör dem mer 
delaktiga. Om de har goda relationer till varandra och ett öppet klimat i klassrummet, ökar deras 
delaktighet och möjlighet att påverka undervisningen, vilket är ett av läroplanens mål vad det 
gäller elevinflytande. Detta talar för att samtal, filosofiska eller andra, har en positiv inverkan 
på elevernas utveckling. 
 

Ett gott klassrumsklimat skapas genom att eleverna lär sig att göra sina röster hörda och att 
argumentera för sin sak, men även att vara öppna inför andra åsikter och på så sätt vidga sin 
referensram ... (Alerby & Bergmark, 2015, s. 31). 
 

I forskningsöversikten nämns även problem som kan uppstå när det gäller samtal i klassrummet. 
Ibland förblir elever tysta och uteblir därför med sina åsikter och uppfattningar. Detta gör 
lärarens roll än viktigare, då måste det skapas förutsättningar så att alla elever kan göra sin röst 
hörd. Eleverna behöver få öva och utveckla sin samtals- och argumentationsförmåga i olika 
sammanhang, inom fler ämnen än bara svenska och samhällskunskap. Det gäller även om elever 
ger uttryck för exempelvis främlingsfientlighet, då detta behöver bemötas (Alerby & Bergmark, 
2015). 
 
Vidare återger de en forskningsstudie som utgick från internationella empiriska artiklar kring 
effekten på elevdelaktigheter i skolan. Den visade att mer än hälften av eleverna utvecklade 
livskunskaper som exempelvis ansvarskänsla och förmågan att lyssna på andra och att uttrycka 
sig själva (ibid.). Andra positiva effekter var ökad självkänsla och kunskaper om 
medborgarfrågor och demokrati. Gardelli et al (2014) påvisar att filosofiska samtal, till skillnad 
från många andra pedagogiska arbetssätt, kan uppfylla villkoret att elever lär sig om demokrati, 
genom demokratiska arbetssätt. Det finns även forskning som visar på positiva effekter på 
relationer mellan elever, genom ökad förståelse för och uppskattning av varandra (Alerby & 
Bergmark, 2015). Aspelin (2012) pekar på att en växande internationell och nationell empirisk 
forskning visar på att elevers studieprestationer och lärande, även påverkas av relationer mellan 
lärare-elev, ett forskningsfält som ofta benämns relationell pedagogik (Aspelin, 2012). Goda 
relationer mellan lärare-elev skapar större förutsättning för ett gott samtal, oavsett ämne och 
komplexiteten i samtalet. 
 
Ann S. Pihlgren (2012) påtalar att elevers delaktighet och inflytande inte är särskilt utbrett i 
svenska skolor, trots att demokratifostran är det mest centrala i läroplanens värdegrund. Hon 
menar även att det inte finns forskning i så hög grad, vad det gäller positiva exempel på 
delaktighet och inflytande i undervisningen. Hon lyfter även fram att lärare måste bli bättre på 
att planera sin undervisning så att eleverna får möjlighet att fundera och reflektera i till exempel 
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problemställningar som behandlas i undervisningen (Pihlgren, 2012). För att utveckla elevernas 
kritiska tänkande kring moraliska regler och dess rimlighet förespråkar även Colnerud (2004) 
att eleverna får möjlighet till intellektuell reflektion. Detta kan ske genom exempelvis diskutera 
moraliska dilemman som ligger strax över elevernas nivå, en utmaning som kan leda till 
utveckling.  

5 Teoretisk referensram 
 
Teori har till uppgift att ge oss ett eller flera perspektiv på världen. Den har till uppgift att göra 
det som vi studerar begripligt. Ahrne och Svensson (2015) beskriver teori som det som 
möjliggör för oss att ”praktisera empirisk forskning” (ibid.). När forskaren befinner sig nära 
den miljö och de människor som studeras blir tolkningen av data viktig. Kvalitativ forskning 
förvandlar forskaren till sitt eget verktyg, den som måste fånga upp alla data med sina sinnen. 
Dessutom måste forskaren ge materialet en mening. Tolkningarna ordnas, sorteras och 
kategoriseras. Materialet kan tolkas på olika sätt, men styrs utifrån frågeställningar, de 
förkunskaper forskaren har och det teoretiska perspektivet (ibid.). Även om kritik ofta riktas 
mot den kvalitativa forskningen vad det gäller dess objektivitet, försvarar Ahrne och Svensson 
med flera den genom att förklara att objektivitet egentligen inte är möjlig att uppnå. 
Samhällsstudier innehåller alltid någon form av aktivt tolkande subjekt. De menar att vi aldrig 
kan beskriva världen på ett sätt som gör den rättvisa, men att man genom att studera, observera 
och intervjua ändå kan nå nya kunskaper. Däremot ställs i stället höga krav på precision i 
argumentationen för tolkningarna och slutsatserna (ibid.) 
 
5.1 Socialkonstruktivism och sociokulturellt perspektiv 
Enligt socialkonstruktivismen utformar människor ”sin egen kunskap i samspel med andra” 
(Ahrne & Svensson, 2015, s. 82). Detta stämmer väl överens med det som sker under 
interventioner med exempelvis filosofiska samtal. Eleverna lär sig tillsammans, av och med 
varandra, och jag som deras lärare och samtalsledare lär mig på samma sätt. Filosofiska samtal 
knyter även an till sociokulturella och pragmatiska idéer (Benyamine et al, 2014). 
 
Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv i min undersökning. Ett perspektiv som lyfter 
fram sambandet mellan tänkandet och det kommunikativa i lärandet. Detta grundar sig på 
Vygotskijs (1896-1934) idéer, där hans modell för den proximala utvecklingszonen visar hur 
individen utvecklas med hjälp av andra. Vygotskij (2001) menar att elever lär sig av andra 
elever och vuxna som nått längre i sin utveckling. De filosofiska samtalen som verktyg är ett 
exempel på hur vi, exempelvis lärare och elever, tillsammans, i ett socialt och kulturellt 
sammanhang utvecklar vår förmåga att samtala och argumentera. Människor drivs av viljan att 
vara socialt deltagande, och vi lär oss i ett ständigt samspel med olika artefakter och människor, 
så kallad mediering (Vygotskij, 2001, Säljö, 2000). Ett av våra viktigaste medierande redskap 
är språket, vilket utvecklas i sociala sammanhang och gör världen runt omkring oss 
meningsfull. Hur vi kommunicerar och hur vår kommunikation uppfattas och förstås, påverkas 
av det kontextuella sammanhanget. ”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig 
i kunskaper och färdigheter” (Säljö 2000, s.37). Detta sammanfaller även med pragmatismen 
och Peirces (1839-1914) tankar kring kunskap. I en slags psykologisk modell beskriver han 
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fyra vägar till att nå kunskap, där en av dessa kallas "a priori-metoden" och där bildandet av 
kunskap uppstår "när människor med olika idéer och förkunskaper gradvis utvecklar sina 
föreställningar genom att prova dem mot andras föreställningar och mot vad som är rimligt." 
(Allwood & Erikson, 2017, s. 85.). Peirce menade att det handlade om en kulturell nivå, där 
gemensamma föreställningar utvecklades, vilket jag tolkar skulle kunna vara en del av ett 
värdegrundsarbete. Peirces fjärde väg är den vetenskapliga vägen, där individens erfarenheter 
ligger till grund för kunskapen (Allwood & Erikson, 2017).  Vi kan utveckla vår kunskap genom 
att systematiskt observera, kritiskt granska och korrigera – på detta sätt utvecklas en bättre och 
bättre kunskap för det vi undersöker. 
 
5.2 Språk, tänkande, dialog och relation 
Hur mäter man sådant som empati, respekt, eftertänksamhet, samspel och tankeutbyte? Är det 
ens möjligt att mäta dessa och likande förmågor? Synen på kunskap som måste mätas kan 
tyckas vara instrumentell, men enligt Vygotskijs tanke om att mänsklig utveckling handlar om 
att tillvinna sig det vi ännu inte vet, men som ändå ligger inom den potential som den kunskap 
vi just nu besitter (Vygotskij, 2001). Han menar att språk och tänkande hänger ihop, de är inte 
enskilda processer. Utveckling av språk och tänkande kan inte ske utan social kommunikation. 
Varje idé innehåller en affektiv, emotionell relation till verkligheten som idén refererar till. Han 
skriver vidare om hur undervisning handlar om att elevers erfarenhet ska konfronteras med 
vetenskapliga begrepp, en uppgift som är svår och där lärarens roll är avgörande.  Han beskriver 
även språkets huvudsakliga uppgift, kommunikation, och ett medel för social samvaro. I språket 
möts den förmedlande funktionen och funktionen att tänka, ett dialogiskt medvetande, tankar 
som sammanfaller med Bakhtin (Vygotskij, 2001, Bakhtin, 1981). Bakhtin (1981) skriver att 
”leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, komma överens osv.” 
(s. 318).  
 
Mening skapas tillsammans, exempelvis i samtal. För ett gott samtal krävs en god relation 
mellan deltagarna. Relationer bygger på tillit och förståelse för varandras tankar och känslor 
(Aspelin, 2012). Känslor beskrivs många gånger som ett grundläggande behov, som 
tillfredsställs eller inte tillfredsställs. Orsaken till känslorna är alltså de allmänmänskliga behov 
vi människor har (Weirsøe, 2004). Weirsøe (2004) hänvisar till Rosenberg (1999) som 
beskriver empati som ”en respektfull förståelse för vad andra upplever” (refererad i Weirsøe, 
2004, s. 33). Rosenberg menar att människor bara kan hysa empati när alla fördomar och 
förutfattade meningar om den andre personen är avyttrade. Empati är inte en framstående 
förmåga i vår kultur, men är självförstärkande om det kommuniceras. Empati kräver att all 
uppmärksamhet riktas mot den andres budskap, det innebär att ge den andre utrymme och tid 
för att uttrycka sig och känna sig förstådd. ”Empatins huvudingrediens är närvaro: att vara 
fullständigt närvarande för den andre och vad han eller hon upplever.” (ibid. s. 34). Genom att 
återge hur man uppfattat vad den andre precis har uttryckt, oavsett hur det formulerades, 
kommuniceras detta och blir således en implikation till värderingen att man bör acceptera och 
förstå andra människor (ibid.). Värderingar beskrivs som direkta uttryck för vad som är 
betydelsefullt. Empati anses vara bra, den leder ofta till lycka, och är således i filosofisk mening 
en nyttoetik. Det är ett etiskt ställningstagande att uppmana människor att inrikta sig på sina 
egna och andras känslor och behov, än att fokusera på prestationer, fel och brister. På detta sätt 
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impliceras värderingen ”att man bör förstå och acceptera andra människor” (Weirsøe, 2004, 
s.43). 
  
Ovanstående beskrivningar går att koppla samman med en del av de demokratiska värderingar 
som hänvisas till i både skollag och läroplan, såsom, respekt, tolerans, generositet och 
ansvarstagande. Dessa förmågor är viktiga i värdegrundsarbetet och genom att praktisera 
filosofiska samtal övas eleverna i att lyssna, samarbeta, visa omtanke och respekt (Premfors & 
Roth, 2004). Därför anser jag att det är av nytta att genomföra en intervention med filosofiska 
samtal i mitt letande efter att hitta verksamma former för ett fungerande värdegrundsarbete. Jag 
avser att undersöka vilken effekt dessa samtal har på eleverna, och mig själv, under en termin. 

6 Metod  
 
I följande avsnitt beskriver jag val av metod och hur jag gått till väga för att samla in material, 
samt hur jag har bearbetat detta under arbetets gång. 
 
6.1 Kvalitativ ansats och triangulering 
Eftersom syftet med arbetet var att se vilka effekter filosofiska samtal kan ha på en grupp elever, 
en intervention, och hur elevernas upplevelse av detta arbete beskrevs, kan kvalitativa metoder 
vara att föredra. Inom samhällsforskning är syftet att få kunskap om det ”som påverkar och styr 
människors handlingsmöjligheter och motiv” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 8). Det är många 
olika händelser som styr och formar de relationer människor har med varandra och för att kunna 
få tillgång till empiriska data behöver vi vända oss till de människor som besitter den 
information vi söker (Ahrne & Svensson, 2015). I samband med exempelvis observationer och 
intervjuer kommer man riktigt nära de människor och processer man vill undersöka, vilket är 
kvalitativa metoders fördel (ibid.).  
 
Under mitt arbete använde jag mig av både gruppintervjuer, två stycken, och öppna 
observationer med ljudupptagning vid tre tillfällen. Valet av gruppintervjuer utgick både från 
praktisk tidsbesparing och trygghetsargumentet (Denscombe, 2016). Intervjuerna tog 
lektionstid och elevernas rast i anspråk för att hinnas med. I och med att eleverna inte 
intervjuades som individer utan som grupp, fanns möjlighet för eleverna att ta del av varandras 
synpunkter och tankar vilket kan upplevas som tryggt och mindre utlämnande. Intervjuerna 
skedde i inledningsfasen, samt i samband med avslutningen, så kallade pre- respektive 
postintervjuer, och dessa var semistrukturerade. Vid semistrukturerade intervjuer finns 
möjligheten att vara flexibel i val av ämnenas ordningsföljd, samt i att låta den man intervjuar 
tala mer utförligt och få utveckla sina idéer (Denscombe, 2016). Ljudupptagning av gruppernas 
filosofiska samtal gjordes vid ett tidigt och två senare samtal, för att kunna undersöka hur deras 
resonemang förändrades över tid. I och med att jag använde mig av ART-verktyget (se 6.4.1) 
och redovisade dessa observationer i tabeller och siffror kan arbetet inte räknas som rakt igenom 
kvalitativt. Det är en slags metodkombination och som Backman, Gardelli, Gardelli och Persson 
(2012) skriver, kan det ses som en form av triangulering. Det handlar om att jag i mitt arbete 
ville se hur effekten av samtalen blev ur olika perspektiv, vilket kan öka arbetets validitet. I 
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detta fall undersökte jag hur samtalen gick, både enligt ett analysverktyg, elevernas egna 
beskrivningar av hur de uppfattat sin utveckling, samt mina egna reflektioner utifrån mina 
fältanteckningar. Detta kunde ge en bredd till uppsatsen, då jag hade både kvantifierbara data, 
där effekten mätts med ett uträknat medelvärde, samt kvalitativa observationer och intervjuer 
som kan gå bakom informationen från matriserna för att få en djupare slags förståelse. Backman 
et al. (2012) rekommenderar att man måste vara både explicit och uttrycklig med hur man har 
gått till väga, läsaren måste kunna följa alla steg, vilket jag har haft för avsikt att vara. 
 
6.2 Urval 
Studien genomfördes i en klass i årskurs 7, där jag är lärare i svenska. Alla elever i klassen 
deltog i filosofiska samtal, utom vid de tillfällen då ljudupptagning skedde. Vid dessa tillfällen 
var bara de elever som gett sitt godkännande till att delta i studien med, dvs 7 av 15 elever. Det 
låga deltagandet berodde dels på att fyra elever uttryckligen inte ville bli inspelade på något 
sätt, dels på att övriga fyra elever inte lämnade in sina skriftliga medgivanden trots att de 
uttryckte att de ville delta. Påminnelse och extrakopior skickades ut till dessa elever och deras 
vårdnadshavare, men ändå returnerades inte lapparna i tid. Projektet var tvunget att påbörjas på 
grund av den begränsade tid vi hade att tillgå i inledningsfasen, därigenom kunde således inte 
dessa elever delta under de tre inspelade samtalen, vilket hade varit önskvärt.  
 
Eleverna har gått tillsammans i samma klass under höstterminen, de kommer ursprungligen 
från flera olika mellanstadieskolor, med olika erfarenheter av träning i att samtala och 
argumentera. Gruppen bestod av både flickor och pojkar och var heterogen vad det gäller 
måluppfyllelse i ämnet svenska. Det fanns ingen tydlig ’rangordning’ bland eleverna, ingen 
informell ledare kunde urskiljas. De framstod, för mig, som en relativt homogen grupp utifrån 
sin ålder. 
 
6.3 Datainsamling och genomförande  
Undersökningen genomfördes under vårterminen 2019. Inledningsvis gjordes en pre-intervju 
med eleverna som gett sitt medgivande till att ingå i ljudupptagningarna. Intervjun genomfördes 
i ett grupprum, under en lektion, och frågorna var semi-strukturerade. (se Bilaga 1). Frågorna 
kretsade kring värdegrundsbergreppet och olika ord och begrepp som ofta kopplas ihop med 
värdegrund. De informerades om filosofiska samtal och svarade på frågor om vad de trodde att 
de kunde blir bättre på efter att ha provat på detta. 
 
Därefter genomfördes filosofiska samtal med klassen, under vecka 5-18, cirka en gång i veckan, 
det vill säga tio gånger när man räknar bort veckor med lov eller andra lektionsbrytande 
aktiviteter. Samtalen skedde under någon av veckans tre svensklektioner. Varje samtal utgick 
från någon slags ’händelse’, det vill säga något som var aktuellt i skolan, i något skolämne eller 
utifrån en text vi läst. Vi läste alla texter tillsammans i helklass, både korta och långa, både 
skönlitterära och faktabaserade, tittade på filmklipp etcetera. Frågan de sedan valde att utgå 
ifrån under det filosofiska samtalet hade inte nödvändigtvis något med temat i ”händelsen”, 
men jag försökte få in värdegrundsrelaterade begrepp i mina egna inlägg i samtalen (se Bilaga 
2). De ämnen som berördes handlade exempelvis om brott och straff, utifrån boken Avhopparen 
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av Kim Olin, miljöarbete och klimatförändringar, utifrån ett reportage om Greta Thunberg, om 
liv och död utifrån filmklipp ur filmen True Stories, med mera. Samtalen tog mellan 25-45 
minuter och genomfördes i några olika gruppkonstellationer, beroende på om samtalet skulle 
spelas in eller utifrån elevernas önskemål. Vid ett tillfälle önskade flickorna att själva få 
diskutera ett för dem aktuellt ämne, vilket gjorde att vi temporärt genomförde samtalet i separat 
flick- och pojkgrupp. Vid övriga tillfällen skedde dock samtalen i helklass, utom vid de tre olika 
tidpunkter då samtalen skulle spelas in. (se Bilaga 2). Av alla filosofiska samtal som gjordes, 
utfördes således ljudupptagningar vid tre tillfällen med den ’lilla gruppen’, som gett sitt 
medgivande att delta. Jag bestämde mig för att inspelning av ett samtal i början och två mot 
slutet skulle vara tillräckligt för att kunna se en eventuell effekt. Detta var dessutom möjligt att 
genomföra, då jag inte kunde skapa ytterligare tillfällen än de som mina egna lektioner i svenska 
gav, och dessutom behövde mina lektioner innefatta mer än bara filosofiska samtal under 
terminens gång. Jag ville kunna använda samtalen i helklass i så stor utsträckning som möjligt, 
inte bara ägna tid åt den ’lilla gruppen’. 
 
Samtalen genomfördes sittandes runt en grupp bänkar som vi sköt ihop för tillfället, så alla hade 
möjlighet att se varandra under samtalets gång. De elever som inte deltog i inspelningen 
arbetade med andra uppgifter i angränsande grupprum. Ljudupptagningen skedde via en 
mobiltelefon, samt via min Mac-dator som en slags backup ifall att något skulle ha gått fel med 
mobilinspelningen. Eftersom mitt utgångsintresse var värdegrundsfrågor valde jag ut 
”händelser” att utgå ifrån, som alla hade kopplingar till något av de begrepp vi samtalat kring i 
pre-intervjun; dvs solidaritet, empati, jämställdhet, respekt och så vidare. 
 
Som elevernas lärare, och därmed bedömnings- och betygsansvarig för dessa, fanns en 
komplikation. De visste att det som sades och gjordes kunde påverka deras betyg och därmed 
finns risken att detta kan ha hämmat deras spontanitet. Min maktposition kan ha lett till att de 
medvetet tänkte efter och valde sina ord i en helt annan utsträckning, än de skulle ha gjort om 
en utomstående forskare hade utfört samma uppgift. Det finns även en risk för det som benämns 
Hawthorne-effekten (Denscombe, 2016). Där handlar det om att personerna som ingår i 
undersökningen omedvetet ändrar sina beteenden eftersom de vet om att deras ageranden och 
svar blir observerade. Detta kan även det leda till att de agerar annorlunda än de normalt skulle 
ha gjort. Jag har haft båda dessa tankar med mig under arbetets gång. 
 
6.4 Bearbetning 
Efter preintervjun samlade jag deras uttalanden om värdegrunden i ett så kallat wordle-moln, 
en tjänst på nätet där en text klistras in och ett moln med de vanligaste orden skapas. De ord 
som återkommer ofta blir större än de som bara dyker upp vid enstaka tillfällen 
(www.wordle.net) Detta är inget vetenskapligt verktyg, men synliggjorde för mig själv vilka 
ord som upprepades. 
 
Ljudupptagningarna transkriberades och bearbetades, utifrån the Argumentation Rating Tool, 
ART, ett verktyg där de första fem observationsområdena valdes ut för att kunna besvara syftets 
frågeställningar. Verktyget beskrivs ytterligare under 6.4.1. Varje del prickades av i en lista 
utifrån kriterierna i ART-matrisen, och sammanställdes i en tabell. Utifrån de värden jag fått i 
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tabellen räknade jag ut ett medelvärde för att få ett tydligt och hanterbart material som kunde 
visa om samtalen gett någon effekt. Transkriberingarna tog mycket tid, uppskattningsvis mellan 
två-tre timmar per samtal, ibland längre. Även pre- och postintervjuerna transkriberades. 
Materialet, det vill säga datan, bearbetades och tolkades. Jag försökte hitta sådant som stärkte 
det jag hade sett i ART-bedömningarna i intervjuerna, samt i mina egna fältanteckningar. 
  
I samband med de filosofiska samtalen gjordes även fältanteckningar, både utifrån vad jag 
tyckte mig se, samt hur jag upplevde min egen närvaro, vilket rekommenderades av Ahrne och 
Svensson (2015). Anteckningarna gjordes i direkt anslutning till lektionen för att jag skulle ha 
störst chans att komma ihåg. Jag skrev ned saker som tydde på att de visade varandra 
exempelvis respekt, empati, tolerans, samt kommentarer till inlägg de gjort, hur de 
argumenterat och så vidare. 
 
Jag valde att inte följa enskilda elevers utveckling, eftersom det var utvecklingen som grupp 
jag ville studera. Det framkom även att vissa elever uttryckte en önskan om att ingen skulle 
kunna veta ”vem som sagt vad” om citat användes, därav beslutet att benämna eleverna som 
Elev 1, Elev 2 etcetera, men utan att genomgående använda Elev 1 eller Elev 2 för exakt samma 
elev genom hela arbetet. 
 
Slutligen post-intervjuades eleverna i den ’lilla gruppen’, de som hade gett sitt samtycke till 
inspelning. Intervjun utgick från deras upplevelser av de filosofiska samtalen och dess 
eventuella förtjänster (se Bilaga 3). De semistrukturella frågorna utformades efter att jag 
sammanställt det mesta av deras diskussioner, för att kunna fånga upp sådant jag undrade över 
eller ville att de skulle försöka förklara med exempel från verkligheten eller i ett sammanhang, 
men med spontana följdfrågor och förtydliganden. 
 
6.4.1 The Argumentation Rating Tool 
För att få stöd i att bedöma var eleverna låg i sina samtal använde jag mig av Reznitskaya och 
Wilkinsons verktyg, The Argumentation Rating Tool, även förkortat ART (Reznitskaya & 
Wilkinson, 2017. s. 184 ff.). Det är ett verktyg som bland annat mäter hur pass långt elevernas 
argumentationsförmåga sträcker sig, hur tydliga de är i sina argument, vilket ansvar de tar i 
diskussionerna, hur de knyter ihop varandras idéer och tankar, etcetera. 
 
Nedan finns en bild med en översikt på vilka områden som kan bedömas enligt ART. (fritt 
översatt av mig, med viss inspiration från Backman et al. (2018).  
 

ART kriterier Observationsområden    
Delning 1. Fokuserar på 

utmanade frågor 
2. Delar ansvar 3. Diskuterar  

alternativ 
 

Klarhet 4. Klargör betydelser 5. Knyter ihop 
idéer 

6. Definierar 
argumentationens 
delar 
 

7. Spårar 
undersökningen 

Acceptans? 8. Utvärderar fakta 9. Utvärderar 
värderingar 
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Logik 10. Argumenterar 
med resonemang i 
flera led 

11. Bedömer 
inferenser/drar 
slutsatser av... 

  

(Bild 1, fritt översatt från Reznitskaya & Wilkinson, 2017) 
 
Jag valde att titta på de första fem gulmarkerade områdena, i och med den begränsade tid jag 
skulle testa de filosofiska samtalen under. Till detta verktyg finns en matris för varje område, 
där man läser av skalan från höger till vänster. Ju mer åt vänster eleverna bedöms vara, desto 
högre värde. Skalan går från 1-6, där nivå 1-2 betyder att de inte ännu uppnått kriterierna, dvs 
att de utvecklas, nivå 3-4 innebär att de är under utveckling och nivå 5-6 visar att eleverna är 
på en avancerad nivå. Matrisen har bedömningsfält för både elever och lärare. Se exemplet 
nedan som beskriver område 1. 
 
Område 1. Fokuserar på utmanande frågor. 
 

 6              Avancerar              5 4     Utvecklas        3 2   Inte ännu        1 
Lärare Läraren fokuserar diskussionen på en, stor, 

utmanande fråga om något från texten eller ett 
ämne relaterat till den. Andra öppna frågor som 
gagnar den stora frågan får ställas. Frågorna 
inbjuder till många olika perspektiv och siktar på 
higher-order tänkande som involverar eleverna i 
värderingar och analyser av varandras argument. 
Längre fram bjuder läraren in eleverna att delta i att 
själva skapa stora frågor kopplade till texten de 
läst.  
 

Läraren ställer frågor av 
blandad kvalitet, inklusive 
några öppna frågor. Frågorna 
får konstrueras för att leda 
eleverna mot viss tolkning av 
texten. Läraren får styra upp 
diskussionen för att framhålla 
förutbestämda, viktiga poänger, 
under lektionen. 

Läraren ställer basala 
textfrågor om särskilda 
detaljer från texten eller kända 
fakta från andra källor. (Vad? 
När? Hur många?). Dessa 
frågor har vanligtvis bara ett 
korrekt svar. 

Elever Eleverna deltar konsekvent i den kritiska och 
samarbetsskapande konstruktionen av 
argumentationer i relation till de stora frågorna. 
Dessa frågor bjuder in till många olika perspektiv. 
Som ett resultat av detta, går eleven bortom enkla 
samförstånd (enighet) med varandras syn på saken. 
Till exempel, en åsikt som ges av en elev utmanas 
av nästa. Slutligen deltar eleverna i att formulera 
utmanande frågor utifrån deras läsning. 

Eleverna bidrar stundtals med 
öppna frågor. De delar ofta 
liknande åsikter och 
erfarenheter, hellre än kritisk 
värderar varandras argument. 
Meningsskiljaktigheter är 
ovanliga. 

Eleverna svarar på basfrågor, 
ofta med korta, 
osammanhängande och 
irrelevanta uttalanden. De 
återger i första hand redan 
etablerad, känd fakta. 

 
Bild 2. Fritt översatt av mig (från Reznitskaya & Wilkinson, 2017). 
 

Verktyget har använts i tidigare forskning, exempelvis av Backman et al., 2018, och är således 
redan testat i svenska sammanhang. 
 
6.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Det är bara jag själv som granskat och bedömt materialet och datan, vilket gör att resultatet inte 
är lika hållbart och tillförlitligt än om vi hade varit fler. Jag är dessutom nybörjare vad det gäller 
både filosofiska samtal och i användandet att matriserna i ART, vilket kan ha inverkat på det 
resultat jag har fått och min bedömning av elevernas förmåga. Däremot är jag van att använda 
mig av matriser och formativ bedömning i klassrummet efter snart 24 år som utbildad lärare, 
vilket gör att jag ändå känner att jag vågar lita på mig själv och min egen bedömning. 
 
Jag upplever att jag har fått svar på mina forskningsfrågor genom de metoder jag valt och att 
undersökningen studerar det som var avsett att studera. Svaren på frågeställningarna är 
besvarade. Eftersom ljudupptagningar gjordes vid intervjuerna och några av samtalen fanns 
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möjligheten att gå igenom materialet åtskilliga gånger, för att höra vad som verkligen sades. 
Således underlättades möjligheten att uppfatta kopplingar till teorierna. 
 
Urvalet skedde genom en grupp jag redan hade tillgång till, eftersom arbetet skulle utföras inom 
ramen för min egen undervisning, dock hade jag önskat att fler hade gett sitt medgivande till 
att delta i ljudupptagningarna, då hade underlaget kunnat vara något mer tillförlitligt och giltigt. 
Arbetet hade även kunnat göras i fler grupper, eller med en kontrollgrupp, för att öka dess 
giltighet, men det fanns inte tid och möjlighet till detta denna gång. 
Dessutom hade de filosofiska samtalen kunnat ske mer frekvent, under längre tid, för att öka 
dess värde, men det hade inte rymts i mitt arbete, då den datan hade blivit för omfångsrik för 
denna uppsats. 
 
Har jag gjort det jag hade tänkt mig göra, har jag fått svar på mina frågor? Det skulle jag vilja 
säga att jag har. Alla tre delarna i studien pekar åt samma håll, att något faktiskt har hänt med 
elevernas samtals- och argumentationsförmåga, och att de utvecklat sitt sätt att samtala och 
försöka förstå värdegrundsbegreppet, vilket stärker dess tillförlitlighet. Dessutom finns det 
forskning som visar att filosofiska samtal har just den effekten (Gardelli, 2016, med flera). Hade 
tid funnits hade fler samtal kunnat genomföras och kanske nya insikter synliggöras. 
 
6.6 Etiska överväganden 
När arbetet skulle genomföras tog jag del av Vetenskapsrådets skrivningar om God 
forskningsed (2017), vilka är ett väsentligt inslag i all god forskning. Eleverna i den deltagande 
klassen fick själva avgöra, i samråd med sina vårdnadshavare, om de ville vara delaktiga vid de 
tillfällen då samtalen skulle spelas in, eller inte. Alla elever deltog ändå i de övriga filosofiska 
samtalen, eftersom dessa var ett inslag i undervisningen och inte valbara. De etiska 
forskningsprinciperna enligt Vetenskapsrådet har följts, genom information om projektet och 
interventionens syfte, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 
2002). Dessa fyra etiska principer utförs med hänsyn till människors rättigheter och värde. 
Deltagarna får inte lida någon skada, vare sig fysiskt, psykiskt eller personligt till följd av 
forskningsarbetet (Denscombe, 2016).  
 
Resultaten ska vara till nytta och utgå från det bästa för människan. Ingen får tvingas att hjälpa 
till med forskningen, deltagandet ska vara frivilligt, därför behöver informationen vara tydlig 
så de kan ta ställning till sitt deltagande. Dessa samtycken ska göras skriftligt som en formell 
överenskommelse. Som forskare förväntas jag vara öppen och ärlig med vad jag gör i arbetet 
och varför, och detta genom ”vetenskaplig integritet” där jag hanterar datan på ett objektivt, 
rättvist och etiskt sätt. Datan måste förvaras, skyddas och hanteras hänsynsfullt och lagligt, och 
mina inspelningar, anteckningar och transkriberingar kommer således att förstöras och raderas 
när arbetet är slutfört (Denscombe, 2016). 
 
Både eleverna och deras vårdnadshavare har fått godkänna elevernas deltagande vid 
inspelningstillfällena, via ett samtyckesdokument som skickades ut i projektets inledningsfas, 
vilket var mitt sätt att möta samtyckeskravet. (se Bilaga 4 och Bilaga 5). Jag informerade även 
om arbetets syfte och om att eleverna skulle vara avidentifierade i mitt arbete, enligt 
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informations- och konfidentialitetsprincipen. All insamlad data används enbart till min 
undersökning, vilket de också fick information om utifrån nyttjandekravet. Vid 
utvecklingssamtalen informerade jag elever och föräldrar ytterligare muntligt, vad som gällde 
inför uppgiften, där de fick möjlighet att ställa frågor. Inför varje inspelningstillfälle ställdes 
även frågan igen, om de tyckte att det var okej att delta i ljudinspelningen, eftersom eleverna 
skulle ha möjlighet att avstå. Alla de närvarande eleverna valde dock att delta vid alla 
inspelningstillfällen.  

7 Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas det som framkommit under mina undersökningar. Resultatet består av 
tre olika delar; observationer genom ART-matrisen, intervjuer med eleverna (pre-post), samt 
mina egna observationer och fältanteckningar utifrån dessa. Jag har delat upp resultatet utifrån 
mina forskningsfrågor. I de fall jag har använt mig av exempel ur mina transkriberingar av 
samtalen har jag valt att avidentifiera alla elever. Det betyder att Elev 1 inte nödvändigtvis är 
Elev 1 vid alla tillfällen. Elev 1, Elev 2, etc. är bara ett sätt att separera olika uttalanden åt. Detta 
är ett medvetet val utifrån elevernas egen önskan om att ingen skulle kunna spåra vad de sagt 
eller gjort under våra samtal.  
 
7.1 Effekterna av filosofiska samtal enligt ART 
Jag har delat upp resultatet i olika tabeller, som visar hur bedömningarna ser ut, utifrån 
matriserna i ART. Dessutom har jag plockat ut några elevexempel som kan förstärka eller 
förklara vissa moment. Inledningsvis tittar vi på det första samtalet. 
 
7.1.1 Det första filosofiska samtalet 
Tabell 1 visar resultatet av det första filosofiska samtal gruppen hade. Alla sju elever som 
godkänt att delta i inspelningarna deltog vid detta samtal. Efter att ha lyssnat, läst igenom och 
bedömt det, ser sammanställningen ut så här: 
 
Tabell 1: Första samtalet 

 
Kategori Observationsområde Tidigt samtal 
 1. Fokuserar på innehållet i frågan 5.0 
Delning  2. Delar ansvar 3.7 
 3. Diskuterar alternativ 4.3 
 
Klarhet/tydlighet 

4. Klargör betydelser 3.8 

 5. Kopplar ihop idéer 4.2 
 Medelvärde för gruppen 4.0 

Tabell 1 visar på vilken nivå elevernas diskussioner hamnar utifrån observationsområdena i ART, efter den 
första inspelningen av deras filosofiska samtal. 
 
Enligt ART-verktyget är eleverna ganska duktiga på att fokusera på innehållet i frågan. De har 
lägre värden, 3.7, på att dela ansvaret och på att klargöra betydelser. Att dela(r) ansvar handlar 
om att inte själva ta över, utan att låta alla som vill komma till tals. Tabellen visar att detta var 
det område de hade svårast att nå höga värden på. De är fortfarande på låg nivå, eller under 
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utveckling. När det gäller observationsområdet att klargöra betydelser innebär det att eleverna 
kan uttrycka sig så att alla i gruppen förstår vad eleven vill ha sagt. Det innebär såldes att 
eleverna, eller läraren, behöver uppmärksamma den som uttryckt sig vagt eller otydligt på detta, 
att resonemanget är oklart och behöver klargöras. Eleven själv ska även kunna tänka om i sitt 
eget resonemang och fortsätta tills dess att alla förstår. Detta område var vid första tillfället det 
område som fick näst lägsta värdet, 3.8. Exemplet nedan visar på ett tillfälle där en elev gör en 
annan elev uppmärksam på att elevens tankegångar inte är tydliga nog för de andra i gruppen 
och att de behöver klargöras: 
 

Elev 1: Hur menar du nu? 
 Elev 2: Jamen, maffian... 
 Elev 1: Vaddå? 
 Elev 2: Maffian. Illuminate! 
 Elev 1: Va? Jag fattar ingenting... 
 Elev 2: (tyst) 
 Elev 2: Jamen du måste ju förklara hur du menar! 
 
Vid ovanstående tillfälle visar Elev 2 inga tecken på att hen kan klargöra vad eller hur hen 
egentligen menar, utan upprepar samma otydliga förklaring flera gånger. Frustrationen sträcker 
sig åt båda håll.  
 
7.1.2 Det näst sista samtalet 
Som planerat bestämde jag mig för att spela in de sista två samtalen för att undersöka vad dessa 
visade om elevernas utveckling av sin samtals- och argumentationsförmåga. När det näst sista 
samtalet genomfördes var två av eleverna frånvarande. Gruppens resultat såg ut så här, som 
tabellen nedan visar: 
 
Tabell 2: Näst sista samtalet 

 
Kategori Observationsområde Sent samtal 1 
 1. Fokuserar på innehållet i frågan 5.0 
Delning  2. Delar ansvar 5.7 
 3. Diskuterar alternativ 5.4 
 
Klarhet/tydlighet 

4. Klargör betydelser 5.3 

 5. Kopplar ihop idéer 5.3 
 Medelvärde för gruppen 5.4 

Tabell 2 visar hur elevernas värden utifrån observationsområdena placerat sig efter det näst sista filosofiska 
samtalet. 
 
Vid det näst sista samtalet har eleverna relativt höga värden, rakt över. Värden mellan 5-6 visar 
att eleverna avancerar i sin argumentations- och samtalsförmåga. Tabell 2 visar att eleverna är 
mycket bra på att dela(r) ansvar, det området har det högsta värdet, dvs 5.7, vilket är 
anmärkningsvärt högt. De är på en hög nivå även när de gäller övriga områden, men framförallt 
på att diskutera(r) alternativ 5.4.  
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7.1.3 Det sista samtalet 
När det sista samtalet sker är fortfarande två elever frånvarande, samma elever som i det näst 
sista samtalet. På grund av tidsbrist kunde vi inte invänta dem för att få en komplett grupp. I 
Tabell 3 redovisas resultatet av den ’lilla gruppens’ gemensamma argumentations- och 
samtalsförmåga vid det sista samtalet.  
 

Tabell 3: Sista samtalet 

 
Kategori Observationsområde Sent samtal 2 
 1. Fokuserar på innehållet i frågan 4.8 
Delning  2. Delar ansvar 4.6 
 3. Diskuterar alternativ 4.3 
 
Klarhet/tydlighet 

4. Klargör betydelser 4.8 

 5. Kopplar ihop idéer 4.8 
 Medelvärde för gruppen 4.7 

Tabell 3 visar hur effekten av elevernas diskussioner utifrån observationsområdena efter det sista genomförda 
samtalet. 
 
Vid det sista samtalet har elevernas värden sjunkit något på alla punkter av de använda 
observationsområdena, därför väljer jag att redovisa resultaten separat först, innan alla värden 
sammanvägs. Detta gör jag för att det kändes anmärkningsvärt, eller snarare intressant, att det 
näst sista samtalet fungerade bättre än det sista. I diskussionen funderar jag mer kring vad detta 
resultat kan bero på.  
 
Eleverna har lägst värde på området gällande diskuterar alternativ. Där når de bara upp till 
4.3, där många av deras försök faller platt eller inte är tillräckligt tydliga. Vid några tillfälle är 
de uppe på en högre nivå, men dessa är inte tillräckligt många för att höja värdet. Ett exempel 
på deras förmåga att diskutera alternativ kan ses här nedan: 
 

Elev 1: Är det bättre att låta någon som ligger vid vägen och blöder dö, än att hjälpa en 
familj som svälter i Afrika? 
Elev 2: Ja, familjen är ju många fler än mannen som blöder ... 
Elev 3: Men han blöder ju ... 
Elev 4: Jag hatar blod! 
Elev 3: Du kan ju ringa ambulans! 
Elev 4: Ja, eller ”ring en vän”... (fniss) 
Elev 1: Eller kan vi hjälpa båda två? 

 
Exemplet ovan visar att eleverna diskuterar alternativ och där de gör försök till att se frågan 
ur olika synvinklar, att hitta mer än en lösning.  
Under det sista samtalet har de likadana värden för fokuserar på innehållet i frågan, klargör 
betydelser, samt kopplar ihop idéer, dvs. 4.8. Delar ansvar ligger på 4.6. 
 
7.1.4 Sammanvägt resultat från de två sista samtalen 
När jag sammanställer resultaten från de två sista samtalen så ser medelvärdet ut så här: 
 



 23 
 

Tabell 4: Sammanvägt resultat 

 
Kategori Observationsområde Sena samtal - sammanvägt resultat 
 1. Fokuserar på innehållet i frågan 4.9 
Delning  2. Delar ansvar 5.2 
 3. Diskuterar alternativ 4.9 
 
Klarhet/tydlighet 

4. Klargör betydelser 5.0 

 5. Kopplar ihop idéer 5.0 
 Medelvärde 5.0 

Tabell 4 visar hur det sammanvägda resultatet ser ut efter att ha slagit ihop de två sista samtalen. 
 
Tabell 4 visar att eleverna är ganska jämna inom alla fem observationsområdena efter alla tio 
samtalen. De ligger mellan 4.9 som lägst och 5.2 som högst. De är något bättre på att dela(r) 
ansvaret för diskussionen mellan varandra (5.2), än på övriga punkter, även om det är 
marginellt. Att diskutera(r) alternativ och att fokusera(r) på innehållet i frågan är de områden 
som får lägst värden, 4.9.  
 
7.1.5 En jämförelse av effekten på tidigt och sent samtal 
Slutligen, en jämförelse på effekten av de filosofiska samtalen mellan det första inspelade 
samtalet och de två sista, där även förändringen syns: 
 
Tabell 5: Jämförelse av ett tidigt och två sena samtal 
 

Kategori Observationsområde Tidigt samtal Sent samtal Förändring 
 1. Fokuserar på innehållet i frågan 5.0 4.9 -0.1 
Delning  2. Delar ansvar 3.7 5.2 1.5 
 3. Diskuterar alternativ 4.3 4.9 0.6 
 
Klarhet/tydlighet 

4. Klargör betydelser 3.8 5.0 1.2 

 5. Kopplar ihop idéer 4.2 5.2 1.0 
 Medelvärde 4.0 5.0 1.0 

Tabell 5 visar förändringseffekten mellan det tidiga samtalet, samt de två sista filosofiska samtalen. 
 
När vi slår ihop tabellerna för både tidigt och sent sammanvägt samtal så ser vi att gruppen har 
förbättrat sig på alla områden, utom ett, dvs fokuserar på innehållet i frågan. Där blev effekten 
-0.1, en försumbar försämring. Från början var det värdet redan ganska högt, 5.0, i jämförelse 
med de andra områdena. Ett exempel på hur eleverna gör när de fokuserar på innehållet 
kommer här:  
 

Elev 1: Vår stora fråga idag är alltså, varför väljer folk att ta livet av sig? Det är ingen 
lätt fråga det. 
Elev 2: Nej, men vi försöker väl svara på den ändå. Jag tror att det inte finns något 
enkelt svar ... 
 

I detta fall har Elev 1 ordet och sätter in övriga deltagare i ämnet och frågan vi ska diskutera, 
så att fokus ska vara klart och tydligt redan från början. En förmåga eleverna har haft under 
hela interventionen, även om de inte riktigt fick samma bedömning i de sista två samtalen.  
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Den största positiva förändringen har skett inom det område som handlar om delar ansvar, där 
effekten är 1.5, dvs en mycket stor ökning. I inspelningsmaterialet är det tydligt att eleverna 
utvecklar detta område från första till sista samtalet. Ett exempel på detta ses nedan: 
 
 Elev 1: Det tycker i alla fall jag. Vad tycker du X? 
 Elev 2: Ja, jag håller med dig, men jag tror att många som mår dåligt skulle kunna få  

hjälp om de bad om det. Men de kanske inte vågar berätta det för någon ... eller vad tror  
du XX? 
Elev 3: Nä, det är nog så. Dom kanske skäms att dom mår dåligt, fast dom har det så 
bra, att dom inte säger nånting.  

 
Här kan man se att eleverna gemensamt ser till att fler kommer till tals och får del av 
talutrymmet. Det är inte läraren som fördelar ordet, det är eleverna. 
 
De har även en relativt stor förändring på området klargör betydelser. Där är effekten 1.2. 
Kopplar ihop idéer ligger på 1.0, vilket också det är ett positivt värde. Här är ett exempel på 
dessa två områden:  
 

Elev: Man ska inte tro på allt man läser och hör, till exempel säger många att Greta 
(Thunberg) är sjuk och inte borde vara ute och demonstrera, men hon har faktiskt en 
diagnos, autism, det är ingen sjukdom. Det går liksom inte att bota. Det är ett tillstånd du 
har hela livet ... men du lär dig leva med det. Det är precis som du sa, x, att man måste ta 
reda på fakta och svara på det som är lite fel. Annars tror ju alla på det som är fel... 

 
Eleven gör ett utlägg kring autism och försöker klargöra betydelsen av detta, kopplat till det 
som tidigare sagts i diskussionen om vikten av att inte alltid tro på det andra säger, att vara 
källkritisk helt enkelt.  
 
Minst effekt ser vi på diskuterar alternativ, där de ligger på en ökning med 0.6, men det är 
fortfarande en ökning, vilket gör resultatet positivt.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna har utvecklat sin argumentations- och 
samtalsförmåga enligt bedömningen med hjälp av ART under de veckor då vi har genomfört 
filosofiska samtal med klassen.  
 
7.1.6 Lärarens samtalsledarförmåga  
Eftersom ART-matrisen innehåller ett fält för lärarens insats försökte jag mig på att, så objektivt 
jag bara kunde, utifrån det jag hör i inspelningen, bedöma min egen insats. Detta ingår inte i 
mina forskningsfrågor, men jag ville se om jag kunde dra någon slutsats kring hur min egen 
insats har påverkat elevernas effekt. Så här blev det sammanvägda värdet: 
 
Tabell 6: Lärarens utveckling 
 
 Tidigt samtal Sent samtal Förändring 
Lärare 5.3 5.8 0.5 
Elever 4.0 5.0 1.0 
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Tabell 6 visar hur både lärare och elever hade utvecklats under arbetet med filosofiska samtal i klassrummet. 
 
Enligt tabellen visar det på en positiv förändring med 0.5, så även jag har förbättrat mig enligt 
ART-matrisens fem första observationsområden. Eftersom jag ensam har försökt uppskatta var 
på skalan jag själv placeras enligt matriserna, är detta inte tillförlitligt, men min egen utveckling 
som samtalsledare kan ha gett en effekt på elevernas utveckling och utgör därmed en intressant 
aspekt. 
 
7.2 Elevernas beskrivningar och uppfattningar under pre- och postintervjuerna 
Vid preintervjun deltog alla sju eleverna som godkänt att bli inspelade, men två elever saknades 
vid postintervjun. Inledningsvis beskriver jag hur jag uppfattar elevernas förståelse för 
värdegrundsbegreppet och hur de sedan förklarar och konkretiserar detta efter preintervjun. 
Därefter redovisar jag hur de beskriver och konkretiserar värdegrundsbegreppet och olika 
förmågor i postintervjun. Efter det redovisar jag vad eleverna uttrycker om sina tankar om 
filosofiska samtal, både före och efter interventionen. 
 
7.2.1 Elevernas bild av begreppet ”värdegrund” och vad det står för i preintervjun 
Under gruppintervjuerna i inledningsfasen står det klart att eleverna har vaga aningar om vad 
begreppet ”värdegrund” står för. Någon av eleverna säger sig ha hört ordet förr, men kan 
inledningsvis inte konkretisera det. En annan elev säger att hen tror att de har arbetat med 
”värdegrund” på mellanstadiet, men hen minns inte vad de gjorde. När vi samtalar om ord som 
ofta kopplas till värdegrundsbegreppet återkommer de till ungefär samma förklaringar, om och 
om igen. För att tydliggöra för mig själv de ord och begrepp som dyker upp vid fler än ett 
tillfälle, testade jag att lägga in dem i ett så kallat wordle-moln (se Bilaga 6). Det är ett verktyg 
på nätet som förvandlar ord du klistrar in till en samling av ord, där de som förekommer mer 
frekvent blir större än de som bara dyker upp ett fåtal gånger. De ord som framträder mest även 
där är: respektera varandra, tolerans, vara snäll, behandla och lika värda. De använder samma 
uttryck för att beskriva solidaritet, jämställdhet, tolerans och humanism, även om dessa ord 
skulle kunna ha andra beskrivningar. Det tyder på att de har vaga aningar om ordens mer exakta 
betydelse, eller att de faktiskt saknar ord att uttrycka det de egentligen menar. 
 
Vid frågan om skolan och hemmet har ungefär samma värdegrund svarar eleverna: 
 
 Elev 1: Ganska lik… 

Elev 2: Fast man får behandla sina syskon värre än sina kompisar … tycker jag …  
Lärare: Okej … 
Elev 2: … eller så är det i min familj i alla fall ... 
Elev 1: Ja, i min med! 
Elev 3: Min med! 
Lärare: Så det krävs mer utav er i skolan och hur ni uppträder mot varandra än vad det 
gör hemma? 
Elever unisont: Ja. 
Lärare: Är det bra? 
Elev: Näe… 
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Således ser eleverna själva att det finns en diskrepans mellan våra förväntningar om hur man 
ska vara mot varandra i skolan och vad föräldrar tolererar hemma. De ser även att detta inte är 
bra, men de har svårt att uttrycka detta i ord. Någon elev uttrycker att en förälder till och med 
uppmuntrar hen att ha duster med sitt syskon med hänvisningen att de ”måste träna sig att stå 
upp för sig själv”. Däremot kan dessa duster vara mer handgripliga och kränkande än vad vi i 
skolan accepterar. 
 
I slutet av samtalet kring värdegrund ställs frågan om hur vårt samhälle skulle se ut om vi inte 
hade ungefär samma syn på hur vi ska vara mot varandra, en gemensam värdegrund. Då svarar 
eleverna så här: 
 

Elev 1: Ja, då hade det varit väldigt annorlunda. 
Elev 2:  Ja, vi hade inte suttit här då … 
Elev 3: Nä, vi hade ju typ varit dumma mot folk, för vi förstår inte … att alla är lika 
värda och så ... Mestadels av det lär man sig i skolan … 

 
Eleverna säger att de tror att hade varit ett helt annat samhälle om det inte vore så att vi hade 
ungefär har samma syn på värdegrunden. De ser att skolans uppdrag är att de ska lära sig mer 
om detta. De pratade även om demokrati och diktatur, begrepp de nyligen arbetat med i 
samhällskunskap. När vi samtalar om hur samhället kunde se ut, om vi inte övade oss på många 
av värdegrundsbegreppen så beskriver de en slags ’anarki’, där samhället inte fungerar utan 
någon slags samsyn. Se exemplet nedan: 
 

Elev 1: Om vi inte hade haft lagar och sånt, då hade det varit väldigt vilt. Man hade inte 
kunnat vara med folk, umgås... 
Elev 2: Det skulle bara vara … döda och sånt. Jag tänker på djuren ... 
Lärare: Vad menar du när du säger att du tänker på djuren? 
Elev 2: Ja ... vem vinner på savannen? Jo, störst, bäst och starkast vinner... 
Elev 3: Vi hade ju inte kunnat utvecklas, vi hade ju inte kunnat leva efter nånting, vi hade 
ju typ bara överlevt som det blir … 

 

De uttrycker en skillnad mellan djurens sätt att leva på savannen och människors sätt att lösa 
konflikter och vara mot varandra, men kopplar även detta till att vi människor har regler och 
förhållningssätt i samhället av en anledning. Vi skulle kunna ha ett samhälle där den som är 
”starkast” (den som har mest pengar, makt, vapen) skulle kunna bestämma över alla andra, i 
stället för att vi röstar fram dem vi tror skulle göra samhället ”tryggt och bra”. Detta visar på 
att eleverna har intressanta funderingar kring konsekvenser i ett demokratiskt eller icke 
demokratiskt samhälle, vilket bland annat Gardelli (2016) lyfte fram som en av de filosofiska 
samtalens fördelar. 
 
Avslutningsvis när de får frågan om varför vi arbetar med värdegrundsfrågor i skolan och om 
de ser detta som något bra svarar en elev: 
 

Elev: Värdegrundsarbete är bra, för då får man uttrycka det man vill och tror och 
tänker. 
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Eleven sätter här ord som passar in på det uppdrag skolan har, att öva eleverna i demokratifrågor 
och utveckla deras förmåga att uttrycka sig och kunna stå för sina åsikter och tankar. 
 
7.2.2 Elevernas uppfattning kring värdegrunden i postintervjun 
Eleverna fick frågor kring sina tankar om värdegrunden, efter vår intervention. De sa att de 
tyckte att de hade tränat sig i flera förmågor som Läroplanen skriver att de ska arbeta med i 
skolan. De försökte sätta ord på sina tankar genom att förklara dem med exempel. En elev säger: 
 

Elev: När vi läste texten om mannen och pengarna pratade vi om solidaritet, nu fattar 
jag vad det ordet betyder ... att man kan ge folk som har lite mindre (underförstått: 
pengar), än en själv, för att de ska få det lite bättre, typ. Det är bra. 

 
Eleven visar exempel på att hen kan sätta ord på ett av värdegrundsbegreppen vi har mött under 
interventionerna. Eleven säger att hen har fått en förståelse för vad det tidigare abstrakta 
uttrycket innebär och visar tecken på empati, när hen menar att det är positivt att visa solidaritet 
till andra. I postintervjun beskriver en elev, med förtydligande ord, vad uttrycket värdegrund 
innebär: 

Elev: Värdegrund ... det är väl bra om alla i samhället ändå drar åt samma håll. Alltså 
tycker att det är bra att alla har ett lika värde. Att vi är snälla mot varandra. Att vi inte 
går omkring och hatar på varann. Om alla försöker tänka att vi har lagar och regler för 
att vi alla ska må bra, då går det nog bättre. 

 
Under arbetet med filosofiska samtal har elevernas förmåga att sätta ord på, och förtydliga och 
klargöra sina tankar, förbättrats. De värjer sig inte för att ge sig ut i ett resonemang kring svåra 
ord och uttryck. De kopplar ihop hat och oro i samhället med att inte följa regler och lagar, både 
skrivna och oskrivna. De ser en förtjänst av att alla borde kunna tänka på varför regler och lagar 
finns, att dessa kan göra att vi människor mår bättre och känner oss trygga. 
  
De förklarar ord som jämställdhet, med att det ”ska vara lika mellan könen”, att män och 
kvinnor ska ha rätt till lika mycket i lön om de utför samma slags arbete. Könet ska inte spela 
någon roll. De kan även skoja om begreppen, vrida och vända på dem så de passar in i olika 
sammanhang. Exempelvis om ordet ”tolerans”:  
 

Elev 1: Man kan visa tolerans på många sätt. Du kan vänta på nån som du tycker är 
långsam, fast du har bråttom. Du kan tolerera att ... 
Elev 2: … om nån fjärtar i klassrummet så springer man inte ut ur klassrummet... 
(Gemensamt fniss) 
Elev 1: Nä, men att man är olika kan du tolerera, du måste inte ändra på någon bara för 
att du inte gillar det dom gör. 
Elev 2: Respekt! 

 
Eleverna visar efter arbetet med filosofiska samtal att de både kan ta diskussioner på allvar och 
med glimten i ögat, fastän de försöker uttrycka samma sak, men på olika sätt. Relationerna 
mellan eleverna har förändrats, de visar på ökad förståelse för och uppskattning av varandra, 
vilket Alerby och Bergmark (2015) nämnde i sin sammanställning. Dessutom uppvisar de en 
viss kreativitet i sina uttalanden, precis som Lipman (1978) menade att effekten kunde bli. 
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7.2.3 Elevernas tankar inför arbetet med filosofiska samtal 
Jag beskrev för eleverna vad ett filosofiskt samtal är och frågade om de visste något om filosofi. 
De säger att filosofi är sånt som man gjorde i Grekland förr (underförstått under antiken, som 
de läst under höstterminen). Någon säger att det handlar om att tänka, men kan inte utveckla 
det vidare. Sedan får de säga vad de tror att de skulle kunna lära sig under arbetets gång, vad 
de skulle kunna förbättra. Eleverna har svårt att uttrycka sig vad det gäller sina förväntningar 
på vad våra samtal kan leda till, men en elev säger: 
 

Elev: Eh... bli bättre på att prata, kanske? 
 
Så, filosofiska samtal är sammanfattningsvis något som eleverna beskriver med att det är när 
man tänker och pratar. Längre än så kommer vi inte under den första intervjun. 
 
7.2.4 Elevernas uppfattning om sin samtals- och argumentationsförmåga efter interventionen 
Vid postintervjun uttrycker alla i gruppen att de tycker att de har blivit bättre på att uttrycka sig 
muntligt och att argumentera. Det är bra ”att tänka tillsammans”, som någon säger. Någon säger 
att de pratar mindre i mun på varandra, en annan att de lyssnar bättre på varandra. De upplever 
att det har varit ”bra”, ”intressant” och ”roligt” med filosofiska samtal. En elev upplever att ”de 
andra” blivit lite bättre på att uttrycka sig tydligt, att förklara vad de menar. Hen uppger att hen 
inte tycker att hen själv förbättrat sig på den punkten. De uppger även att det inte finns något 
de tyckte var svårt med samtalen, det mesta var lätt. ”Fast lite jobbigt att tänka ibland ...” sa en 
elev och hänvisade till dagsformen eller ämnet. 
 
Några av eleverna uttrycker att de sällan samtalar eller diskuterar olika frågor hemma, men att 
de tycker att det är ganska roligt att göra det. Alla eleverna säger att det inte är svårt att hitta på 
egna frågor, det finns alltid något de funderar över. De tycker att samtalen flöt bra om det inte 
var ett svårt ämne de skulle utgå ifrån. Enkla ämnen är sådana som de tycker passar dem, men 
de kan inte uppge några exempel på sådana ämnen vid intervjutillfället. De flesta säger att alla 
ämnen vi har använt oss av ”passar dem”. En elev uppger att det var svårt att prata om artisten 
och DJ:n Avicii och hans liv och självmord, eftersom hen inte riktigt visste vem han var, men 
att självmord i sig inte var svårt att samtala om. 
 
Eleverna uppger att de tycker att samtalen blivit bäst i den grupp som deltagit i 
ljudupptagningarna, de känner att den gruppen känns tryggast och känner att alla hinner säga 
något. Däremot säger de att det inte spelar någon roll om det är en pojk- eller flickgrupp, eller 
blandad som den grupp vi har haft under inspelningarna. Slutligen uppger de att de kan tänka 
sig att fortsätta med den här typen av samtal till hösten. En elev förklarar att det de lärt sig 
genom dessa samtal är följande:  
 

Elev: Jag tycker att vi har blivit bättre på eh... att visa respekt. Vi lyssnar på varann och 
säger inte ’det du säger är helt fel’. Vi kan tycka olika ... 

 
De ser själva att de blivit mer toleranta gentemot varandra. De uttrycker att de kan tycka olika, 
men att det ändå inte innebär att de ser ner på varandra för att de har olika åsikter i vissa frågor. 
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Slutligen bad jag eleverna beskriva vad ett filosofiskt samtal är, som om de gjorde det för en 
kompis i samma ålder som de själva. De svarar: 

 
Elev 1:  Jo ... det är samtal man har där man inte vet om det finns ett rätt eller fel svar. 
Elev 2: Man tänker tillsammans om en svår fråga. En sån där fråga som man inte riktigt 
har ett svar på, men som man ändå kan tycka till om. 
Elev 3: Ett ”vi löser det tillsammans”-samtal. 

 
Sammanfattningsvis har eleverna gått från att se filosofiska samtal som något som kanske ska 
förbättra deras talförmåga, till att se dem som ett verktyg till att tänka tillsammans i ’stora’ och 
ibland ’svåra’ frågor och som förbättrar deras förmåga att visa respekt, tolerans, empati och 
solidaritet. De uppvisar tecken på ett större intresse av att lyssna på varandra och vågar 
kommentera varandras åsikter, vilket har stöd i forskningen (Trickey & Topping, 2004, 
Alexander, 2205). 
 
7.3 Lärarens upplevelser utifrån observationer och fältanteckningar 
Under arbetets gång har jag skrivit ned saker jag noterat och tänkt på i samband med både 
observationer och intervjuer. En del av det jag upptäckt i dessa anteckningar sammanfattas här 
nedan: 
 
7.3.1 Lärarens anteckningar kring elevernas samtals- och argumentationsförmåga 
I mina egna fältanteckningar ser jag tydliga förbättringar inom flera områden. I gruppen finns 
några väldigt tysta och blyga elever, som efter ett par veckor vågar uttrycka fler tankar och mer 
komplexa sådana. En elev som har svårt med ögonkontakt tittar upp mycket mer vid de sista 
samtalen än i början. De visar även tydligt att de vill delge sina egna idéer och tankar till hela 
gruppen och de vågar säga det de tänker, med risk för att det är något som går tvärtemot vad de 
andra tänker. En elev som ofta svarar ’kryptiskt’ och lindar in sig i krångliga förklaringar är 
tydligare i de sista samtalen. 
 
De elever som redan innan arbetet med filosofiska samtal vågar samtala i helklass och gärna 
tar för sig av talutrymmet i klassrummet under vanliga lektioner, visar dessutom på större 
respekt vad det gäller att låta alla komma till tals, att lyssna på vad andra säger, och i slutet av 
interventionen ställer de dessutom frågor till de andra, både i syfte att försöka förstå vad de, 
som kanske upplevs som otydliga, egentligen menar, och av, vad jag tolkar, eget intresse.  
 
Eleverna verkar positiva till både att genomföra samtalen, men även till att utsätta sig för många 
svåra ämnen i diskussionerna. De värjer sig inte, och om någon fråga blivit lite väl privat så kan 
de även uttrycka det, utan att de andra visar något ifrågasättande i detta. 
 
7.3.2 Lärarens anteckningar kring övriga observationer 
Vid de inledande samtalen presenterade jag idén om att använda oss av en tankebok, där 
eleverna kan skriva ned sina tankar innan vi börjar själva samtalet. Boken skulle bara vara 
privat, inget som skulle visas upp eller bedömas. Två elever valde att använda den vid det första 
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samtalet, övriga ville inte skriva något. Vid övriga samtal valde alla elever att inte skriva alls, 
med hänvisningen att de ”tänkte bättre utan att skriva”.  
 
Gruppen som deltar vid inspelningstillfällena uppvisar god koncentrationsförmåga under alla 
samtalen, där syns ingen skillnad efter interventionen i och med att de verkar följa med under 
hela samtalets gång, under alla samtal som dokumenteras via inspelning. De visar varandra stor 
respekt och väntar in de som behöver mer tanketid. Det är dock en större skillnad under de 
samtal som görs i helklass, då fler intryck och fler störningsmoment verkar ta många av 
deltagarnas fokus. Ett samtal sker i flick- respektive pojkgrupp, utifrån deras eget önskemål och 
för att jag är intresserad av att se om det syns någon skillnad. Jag konstaterar att i pojkgruppen 
syns ingen större skillnad i elevernas deltagande, alla pojkar samtalar, möjligen lite mer raka i 
sitt sätt att uttrycka sig gentemot varandra. De väljer en fråga som handlar om ett 
naturvetenskapligt ”problem”; finns det liv i rymden? I flickgruppen upplever jag att alla är mer 
avslappnade och mer aktiva i samtalet, än de varit i helklass. De väljer att samtala om frågor 
som ligger dem väldigt nära, en livsfråga, precis aktuell för dagen; varför använder många 
människor droger? Dessa samtal spelades inte in eftersom det fanns elever från både de som 
godkänt att bli inspelade och de som inte gett sitt medgivande, därav finns endast detta 
dokumenterat i mina egna fältanteckningar utifrån det jag observerat. 
 
Jag noterar vid flera tillfällen att samtalet fortsätter i korridoren, på väg ut från klassrummet. 
Samtalen har således engagerat eleverna och inte bara varit ett lektionsinslag utan mening. 
 
Jag tycker mig se att eleverna tycker det är svårt att utforma egna frågor. Vid de två-tre första 
samtalen får jag leda dem och ge förslag på frågeställningar, och de väljer även att samtala 
kring de frågor jag själv bidrog med, i stället för att välja sina egna. Även i senare samtal verkar 
de ha svårt att komma på egna ”stora”, ”öppna” frågor som passar till texten vi läst, eller annan 
”händelse”. Dock är allt fler elever engagerade i att bidra med egna frågor, och ibland har de 
till och med flera förslag. Några elever frågar om vi inte kan hinna med fler än en fråga, vilket 
vi gör vid några tillfällen. 
 
Jag upplever att de filosofiska samtalen har gett effekt på hela klassen, inte bara på den lilla 
gruppen, fastän den inte blir lika påtaglig i och med att de diskussioner som genomförts i hela 
klassen inte har dokumenterats och analyserats på samma sätt. Eleverna i klassen har utvecklat 
sin samtals- och argumentationsförmåga i olika grad. Jag upplever även att klassen blivit något 
lugnare i klassrumssituationer, och jag anar en större tolerans mellan elever som ofta råkat i 
konflikt tidigare under terminen. De elever som haft inspelningstillfällen är inte märkbart mer 
aktiva i storgrupp, det är framför allt i den lilla gruppen som deras framsteg syns. Det verkar 
som att samtala är något de flesta eleverna gillar, och i de filosofiska samtalen behöver ingen 
känna att de har förlorat diskussionen eller att de har tänkt fel.  
 
Vad jag ser på min egen insats är att jag blivit mer inlyssnande och bättre på att hålla mig till 
ämnet och leda tillbaka eleverna om de börjar halka utanför och tappat fokus. Jag har blivit en 
aning bättre på att koppla ihop deras idéer och tankar i de sista samtalen, än vid 
inledningssamtalen. Det är något jag under arbetets gång medvetet har försökt att utveckla. Jag 
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har hittat många spännande ”händelser” (texter, artiklar, filmsnuttar etc.) som jag skulle kunna 
tänka mig att använda senare, om samtalen fortsätter under nästa läsår. Det dyker upp nya idéer 
på infallsvinklar nästan varje dag. Jag upplever att jag även har fått bättre kontakt med eleverna, 
vilket Aspelin (2012) med flera skriver om att filosofiska samtal kan ge. 
 

8 Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilken effekt filosofiska samtal har på eleverna och 
hur detta går att koppla till skolans krav på värdegrundsarbete. Jag utgår från de resultat jag fått 
fram utifrån mina intervjuer, mina observationer och mina egna noteringar för att se om jag har 
svar på mina tidigare frågeställningar. 
 
8.1 Elevernas resultat utifrån ART 
De bedömningar jag gjort via ART-verktyget visar på en signifikant skillnad i elevernas 
argumentations- och samtalsförmåga efter de tio samtalen vi har haft. Samtalen har haft positiv 
effekt på alla områdena jag hade valt ut, utom ett. Det som sjunkit med 0.1 var området 
fokuserar på innehållet på frågan, (se Tabell 5.), vilket ändå är mycket marginellt. Det går att 
härleda till det sista samtalet vi spelade in, då diskussionerna blev lite mer okoncentrerade och 
ofokuserade, så de tappade bort sitt fokus på ämnet vid några tillfällen.  
 
Jag valde att titta på de två sista samtalen separat, innan jag vägde ihop resultaten för båda, 
eftersom jag tyckte mig se variationer. Trenden har hela tiden varit att de blivit bättre och 
säkrare, allt eftersom veckorna har gått, men ändå fick de högre värden på näst sista samtalet 
än det absolut sista. Detta kan bero på flera saker. Det kan ett, bero på ämnet, vilket de själva 
antyder under intervjun, vissa ämnen är svårare att diskutera och hitta tankar kring. Två, det 
kan bero på yttre omständigheter, något som hänt tidigare och som följt med dem i tanken in i 
klassrummet och därigenom stör deras koncentration och fokus. Tre, det kan bero på att de 
känner att det är sista gången de ska bli inspelade, allvaret och ansvaret för uppgiften att vara 
mina ”försökspersoner” börjar släppa, de känner sig mindre kontrollerade. Det kan säkert bero 
på ytterligare andra saker, eller kanske till och med alla tre. Detta visar i alla fall att det är bra 
att göra kontroller (inspelningar) vid fler än ett tillfälle, det ökar tillförlitligheten. Dessutom var 
det ett område de redan från början visade höga värden på och en minskning med 0.1 är nästan 
inte någon märkbar effekt, men det var dock den enda negativa. 
 
Störst effekt har skett på området delar ansvar. Det blir allt mer uppenbart mot slutet att de ser 
varandras olika egenheter, att de börjar ge varandra ordet och väntar in dem som behöver längre 
tid på sig, tecken på att deras tolerans faktiskt utökats. De har även blivit avsevärt bättre på att 
koppla ihop idéer och det är ett tecken på att en utveckling skett i deras förmåga att formulera 
sig, att kunna bygga vidare på det någon sagt och utveckla det ytterligare. De har även högre 
värde på att diskutera alternativ till frågan de samtalar kring och att klargöra vad de menar och 
vilken betydelse något har. Alexander (2005) menar att filosofiska samtal har förmågan att göra 
eleverna mer intresserade av att lyssna på varandra och Pihlgren (2012) lyfter att samtalen är 
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ett verktyg för att öka elevers delaktighet och inflytande, vilket resultatet visar tecken på. Stora 
saker har även hänt med elevernas samtalsförmåga under relativt kort tid, vilket känns som ett 
tecken på att just filosofiska samtal har många positiva effekter. 
 
Om jag ska titta på min egen roll som deltagande observatör, samt samtalsledare, så har även 
jag blivit bättre i min roll enligt ART (se Tabell 6.). Övning ger färdighet och jag har försökt 
läsa på allt mer om filosofiska samtal under arbetets gång och därigenom samlat på mig tips 
och råd. Huruvida detta påverkat elevernas positiva utveckling är spännande att fundera på, det 
går inte att utesluta att min utveckling har påverkat deras förmåga ytterligare. Vi lär oss av och 
genom varandra, enligt Vygotskij, Peirce med flera. Dessutom följer det Vygotskijs (2001) 
tanke om att kunskap uppstår i ett socialt och kulturellt sammanhang, där den proximala 
utvecklingszonen är en bild för detta.  
 
8.2 Elevernas egna tankar om värdegrunden, både före och efter 
I den inledande intervjun har eleverna svårt att sätta ord på det de vill ha sagt. De svarar 
kortfattat, även om följdfrågor och förtydliganden gjordes. Detta kan ha berott på att det var det 
första inspelningstillfället och respekten inför dokumentationen, den viktiga uppgift de hade 
som mina ”försökspersoner”, kan ha hämmat dem. Som deras lärare i svenska vet jag att några 
av dem har haft svårt att just hitta ord för att uttrycka sig även tidigare i klassrummet, och det 
kan även tyda på ovana att samtala. Dessutom är de osäkra inför varandra, de har inte ännu 
hunnit bygga upp tillit till varandra. 
 
I den första intervjun, när de tillsammans försökte hitta förklaringar, lyckades de ändå få ihop 
resonemang på några av orden som skulle kunna tolkas som giltiga förklaringar av svåra ord 
och begrepp. Det som intresserar mig mest är just hur de tänker kring ordet värdegrund eftersom 
kritiken säger att det uppfattas som ett mycket otydligt uttryck (Gardelli, 2016, Kronlid, 2018, 
Steinberg, 2018, Strandbrink, 2018) och deras svar visar på att det faktiskt är svårt att greppa 
det. De känner igen det, vet att de jobbat med det, men har ändå inte riktigt kunskap om vad det 
handlar om. Dock uttrycker de att det är viktigt. När vi samtalar om ord som ofta kopplas till 
värdegrundsbegreppet återkommer de till ungefär samma förklaringar, om och om igen. De ord 
som ofta förekommer är ”att vara snäll mot varandra”, ”att visa respekt” och de har svårt att ge 
konkreta exempel. Det kan förklaras med att några av orden är för dem okända och svåra, och 
de är även ganska trevande när de försöker ’förstå’ och förklara orden tillsammans.  
 
I den avslutande intervjun återkopplar vi till värdegrundsdiskussionen igen, men fokuserar på 
deras upplevelse av effekten efter de filosofiska samtalen. De tycker själva att det är lättare att 
samtala nu. Jag upplever att de har lättare att hitta ord för sina tankar och kan ge flera konkreta 
exempel, både kopplade till de filosofiska samtal vi haft, samt till andra exempel ur det verkliga 
livet. Deras förmåga att uttrycka sig har utvecklats avsevärt, men kan även kopplas samman 
med den känsla av trygghet och tillit de uppger att de har i den lilla grupp som 
inspelningsgruppen utgör. Som Vygotskji (2001) och Säljö (2000) säger så finns det ett 
samband mellan språk och tänkande, under samtalens gång utvecklar eleverna båda delarna. 
Det finns tecken på att deras argumentationsförmåga och ordförråd har utvecklats under 
terminens gång, vilket kan härledas till både de filosofiska samtalen, samt en normal utveckling 
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under en termin även utan filosofiska samtal. Dock tror jag att samtalen har gett en ökad effekt. 
De uttrycker även själva att de ser att den värdegrund vi arbetar utifrån i skolan, inte alltid är 
densamma som hemma. Detta kan ge svårigheter i att veta hur de ska uppträda mot varandra i 
skolan, när en del hårda ord och gruff mellan syskon hemmavid ses med blida ögon, medan det 
möts med nolltolerans i skolmiljön. Däremot ser de vikten av att alla får tala om och lära sig 
hur man bör vara mot varandra, eftersom samhället inte skulle fungera om alla gjorde som de 
ville hela tiden. De säger även att värdegrundsarbetet gör att man får uttrycka det man vill, tror 
och tänker, vilket jag kan koppla till demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. 
 
8.3 Elevernas egen uppfattning om effekten av de filosofiska samtalen 
I postintervjun framgår att eleverna är positiva till filosofiska samtal och att de upplever att de 
blivit bättre på att samtala och tänka tillsammans, detta stärker resultaten från ART, som visar 
att det stämmer enligt bedömningsmatriserna. De har uppvisat flera positiva värden på sitt sätt 
att argumentera och samtala. De uttrycker själva att de är mer säkra i den lilla gruppen och det 
är inte så konstigt eftersom den fått mest uppmärksamhet och närhet, både till varandra och till 
mig och min uppgift. Det är inte heller konstigt att de upplever att det är svårare att samtala om 
ämnen de har mindre kännedom om, men det har ändå inte hindrat dem. De frågar varandra om 
de blir osäkra och de frågar även mig som lärare. Det visar på att elevernas egen känsla av att 
ha blivit ”bättre” på att prata stämmer, vilket även var det som de hoppades på i den första 
intervjun.  
De upplever att samtalen i den mindre gruppen som blir inspelad fungerar bäst, vilket jag själv 
noterat. Detta är troligen inte mer konstigt än att det uppstår ett större allvar i den gruppen, de 
känner att de gör något viktigt eftersom det ska dokumenteras till mitt arbete. I ett större 
sammanhang uppstår nya roller de vill spela och andra personer kanske aspirerar på att 
dominera eller bestämma vad som passar sig. Dessutom blir talutrymmet större i en liten grupp, 
än i en stor, då tiden för samtalen ändå är begränsad. 
 
8.4 Reflektioner utifrån lärarens fältanteckningar 
’Värdegrund’ som uttryck och begrepp som inledningsvis visar sig vara abstrakt och 
svårförklarat i elevernas värld, men genom att få ord och förklaringar på abstrakta ting börjar 
de forma sin egen kunskap, tillsammans med andra. 
Eleverna uttrycker att de inte tycker att det är svårt att hitta på frågor att utgå ifrån vid 
diskussionerna, något som jag antecknat att jag upplevde att de verkade tycka. Kanske är det 
en misstolkning från min sida, att de bara behöver tid och jag tolkar tystnaden som svårighet 
att formulera frågor, eller så är de inte riktigt ärliga, eller medvetna, om vad de egentligen tycker 
om detta.  
 
Jag funderar på om elevernas val att inte skriva ned sina tankar i den föreslagna tankeboken 
innan vi börjar diskussionen var ett ”bekvämlighetsval”, att det känns mindre betungande att 
bara prata och inte skriva, i alla fall finns den tendensen i övriga sammanhang i skolan. Om de 
får välja, så skriver de ogärna. Hade jag tvingat eleverna att skriva innan vi började samtalet 
kanske några av eleverna hade blivit mer negativt inställda till själva diskussionen, eftersom 
dessa elever inte tycker om att skriva. Däremot kunde andra elever ha gett sig själv chansen att 
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tänka till ytterligare och att formulera sina tankar i skift, vilket en del elever behöver innan de 
kan hitta orden för vad de tänker. Dock upplevde jag att alla ändå kom till tals, ingen förblev 
helt tyst under något av samtalen. När jag fortsätter med samtalen till hösten tänker jag ta upp 
tankeboken igen. Förhoppningsvis vill fler elever använda den och börjar kunna se nyttan av 
den. 
 
Jag tycker mig se att det är flera av eleverna, både i den lilla gruppen och i hela klassen, som 
blivit mer säkra på att uttrycka tankar, känslor och åsikter. Vi har stött på många olika ämnen, 
ibland riktigt svåra, men som vi ändå gett oss tid att samtala om. Ord som ’empati’, ’solidaritet’ 
och ’lika värde’ har blivit mer konkreta i våra diskussioner, och dessa går att koppla till 
värdegrunden. Det är viktigt att hitta bra ämnen att utgå ifrån till de filosofiska samtalen, ämnen 
som verkligen berör tonåringar, vilket Lipman  (1978; 1980) med flera påpekar. Flickorna väljer 
gärna frågor kring sådant de går och grubblar på, om livet och svårigheter de möter dagligen, 
medan pojkarna ser ut att välja ämnen som gärna har en mer konkret koppling till något 
exempelvis naturvetenskapligt eller kopplat till moralfrågor. Däremot ser jag inte att någon av 
dem värjer sig för att diskutera det ämne som är tänkt att diskutera, åtminstone inte i den här 
klassen, under den här tidsperioden. Skillnaden mellan flickor och pojkar var inte heller något 
jag har valt att fokusera på i detta arbete.  
 
Den största vinningen jag ser är att några av de blyga och tysta nu vågar ge sig in i diskussionen 
och till och med kommer med egna frågor. Dessutom ser jag att några av de mer dominanta lärt 
sig att hålla tillbaka och inte automatiskt ta över, bara för att chansen ges. Detta kommer vi att 
kunna ha nytta av i klassrummet framöver. Deras demokratiska förmåga är även ökat, vilket 
Gardelli (2016) med flera menar att det ska göra under filosofiska samtal, de är mer delaktiga. 
 
Deras förmåga att både agera och uttrycka sig empatiskt har ökat, enligt mina observationer. 
De kan visa både med ord och handling att de bryr sig om och förstår varandra, vilket även 
tyder på att deras relationer har stärkts under terminens gång. Enligt forskning inom relationell 
pedagogik påverkar just de fördjupade relationerna, både mellan elev-elev, till relationen lärare-
elev, elevernas lärarande, vilket jag ser och uppfattar vid ett flertal tillfällen. Eleverna ser att 
oavsett vilka värderingar de har, kan de få ge uttryck för dem, utan att bemötas med hån och 
spe. De nämner själva att de är bättre på att visa respekt nu, än tidigare. De har till och med 
kunnat byta åsikt och börjat tänka i nya banor, under samtalens gång, utan att oroa sig för hur 
det ska tas. Empati, respekt, tolerans, med flera är förmågor som kan leda till positiva känslor, 
tydliga nyttoetiska förmågor med andra ord. Som Weirsøe (2004) påpekar är det genom att 
fokusera på andras känslor och behov som man implicerar värderingen att förstå och acceptera 
andra, vilket visar på en tydlig koppling till värdegrunden. 
 
Jag noterar även min ovana att leda den här typen av samtal i början, men känner att jag 
utvecklar min förmåga allteftersom. Jag känner mig säkrare i hur jag ska agera, när jag ska 
vänta in elever och när jag ska avsluta samtalet med mera. Jag har även varit aktivt deltagande, 
inte bara en observatör. Hur mycket detta har påverkat elevernas förbättring kan jag inte säga, 
men finner det troligt att detta är en del av effekten. Det är inte lätt att leda ”svåra” samtal om 
”stora” frågor, men vi blir allt bättre tillsammans. Den allt djupare kontakt jag upplever att jag 
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får med eleverna, kan vara kopplad till våra gemensamma samtal, vilket är en förutsättning för 
att vi ska kunna utvecklas och arbeta tillsammans. Relationer är A och O för ett framgångsrikt 
samarbete och jag ser tydliga tecken på att de mellanmänskliga relationerna har förbättrats 
(Reznitskaya et al., 2013). Dessa hade kunnat bli bra utan de filosofiska samtalen, jag är van att 
bygga relationer med mina elever, men jag tror i detta fall att dessa samtal har varit ett viktigt 
verktyg för mig. 
 
8.5 Metoddiskussion 
Enligt Ahrne & Svensson (2015) är öppna observationer en användbar metod när det handlar 
om en studie där informanterna vet vad vi ska göra och varför. Vad det gäller observationer så 
används dessa, enligt Patel och Davidson, när vi vill samla information om det som handlar om 
”beteenden och skeenden i naturliga situationer” (Patel & Davidson, 2003). Det svåra vid 
användandet av observationer är att skilja på det som händer under observationen och 
tolkningen av det vi ser hända. I samband med filosofiska diskussioner så blir jag dessutom en 
delaktig observatör (Ahrne & Svensson, 2015), i och med min roll som lärare för gruppen. Jag 
har dock, tack vare min relation till gruppen, så kallat tillträde till fältet (Ahrne & Svensson, 
2015). Jag har varit deras lärare sedan höstterminen 2018 och har hunnit skapa relationer till 
dem, hade jag inte gjort detta kunde min situation och mitt tillträde ha försvårats. Det finns 
dock alltid en risk för det som kallas forskareffekt, det vill säga att jag som deltagande och 
närvarande observatör riskerar att påverka utfallet i gruppen. För att mildra forskareffekten är 
det viktigt att skapa tillit i gruppen, vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) ofta sker genom 
att vara just en deltagande observatör Det filosofiska samtalet gör vi tillsammans i gruppen, vi 
är alla styrande av hur detta genomförs och vart diskussionerna tar vägen. Genom de avslutande 
metasamtalen görs eleverna uppmärksamma på vad vi gjort, vad som har sagts och hur olika vi 
kan tänka om en och samma sak, utan att det är fel. Min roll som observatör gör att jag under 
samtalens gång kan reflektera och försöka uppmärksamma det som sker runt omkring mig, mitt 
fokus är inte detsamma som de andra deltagarnas (Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Intervjun är en metod som blivit allt mer accepterad inom forskningen. Informantens ord kan 
användas som forskningsdata. Det som sägs ”kan betraktas som både ett protokollfört och 
dokumenterat material, om den intervjuade inte uttrycker motsatsen.” (Denscombe, 2016). I 
kvalitativa intervjuer är både intervjuare och den som blir intervjuad ”medskapare i ett samtal”. 
(Patel & Davidson, 2003). Vid intervjuer är det forskaren som styr diskussionen, utifrån vilken 
intervjustil han/hon väljer. Jag har haft möjlighet att styra intervjuerna utifrån det jag sett under 
de filosofiska samtalens gång, samt utifrån vad jag upplevt har utvecklats hos eleverna, med 
syfte att se om de själva gjort samma upptäckt. Fördelen med att spela in både intervjuer och 
samtal var att jag kunde lyssna på dem om och om igen, så jag kunde fundera på vad de sa och 
egentligen menade. Jag kunde fokusera på att vara med i diskussionen, lyssna in, fånga upp och 
ställa frågor. Dock är transkriberingsprocessen oerhört tidskrävande, men när den väl är 
genomförd är det mycket lättare att följa upp det som sagts och när, samt att kunna gå tillbaka 
i anteckningarna. Samtidigt behöver man vara uppmärksam på att själva processen påverkar 
materialet, i och med att tal- och skriftspråk inte är detsamma. På samma sätt som i 
ljudupptagning utan bild, försvinner många gånger gester, betoningar, mimik, ironier och 
kroppsspråk (Patel & Davidson, 2003). Urvalet på informanter, en grupp i år 7, valdes utifrån 
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tillgången till dem under min arbetstid, då jag är deras lärare i svenska. På min skola har vi ett 
projekt där vi har max 17 (ibland 18) elever i varje klass, därav det ringa antalet i min grupp, 
då någon flyttat och någon går i skolan förberedelseklass och inte ännu har börjat komma på 
klassens lektioner. Det hade kunnat vara ett större urval än det som faktiskt blev, det hade 
kunnat ge andra förutsättningar och effekter. Att gruppen som spelades in blev så liten var inte 
något jag förutsett. Det hade varit önskvärt om samtalen hade kunnat genomföras med hela 
klassen, då hade jag fått ett resultat där jag kunde dra slutsatser om samtalens effekt på en större 
grupp. Risken fanns att det skulle skapas en slags ”Vi” och ”Dom” känsla mellan grupperna, 
där den ’lilla gruppen’ som medgav inspelning, fick en särställning i samband med samtalen i 
helklass. Detta var dock inte något jag tyckte mig se i klassrummet. Alla ingick i samtalen och 
enligt mina egna fältanteckningar såg jag utveckling hos alla elever. Däremot minskade 
talutrymmet när gruppen var större och lektionens begränsade omfång gjorde att vi vid något 
tillfälle fick avbryta ganska tvärt för att eleverna skulle hinna till nästa lektion. 
 
Mitt val av att bara utgå från några av punkterna i ART-verktyget var ett val utifrån 
tidsaspekten. I samråd med min handledare såg vi att det behövdes någon slags begränsning för 
att hinna med att bearbeta och bedöma varje område. Jag valde de första fem 
observationsområdena eftersom jag upplevde att dessa var tillräckligt många för att få intressant 
information. Det var även i samråd med handledaren jag beslutade mig för att spela in ett tidigt 
samtal, men att det kunde vara bra att ha mer än en inspelning i slutet. I början var 
inspelningsmomentet en liten stressfaktor för både elever och lärare, vilket gjorde att det kändes 
bra att inte göra fler ljudupptagningar förrän längre fram, då vi hade kommit igång och blivit 
mer vana med samtalsmodellen. 
 
Jag hade inte för avsikt att titta på elevernas individuella utveckling och jag hade som mål att 
alla skulle vara avidentifierade, ingen elev skulle kunna spåras, därav valet att inte visa vilken 
av eleverna som sa vad, genom att bara skriva Elev 1, Elev 2 etcetera, och där Elev 1 inte alltid 
var Elev 1. Detta var dessutom ett önskemål från elever, vilket jag upplevde var viktigt att 
efterfölja. Jag ville att de skulle känna sig trygga i samtalssituationen och att ingen i efterhand 
skulle börja försöka lista ut vem som sa vad. Dessutom finner jag stöd för detta i Benyamine et. 
al. (2014), där de lyfter att den didaktiska ansatsen inte handlar om individen, utan om gruppen. 
Tanken är att vi ska läsa min uppsats tillsammans, så de får en uppfattning om vad vårt 
gemensamma arbete har lett till och hur jag beskrivit detta. Däremot hade det varit intressant 
att följa elevernas individuella utveckling och kunna visa upp hur en elev uttryckte sig i ett 
tidigt stadie, jämfört med hur den samtalade under de senare tillfällena.  
 
Valet av gruppintervjuer utgick både från tidsbesparing och trygghetsargumentet. Som både   
undervisande lärare samt ’forskare’, är det svårt att få in ytterligare moment än de som redan 
ingår under en arbetsdag. För att hinna med både intervjuer och filosofiska samtal under samma 
vecka var detta ett bra val för mig. Ett planerat schema blir fort inaktuellt genom att lektioner 
utgår för andra aktiviteter, vilket är lärarens vardag. Nackdelen med gruppintervjuer kan vara 
att den hämmar någon av eleverna från att svara, beroende på gruppdynamik och om denne inte 
känner sig trygg i gruppen. Jag upplevde dock inte att detta var någon fara i denna grupp.  
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Att studien genomfördes under vecka 5-18 kan tyckas vara en relativt lång tid, men då ser man 
inte hur många veckor det egentligen handlar om när man tar bort sportlov, påsklov, 
friluftsdagar, övriga lovdagar med mera. Det uppstod närmast tidsnöd i slutet, då jag tvingades 
att genomföra både ett filosofiskt samtal och postintervjun för att hinna med transkribering och 
analys under vecka 18, som dessutom var en kortare vecka med ledigt för första maj. När elever 
dessutom insjuknar eller reser bort så uppstår ytterligare ett dilemma, vad det gäller om det 
filosofiska samtalet ändå ska genomföras och spelas in, eller om jag vågar vänta och hoppas att 
alla ska vara på plats vid ett senare tillfälle. 
 
Det går aldrig att komma ifrån att mina tolkningar är subjektiva, att det är vad jag tycker mig 
se och förstå som jag uppmärksammar. Däremot kan resultaten i de olika delarna ändå visa att 
det finns en tendens av samstämmighet, vilket stärker dess möjliga värde. 
 
8.6 Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis kan man säga att mina forskningsfrågor har besvarats. De filosofiska 
samtalen har visat sig ge effekt på elevernas samtal- och argumentationsförmåga, samt på deras 
sätt att förstå och uttrycka sig kring värdegrunden och ord och begrepp relaterade till denna. En 
kort intervention som denna är dock inte tillräcklig för att säga att filosofiska samtal är lösning 
på skolans tydliga värdegrundsproblem, dock visar den ändå att det går att påverka elever 
genom att få dem att sätta sig ned och tänka tillsammans. De uppskattar att få samtal och tänka 
tillsammans. Vi behöver ge det tid, för det tar tid att tänka och det mesta i samhället är ganska 
uppskruvat och stressat. Eleverna ser själva att de vågar mer, att de känner sig bättre på att 
formulera och uttrycka sig, att de har de andras uppmärksamhet och att de faktiskt vill och kan 
förstå varandra. I samband med dessa filosofiska samtal tränas de i många olika förmågor och 
de blir mer och mer trygga med varandra och med mig. Även detta påverkar självklart även 
deras utveckling. 
 
Det finns ytterligare annat att ta hänsyn till när man funderar på samtalens effekt. Elevernas 
mognad spelar också in, mycket händer under en termin i högstadieåldern, både kognitivt och 
kroppsligen. De påverkas av mer än de filosofiska samtal vi har haft vid tio tillfällen, även om 
jag tror mig se att dessa samtal ändå har gett effekt. Eleverna var nya för varandra i höstas, 
vilket gör att de under vårterminen, då studien utfördes, fortfarande arbetar med att lära känna 
varandra och att fördjupa relationerna. Under tre år på högstadiet hinner mycket hända och 
förändras, tillsammans formas eleverna som individer och som klass. 
 
Min förhoppning med arbetet var att jag själv skulle lära mig något, utveckla mig som både 
lärare och människa, och det tycker jag att det har gjort. Jag har fått ett verktyg som jag vågar 
använda i mitt värdegrundsarbete med eleverna.  
 
Är filosofiska samtal bara det som Steinberg kritiserade, övningar i retorik och demokrati? Nej, 
vill jag säga. Visst ser jag en förbättring i elevernas argumentation och sätt att uttrycka sig i ord 
och ja, de uppvisar tydliga tecken på att kunna använda demokratiska former i samband med 
samtalen och även utanför dessa situationer, men den största vinningen jag ser med dessa samtal 
är ändå den tolerans och respekt de visar varandra, för det är en grupp med många olika 
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personligheter. Språk är makt, att kunna uttrycka sig och att våga uttrycka sig ger dig som 
människa en hel del fördelar. I filosofiska samtal handlar det framförallt om att lyssna på 
varandra, inte att debattera och vinna diskussionen. Tanken är att vi tillsammans, öppet och 
utan dold agenda, ska undersöka om våra tankar kan mötas, kunna ge argument både för och 
emot det andra säger. Att demokratiska förhållningssätt, med turtagning, beslutsförmåga och 
allas rätt att tycka och tänka, faktiskt är en del i att visa respekt och tolerans, och att kunna leva 
in i andras sätt att tänka och vara. Empati helt enkelt.  
 
Jag tror vi talar om samma saker, men fastnar på att värdegrundsbegreppet är för stort och för 
vagt. Vi människor gillar att kategorisera och dela in, att definiera och specificera. Vi har ett 
behov att allt ska vara konkret och enkelt, annars kan vi inte förstå. Skolans regler måste stå 
uppskrivna på tydliga lappar i varje klassrum, annars finns de inte. Eleverna i skolan är en 
spegelbild av samhället, de gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Vi har mycket att ta itu 
med för att hjälpa framtidens barn att kunna interagera med varandra på ett respektfullt sätt, 
och det börjar här och nu. Med oss själva. Eller som eleverna själva uttrycker det: ”... det är väl 
bra om alla i samhället ändå drar åt samma håll.” 
 
8.7 Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att följa upp detta med ett arbete med filosofiska samtal under en längre 
tidsperiod, kanske under hela högstadietiden. Av erfarenhet vet jag att det händer mycket med 
elevernas mognad mellan årskurs 7 och årskurs 9, så om en sådan studie skulle göras kan det 
vara bra att använda sig av en kontrollgrupp, där inga filosofiska samtal sker för att stärka 
resultatet ytterligare. Det skulle också vara intressant att ta reda på hur mycket lärarens roll i 
samtalen spelar in på elevernas utveckling. Kanske skulle det vara av värde att studera samtalen 
ur ett genusperspektiv. Tar killar över diskussionen som mycket forskning säger om killar och 
tjejers talutrymme? Vidare skulle det vara intressant att studera hur sociala media faktiskt styr 
och påverkar våra elevers syn på verkligheten och den värdegrund samhället sägs vila på. Inom 
demokratifältet kopplat till vad som händer i klassrummet finns ytterligare många spännande 
infallsvinklar som skulle vara aktuella för forskning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide till pre-intervju  
 
Stöd inför ”gruppintervjun” med de elever som gett sitt medgivande till inspelning: 
 
Intervjun ska ske med relativt ”öppna frågor” och behöver inte styras, om inte gruppen 
hamnar alldeles utanför ämnet. Ställ gärna följdfrågor, fånga upp, förtydliga om något verkar 
oklart: 
 
• Min tanke: Utgå från Skolverkets och Läroplanens viktiga begrepp: 

VÄRDEGRUND 
 
Vad tänker eleverna om begreppet? Hur definierar de begreppet? Kan de ge konkreta exempel 
på vad det betyder, när det syns i handling eller verkliga situationer osv … 
 
Alla lärare måste följa nedanstående i sitt arbete: 
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”  
 
• Vad vet eleverna om ”de mänskliga rättigheterna”? 
• Vilka tror eleverna är ”de demokratiska värderingar” som vårt samhälle sägs vila på? 
 
2. Några av ”stororden” som också finns i det riktlinjer som styr skolan och lärarnas 
arbeten är. Om möjligt, be dem förklara alla, vid tidsbrist, skippa några: 
 
• Demokrati 
• Solidaritet 
• Respekt 
• Rättskänsla 
• Generositet 
• Tolerans 
• Ansvarstagande 
• Jämställdhet 
• Humanism 
• Fler ord? 
 
3. Fråga gärna något om varför det finns sådana här ”skrivningar” som skolan och lärare 
måste följas? (underförstått, vad skulle hända i samhället om alla gör som de vill?) 
 
4. Efter att ha beskrivit filosofiska samtal: Vad tror du att du kan lära dig av dessa samtal? 
(Vad kan du förbättra?)  
 
 
 
 
 

 
 



  
 

Bilaga 2: Genomförandeschema 
 
Planerings-/genomförandeschemat - Hur veckorna såg ut.  
 
Vecka/vårterminen -19 Aktivitet Syfte + kommentar 
4 Pre-intervju 

(ljudupptagning i grupp, 7 
elever deltog 

För att leda in eleverna på 
samtalets och argumentens 
väg, samt undersöka deras 
tankar kring värdegrund och 
andra begrepp 

5 Första filosofiska samtalet 
(ljudupptagning i grupp, 7 
elever deltog) 

Introducera arbetsgången i 
samtalen. Filosofiskt samtal: 
Händelse: text med dilemma 
om en skadad man  

6 Andra samtalet 
(helklass) 

Filosofiskt samtal: Etablera 
arbetsgången. Dilemma utifrån 
kända sagor. 

7 Tredje samtalet 
(helklass) 

Filosofiskt samtal: Öva på 
”stora frågor”, de väljer från en 
lista. 

8 Fjärde samtalet 
(grupp) 

Filosofiskt samtal: Eleverna 
väljer frågor att samtala kring - 
droger 

11 Femte samtalet 
(grupp) 

Filosofiskt samtal: Eleverna 
väljer frågor att samtal kring – 
liv i rymden 

13 Sjätte samtalet 
(helklass) 

Filosofiskt samtal. Händelse 
om ”krokodilen” 

14 Sjunde samtalet 
(helklass) 

Filosofiskt samtal. Händelse: 
utifrån gemensamt läst bok 

15 Åttonde samtalet 
(helklass) 

Filosofiska samtal. Händelse: 
Eleverna väljer själva - musik 

17 Nionde samtalet 
(ljudupptagning, 6 elever 
deltog) 

Filosofiskt samtal. Händelse: 
Avicii, musikvideo från 
Youtube 

18 Tionde samtalet 
(ljudupptagning, 5 elever 
deltog) 

Filosofiskt samtal. Händelse: 
Greta och hennes klimatarbete, 
filmklipp från Youtube) 

18 Post-intervju 
(Ljudupptagning, 5 elever 
deltog) 

Avslutande intervju för att se 
vad de själva tänker kring 
filosofiska samtal, har de 
förbättrat sig på något?  

 

 

 
 
 
 



  
 

Bilaga 3: Intervjuguide till post-intervju  
 
 
Stödfrågor att utgå ifrån under intervjun: 
 

• Vi har provat på det som kallas ”filosofiska samtal” – Om du skulle beskriva vad ett 
”filosofiskt samtal” är, för någon i din egen ålder som inte vet, vad skulle du då säga? 

• Hur tycker ni det har gått?/ Hur har det varit? 
• Vi har gjort några i större sammanhang, med hela klassen (om krokodilen) och en 

gång med tjej- och killgrupp: om droger och om det finns liv på andra planeter. Tycker 
ni det har varit någon skillnad på hur samtalen fungerat? 

• Tror/tycker du att samtalen har påverkat dig på något sätt? 
• Hur tycker du att andra förstår dig när du uttrycker dig? 
• Vad tror du att man lär sig genom att ha dessa samtal? 
• Har du själv blivit bättre på något? 
• Vad har varit svårt? 
• Vad har varit lätt? 
• Hur van är du att argumentera för det du tycker? /Samtalar ni mycket hemma? 
• Skulle du kunna tänka dig att fortsätta med filosofiska samtal nästa år? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga 4: Brev till eleverna  

 

Hej! 

 
Jag läser en magisterutbildning inom utbildningsvetenskap via Luleå Tekniska Universitet och under 

våren ska jag skriva min D-uppsats.  

Jag är intresserad av begreppet värdegrund och hur ni elever ser på detta, samt hur ett projekt med s k 

filosofiska samtal (en evidensbaserad samtalsmodell) kan påverka elevers sätt att samtala och bemöta 

varandra. 

 

Jag ska genomföra en gruppintervju i samband med starten och i slutfasen, samt behöver göra en 

ljudupptagning av våra filosofiska samtal en gång i början och en-två gång i slutet, för att kunna 

dokumentera. Att delta i dessa ljudupptagningar är frivilligt, men en viktig del i att jag ska kunna 

genomföra min studie. Det är bara jag som kommer att lyssna på dessa inspelningar för att komma ihåg 

vad vi gjorde och vad som sades, och när jag är klar med mitt arbete kommer dessa att raderas. Ingen 

kommer att veta vem som sade vad, alla svar blir avidentifierade. 

 

Ditt deltagande är viktigt i mitt arbete, jag hoppas därför att du vill delta i detta projekt. Du och dina 

svar är anonyma och kommer att vara en viktig del i mitt arbete. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Isabella Karlsson 

________________________________________________________________ 

 

Svarsformulär: 

 

� Det är okej att delta i ljudupptagning 

� Det är INTE okej att delta i ljudupptagning 

 

elevens signatur 
 



  
 

Bilaga 5: Brev till vårdnadshavare 

XXX 2019-XX-XX 

Till vårdnadshavare i 7 x 

Hej! 
Jag läser just nu en magisterutbildning via Luleå Tekniska Universitet, och skulle vilja genomföra ett 

projekt med era barn. Projektet pågår under ca 10 veckor, och ingår i ordinarie undervisning. Vi skall 

arbeta med en modell av "filosofiska samtal”, en evidensbaserad modell, som har visat sig ha god effekt 

på elever i arbetet med värdegrund, men även gett effekt på deras muntliga förmåga. 

 

Innan vi börjar behöver vi intervjua några av eleverna, vilket även kommer att ske i slutet. Därefter 

börjar vi med de ”filosofiska samtalen”. I samband med dessa samtal skulle jag behöva få er tillåtelse 

att göra ljudupptagningar vid ungefär två av dessa samtal, för att kunna återge vad som sagts och kunna 

dra slutsatser kring deras förhoppningsvis utvecklade diskussionsförmåga. Övriga samtal kommer att 

ske utan ljudupptagning. Dessa inspelningar ska bara avlyssnas av mig själv och kommer att förstöras 

efter att de har fullgjort sitt syfte. 

 

Inget barn kommer att kunna identifieras, om något de säger kommer att användas i texten kommer de 

att benämnas som Elev1, Elev2 osv. Om det är något de inte vill svara på så behöver de inte göra det. 

Allt som sägs kommer att användas enbart i studiesyfte och jag kommer att hålla alla intervjuer 

anonyma. Eftersom era barn är minderåriga krävs ett godkännande från vårdnadshavare, därav detta 

brev. Om det är okej att de deltar vid ljudupptagning av samtalen, samt eventuell intervju, så skriv under 

detta papper. 

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar 

Isabella Karlsson 

 

� Det är okej att mitt barn deltar i eventuell ljudupptagning. 

� Det är INTE okej att mitt barn deltar i eventuell ljudupptagning. 

 

________________________________________vårdnadshavares signatur 
  
 
 
 



  
 

 

Bilaga 6: Wordle-moln utifrån elevernas samtal om värdegrund 
 

 
Från www.wordle.net 



  
 

 
 
 


