
Filosofering med barn 

Den filosofiske samtalen 

Den sokratiske samtalen.  

Samtaler som dannes i alle filosofiske sammenhengen, enten det er rene sokratiske 

samtaler, arbeid med Lipman- tekster el. annet, vil ha noen av de samme trekk og krav til 

deltagerne. Vi må alle stille oss åpne og undrende, innta en sokratisk holdning.  Lipmans 

manualene har en svært detaljert fremdriftsplan, men for å få elevene til å undre seg og 

argumentere kreves noe mer enn bare en manual. 

 
(469 – 399 f.Kr.) 

 

Sokrates talte om at han var jordmor for tankene, han hadde ikke selv kunnskap, men kunne 

forløse andres. I klassesituasjonen er det nødvendig at læreren inntar en slags ”sokratisk 

jordmorånd”. Læreren skal spørre, veilede og forløse kunnskapen hos elevene sine, ikke selv 

komme med svar eller forvente hva som skal komme. Tanken bak dette er at kunnskapen 

ikke kan overføres, men må skapes hos hver enkelt. Dette er jo også en tanke vi finner i mer 

moderne pedagogikk, elevene må erfare og gjøre selv for å lære (”Learning by doing”, John 

Dewey  (1859 - 1952)). For å klare dette må læreren innta en sokratisk holdning. Han må 

stille seg åpen og søkende og lete etter det filosofiske i handlinger og uttalelser. Et problem i 

klassen kan man prøve å omforme til et filosofisk problem. Men man skal ikke løse ett 

filosofisk problem, bare avdekke det ved å avklare problemet, være åpen og ærlig og søke 

etter essensen” For barn er ikke dette så vanskelig. De har ikke hodet fullt av voksnes 

kunnskap og har enda ikke erfart nok til å være fordomsfulle. For oss voksne derimot er det 

en mye lenger vei å gå. Vi må ”tømme” hodene våre for kunnskap for å gjøre plass til 



fordomsfri undring og spørsmålsstilling, men beholde kritisk sans og dømmekraft. Å erkjenne 

seg selv kunnskapløs på denne måten er kanskje ikke mulig å gjennomføre, men et ideal 

Sokrates levde etter. 

 

 
 John Dewey (1859 - 1952) 

 

Som med alle andre ferdigheter må også denne trenes opp. For å bli god å sykle, må du sykle 

og for å bli god til å filosofere, må du filosofere. Det er dette vi skal gjøre med barna. Trene 

dem til å tenke, undre, vurdere, argumentere og reflektere. En trening i å tilegne seg 

kunnskap, om seg selv, livet og samfunnet rundt seg. Dette kan oppnås ved å utvikle den 

sokratiske metoden, samtalen. Samtalen er en viktig del av våre mellommenneskelige 

forhold. I dag snakker vi mye til hverandre, lite med hverandre, vi samtaler sjelden. 

Kommunikasjon, dialog og mellommenneskelig forståelse har aldri vært viktigere enn i dag, 

og kanskje aldri vanskeligere å gjennomføre. Her kan den filosofiske samtalen lære oss mye.  

 

Det filosofiske spørsmålet 

For å gjennomføre en filosofisk samtale tar man gjerne utgangspunkt i en hendelse eller et 

spørsmål, men hva kjennetegner så et filosofisk spørsmål? 

 

 ”Først og fremst må spørsmålet oppfylle to kriterier; det må søke å belyse noe allment, og 

det må være slik at mulige svar ikke kan utgjøre absolutte og definitive løsninger, men 

snarere prøvende og forsøksvise løsningsforslag. Kort kan vi si at de er spørsmål som søker 

svar på noe grunnleggende. ”De søker et svar på hvordan verden er i seg selv – uavhengig av 



oss og våre enkelte liv, uavhengig av den tiden og kulturen vi lever i. Det er kanskje ikke slike 

spørsmål som er de elevene kommer med og vil ha svar på, men bak alle de andre ”enkle” 

spørsmål ligger det filosofiske utfordringer som læreren må sanse og evne å sette fokus på. 

 

 

Denker,  av Hans-Jörg Limbach 1980, oppstilt foran Friedrichsbau i Stuttgart. 

 

Regler for samtalen 

Samtalen fungerer best med mindre elevgrupper, men av praktiske årsaker har man gjerne 

en halv klasse. Grunnene til at gruppene bør være relativt små er flere. Det viktigste er at det 

er tryggere å ta ordet og åpne seg i en liten gruppe, mange elver kvier seg for å snakke i full 

klasse, da blir det ikke lett å åpne og gi av seg selv heller. Læreren får også god oversikt og 

kan gi hver enkelt elev tid til å komme med sine spørsmål og ytringer. Med full klasse vil man 

ikke rekke alle på samme måte, og det blir lettere de pratsomme som tar ordet. Problemet 

med snakkesalige elver på ene siden og tause elver på den annen, kan løses på flere måter. 

En fin metode kan være å bruke ”talekort”. Hver elev får for eksempel 5 kort til disposisjon. 

Hver gang de tar ordet må de gi fra seg en lapp. På den måten må de pratsomme nøye 

vurdere om innleggene er verdt en lapp, de stille elevene får større mulighet til å komme til 

ordet. 
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For å få samtalen til å fungere er vi avhengig av enkelte regler.  

 

 

 

Disse må gjennomgås med elevene, slik at alle forstår innholdet av dem. Man vil ikke kunne 

oppfylle alle regler i starten, men etter hvert vil man kunne holde flere og flere av dem og 

samtalen vil kunne bli dypere og mer filosofisk. 

Gjennom samtalene får barna og ungdommen blant annet: 

 

1.      Trening i å flytte fokus fra det personlige dagligdagsplanet til et felles og 

generelt plan. 

2.     Innblikk i andres og egne tanker. Hvordan og hvorfor tenker vi 

forskjellig? 

3.     Større bevissthet om seg selv, eget ståsted i livet og egen identitet. 

4.     Styrket evne til å se sammenheng mellom forskjellige tanker og livs 

verdener. 

5.     Trening i klar kommunikasjon og språklig oppmerksomhet. 

 

 



Det er 10 samtaleregler 

 

 

 

 

 

·         Ikke tving barna ikke til å følge en hovedidé 

·         Barnas egen samtale danner basis for forståelsen 

·         Oppmuntre barna til å bygge videre på egne ideer 

·         Prøv å få barna til å se de logiske konsekvensene av det de sier 

·         Prøv å få barna til å klargjøre egne meninger og standpunkt 

·         Prøv å få barna til å begrunne sine standpunkt 

·         Lytt til barna og få dem til å lytte til hverandre 

·         Bli ikke utålmodig uansett barnas svar 

·         Unngå å manipulere med samtalen 

·         Pass på at samtalen ikke blir for langdryg 

 

 



Filosofering som fag 

Dersom filosofering etter hvert skal inngå som et eget fag er det naturlig at det settes av 

timer til det på timeplanen. Av praktiske årsaker bør man ha to sammenhengende 

skoletimer, ellers blir det for kort tid til noen gang å komme i dybden på spørsmålene. 

Lipman anbefaler å jobbe på denne måten med hans tekster, men om man bare vil jobbe 

sokratisk er det også fint med faste tider til det. Målet med den sokratiske samtale er at den 

skal kunne oppstå når og hvor som helst, men for at det skal fungere må man først trene seg 

i selve teknikken. En klasse som aldri har filosofert vil bruke litt tid til å bli vant med 

rammene for samtalen, kanskje er det også gunstig å starte med styrte opplegg, som f.eks. 

Lipman- tekster, for så å utfordre elevene mer i den sokratiske samtalen. 

 

 

( 1922 – 2010 ) 
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