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1 Inledning  

 
Den egna skoltiden, olika lärare och lärares sätt att undervisa eller handleda elever 

stannar ofta kvar i våra minnen för en lång tid, kanske för hela livet. Vi minns bra den 

läraren som fått oss att lära sig, också sådana saker som vi kanske tänkt i början att vi 

inte kunde lära oss. Vi minns också väl olika arbetssätt eller metoder som vi upplevt 

som tråkiga, speciellt om vi inte fått göra något annat än ”bara sitta och lyssna”. 

Också metoder som har fått oss att vara aktiva eller kreativa och fått oss att samarbeta 

kan vi minnas mycket väl. Mina erfarenheter av den egna skoltiden och Vanda stads 

fleråriga projekt ”challenging learning” – utmanande undervisning – har gett mig 

inspiration att välja ett ämne som granskar undervisningsmetoder eller arbetssätt i den 

grundläggande utbildningen. Detta kapitel presenterar bakgrunden till detta val. 

Kapitlet lyfter också fram studiens problemställning, syfte samt studiens 

forskningsfrågor. Även uppläggningen presenteras i detta kapitel.  

 

 

1.1. Bakgrund 

  

Jag har jobbat som lärare i ca 15 år. Jag har undervisat elever förutom i huslig ekonomi 

också i finska och dragit muntliga kurser i svenska för vuxenstuderande vid ett 

medborgarinstitut. Jag har sett att det kan ske olika slags inlärning. Ibland genom försök 

och misstag, ibland efter aha -upplevelser som eleverna kommit fram till under 

lektionen.  Men inlärning kan också ske helt enkelt via olika utmaningar eller problem 

som läraren gett till elever eller studerande. Speciellt på mina muntliga kurser i svenska 

har det varit intressant att se hur vuxenstuderande tillsammans löser problem de får, 

speciellt när de skall kommunicera på ett för dem främmande språk. Jag har alltid tyckt 

att lärarens metoder har ganska stor betydelse för elever eller studerande och deras 

inlärning och därför har jag alltid försökt fundera på vilka metoder jag själv använder 

och när. Också frågan om vad jag försöker uppnå med de valda metoderna är viktig.  

 

Därför kändes Vanda stads svenska bildningsväsendes fleråriga projekt, ”Challenging 

learning”, välkommen för mig som lärare. Enligt direktören för den svenskspråkiga 

servicen i Vanda har projektet fått sin början efter att man märkt att det inte egentligen 

finns någon gemensam strategi som skulle gälla alla svenskspråkiga skolor i Vanda. 
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Efter att en arbetsgrupp hade kollat vad alla kända pedagoger höll på med hade ett 

namn, James Nottingham, och hans filosofi om utmanande undervisning, kommit fram. 

Enligt direktören för den svenskspråkiga servicen i Vanda är Vanda den första 

kommunen i hela Finland som tar an den här pedagogiken. (Gustafsson, 2018.) 

Nottinghams pedagogik är också en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt 

inom TOPP-kompetens 2.0, som heter En lärande gemenskap och synliggörande av 

lärandet. Målet med projektet är att stöda alla svenskspråkiga skolor i Finland och ge 

skolorna redskap i utvecklingen av verksamhetskulturen och synen på lärandet, som 

implementeringen av den nya läroplanen, som trädde i kraft år 2016, förutsätter. 

(Engholm, 2018.)  

 

 

1.2  Egna erfarenheter av skolan 

  

När jag började i skolan, i den grundläggande utbildningens första klass, kunde jag 

praktiskt taget redan läsa medan de flesta som var på samma klass med mig inte kunde 

det. Jag hade själv velat lära mig läsa redan innan jag började i skolan. Jag minns att 

min mamma tänkte då att jag kanske kunde få läsa egna böcker eller göra lite svårare 

saker under tiden de andra skulle lära sig alfabeten och tekniken hur man läser. Så blev 

det ändå inte och jag blev mycket besviken när jag fick, precis som alla andra i klassen, 

öva på att skriva alla bokstäver, först en och en och sedan stava. Jag minns att jag nästan 

tappade min lust att läsa, någonting som alltid hade funnits hos mig mycket starkt. Då 

jag inte ännu kunde läsa själv hade min mormor läst till mig och jag var lika förtjust i 

hennes läsning. Jag tyckte då, som sjuåring, att läraren var lite dum och orättvis när hen 

inte tillät mig att läsa självständigt i egen takt eftersom jag kunde det. Jag tyckte då att 

den undervisningen jag fick inte var tillräckligt utmanande för mig.  

 

Att kunna utmana elever och ge dem tillräckligt med stimulans är ändå ytterst viktigt 

med tanke på elevers inlärning. Ofta upplever elever, om man frågar dem, att de lär sig 

bäst då de får göra saker själv, får tänka självständigt och få passligt svåra uppgifter 

eller utmaningar. Läraren skall alltså fungera mera som en handledare som ser till att 

man inte hamnar på villovägar och som ger rätt stimulans vid behov så att eleverna kan 

lära sig. Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen är det också lärarens 
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uppgift att se till att omgivningen är passlig så att inlärning är möjligt. 

(Utbildningsstyrelsen, 2016 s. 29.) 

 

 

1.3  Problemställning 

 

Samhället ändras i snabb takt. Kraven i arbetslivet ökar och är mycket annorlunda nu än 

t.ex. för 20 år sedan. Detta betyder att också skolan och undervisningen måste följa med 

samhällets nya och förändrade krav. Det kan också betyda att läraren måste ändra sina 

gamla metoder att undervisa för att bättre svara på samhällets nya krav. Detta kan också 

förorsaka problem för många lärare. Eftersom det nu blev aktuellt att skriva min 

avhandling samtidigt som vi jobbar med projektet Challenging learning - utmanande 

undervisning - var det ett lätt beslut för mig att välja att skriva om det.  

 

Jag har redan fått pröva några arbetssätt inom utmanande undervisning i min egen 

undervisning men eftersom mitt huvudämne inom mina nuvarande studier ändå är 

svenska ville jag gärna veta hur lärare i svenska språket och litteratur använder metoden 

utmanande undervisning i sin undervisning.  Jag ville också veta vad eleverna tycker 

om metoden, hur de upplever den och om de tycker att metoden ger passligt med 

utmaning och stimulans. Genom att välja detta ämne fick jag dessutom möjlighet att 

fördjupa mig i ämnet utmanande undervisning på ett mångsidigt sätt. På detta sätt kan 

jag dra mer nytta av metoden eller arbetssättet också i mitt eget arbete som lärare och 

dessutom sprida information om metoden till andra.  

 

  

1.4  Syfte och forskningsfrågor 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 7-9 och 

deras lärare upplever metoden filosofisk dialog (filosofi med barn) inom ramen för 

utmanande undervisning. Mina forskningsfrågor är följande:  

 

1) hurdana uppfattningar och åsikter har elever i årskurs 9 om metoden filosofisk dialog 

i praktiken? 
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2) hurdana uppfattningar och åsikter har läraren om metoden filosofisk dialog i 

undervisningen av svenska språket och litteratur i den grundläggande utbildningen? 

 

 

1.5  Avhandlingens uppläggning 

 

Avhandlingen innehåller sammanlagt sex olika kapitel. I det första kapitlet tar jag fram 

bakgrunden till avhandlingen och beskriver kort forskningens övergripande syfte. I 

kapitel två redogör jag för de teorier och den forskning som ansluter sig till utmanande 

undervisning samt vad målet för läroämnet svenska språket och litteratur i den 

grundläggande utbildningen är. I samma kapitel presenteras också läroplanens relation 

till undervisningsmetoder och arbetssätt inom den grundläggande undervisningen. I det 

tredje kapitlet preciseras forskningsfrågorna och studiens metodiska procedurer 

presenteras.  Också forskningsansatsen för denna studie presenteras i detta kapitel och 

undersökningens reliabilitet och validitet diskuteras. Resultaten av undersökningen 

presenteras i det fjärde kapitlet och det femte kapitlet innehåller en sammanfattning av 

forskningsresultaten. Det sjätte kapitlet omfattar studiens sammanfattande diskussion. 

Kapitlet innehåller även en kritisk granskning av studien, några förbättringsförslag samt 

idéer till fortsatt forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2  Teoretisk förankring 
 

Undervisning och inlärning är två centrala element i allt lärande. Ett av målen i våra 

finländska grundskolor är säkert att förmedla högklassig undervisning som får eleverna 

att lära sig på ett ändamålsenligt sätt. För att uppnå detta mål är det önskvärt att lärare 

kan välja sådana undervisningsmetoder eller arbetssätt som för eleverna närmare de 

mål som ställs för undervisningen i den nationella läroplanen för den grundläggande 

undervisningen. I detta kapitel presenteras studiens teoretiska bakgrund. Uppgift, mål 

och metoder för den grundläggande utbildningen presenteras och målen för ämnet 

svenska språket och litteratur diskuteras. Även projektet challenging learning - 

utmanande undervisning - presenteras. Ett arbetssätt inom utmanande undervisning, 

filosofi med barn (P4C), som är mycket central i denna studie presenteras också 

närmare i detta kapitel. 

 

 

2.1. Den grundläggande utbildningens uppgift och mål 

 

I Finland är det Utbildningsstyrelsen som fastställer de nationella läroplanerna som 

används i våra finska och finlandssvenska skolor. Alla läroplaner bygger på lagen och 

förordningen om grundläggande utbildning, där bl.a. målen och timfördelningen för 

utbildningen fastställs. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är 

en nationell föreskrift som används också när man gör upp lokala läroplaner. Syftet med 

den nationella läroplanen är att hjälpa, stöda, och styra skolarbetet så att alla elever har 

möjlighet att få en enhetlig utbildning, oberoende av var i Finland de bor. 

(Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 9.)  

 

Den grundläggande utbildningen utgör grunden för hela utbildningssystemet i Finland 

som ofta sägs vara basen för vårt lands välbefinnande. Den grundläggande utbildningen 

ska ge alla elever likadana baskunskaper som behövs för fortsatta studier och för att 

klara sig i livet. Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

(Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 18) ska den grundläggande utbildningen ge eleverna en 

bred allmänbildning och behörighet för studier på andra stadiet. Den ska också hjälpa 

eleverna, med hjälp av lärandet, att hitta sina egna styrkor.  
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Den grundläggande utbildningen har också andra samhälleliga uppdrag. Enligt 

läroplanen för den grundläggande utbildningen ska den grundläggande utbildningen 

bl.a. främja jämlikhet och rättvisa, öka det sociala kapitalet och främja individens och 

samhällets välbefinnande och utveckling på många olika sätt (Utbildningsstyrelsen, 

2016, s. 18). Man kan alltså konstatera att den grundläggande utbildningen har ett 

ganska stort ansvar i elevens utveckling till en duglig medborgare.  

 

 

2.2  Undervisningsmetoder och arbetssätt i den grundläggande utbildningen 

 

När läraren väljer arbetssätt för lektionen är det alltid läroplanens mål och elevernas 

behov som borde styra detta val. Andra saker som enligt läroplanen 

(Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 30-31) skall tas i beaktande vid valet av arbetssätt är 

bl.a. elevernas behov och intressen, differentiering i undervisningen och 

helhetsskapande undervisning. I läroplanen betonas också att läraren ska välja metoder 

eller arbetssätt i samråd med eleverna. Synen på lärandet i grunderna för läroplanen för 

den grundläggande utbildningen är att eleverna ska ha en aktiv roll i hela 

inlärningsprocessen (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 16).  

 

I läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 30) sägs det dessutom att mångsidiga och 

varierande arbetssätt bidrar till glädje i lärandet och ger eleverna möjlighet att visa sina 

kunskaper på många olika sätt. Varierande arbetssätt stöder både gruppens och den 

enskilda elevens lärande. Elevers ålder och läroämnens olika särdrag ska också tas i 

beaktande då man väljer arbetssätt. Genom valet av arbetssätt ska lärare dessutom stöda 

lärande som sker genom interaktion med andra.  

 

 

2.3  Svenska språket och litteratur i den grundläggande utbildningen 

 

Svenska språket och litteratur (eller modersmål och litteratur) är ett ämne i den 

grundläggande utbildningen som ska stöda elevers språkliga utveckling som startar 

genast vid födseln. Som uppdrag har ämnet enligt läroplanen för den grundläggande 

undervisningen (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 287) att utveckla elevernas språk-, text- 

och kommunikationsfärdigheter samt färdigheter i att tolka och producera text samt i att 
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söka och dela information. I de högre årskurserna 7-9 har ämnet dessutom som uppdrag 

att hjälpa eleverna att utvecklas till aktiva och delaktiga medborgare som också kan 

motivera sina synpunkter. Kommunikationsövningar hör också till undervisningen av 

svenska språket och litteratur eftersom det står i läroplanen att varje elevs uppfattning 

om sitt eget sätt att kommunicera ska stärkas genom olika kommunikativa övningar. Ett 

arbetssätt för kommunikativa övningar är t.ex. filosofi med barn (P4C) som hör till 

arbetssätten inom utmanande undervisning.  

 

 

2.4  ”Challenging learning” - vad är utmanande undervisning? 

 

Challenging learning eller utmanande undervisning är ett pedagogiskt förhållningssätt 

eller inriktning på undervisning och inlärning och kommer ursprungligen från England. 

Förhållningsättet kan sägas ha fått sin början av James Nottinghams erfarenheter av 

skolan. Han tyckte att skolan var det enda stället där han inte har lärt sig någonting och 

när han gick i skolan upplevde han sig själv som en mindre duktig elev. Efter några år i 

arbetslivet började han ändå tänka att han kunde förmedla information på ett bättre och 

mer inspirerande sätt än de som hade undervisat honom och han sökte in på 

lärarhögskolan. Hans egna föreställningar om inlärning ändrades radikalt när han 

började studera till lärare och fick Chris Rowley som universitetslektor. Det var Rowley 

som med sina unika metoder och arbetssätt lyckades ändra Nottinghams inställning och 

uppfattning om inlärning redan under den första terminen i skolan. Rowley var en lärare 

som utmanade, provocerade och förbryllade sina studerande och fick dem att tänka och 

diskutera. Nottingham anser att det är Rowleys förtjänst att han själv gör det han gör 

idag, jobbar inom challenging learning. (Nottingham 2013, s. 9-11.) De hörnstenar som 

Rowley använde i sin egen undervisning bildar grunden till challenging learning även 

idag.  

 

Andra viktiga namn som har inspirerat Nottingham och gett influenser till hans eget 

arbete är bl.a. John Hattie, professor i pedagogik vid University of Auckland, och Carol 

Dweck, professor i psykologi vid Stanford University. Hattie har med sitt 

forskningsteam gått igenom mer än 50 000 pedagogiska studier om elevers 

studieprestationer samt mer än 800 metaanalyser och har sammanställt allt i boken 

Synligt lärande. Genom dessa studier har han försökt svara på frågan vad det är som 
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påverkar en elevs studieprestationer. Han har bl.a. hittat sammanlagt 150 olika faktorer 

som påverkar elevers inlärning och rangordnat dem från ett till 150. Ett är det som 

inverkar mest positivt på inlärningen och 150 det som påverkar mest negativt och till 

och med kan förhindra elevers lärande. (Ersgård, 2019, s. 57-58.) Också Matthew 

Lipman är ett viktigt namn för Nottingham eftersom det är han som börjat utveckla 

metoden filosofi med barn, P4C.  

 

Utmanande undervisning är undervisning, där elever inte serveras färdiga svar eller leds 

fram till färdiga svar utan de behöver tänka själva. I utmanande undervisning 

uppmuntras eleverna på ett mångsidigt sätt, de erbjuds återkoppling och utmanas 

tillräckligt mycket så att de själva lär sig hur man ska lära sig. På det sättet får de också 

bättre självkänsla, bättre resultat och blir dessutom mera självständiga. De lämnas inte 

ensamma utan bjuds på redskap och utmanas tillräckligt mycket så de hittar fram till 

målet själva. (Nottingham, 2013, s. 16.)  

 

Enligt Nottingham (2013, s. 17) måste läraren ändå skapa sådana förutsättningar som 

väcker och vägleder elevernas nyfikenhet. Enligt honom behövs det färre fakta och flera 

berättelser, mera dialog och mindre kunskapsöverföring. Han skriver att det är genom 

dialog man lär sig bäst och att berättelser utvecklar förståelse för olika händelseförlopp. 

Eleverna behöver alltså flera utmaningar och mindre instruktioner eftersom det enligt 

honom är just utmaningarna som får människorna att växa på ett mångsidigt sätt.  

 

För att få allt det här att fungera också i praktiken har Nottingham skapat en 

utmaningsmodell som är mycket central i utmanande undervisning. Modellens 

huvudsyfte är självständigt tänkande och det består av fem bärande principer. Dessa är 

återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion och självkänsla. (Nottingham 2013, 

17-18.) Alla dessa principer presenteras skilt senare i detta kapitel.  

 

Föra att underlätta lärarnas arbete och för att ge dem konkreta förslag och idéer hur man 

kunde använda den här modellen i praktiken har James och Jill Nottingham grundat en 

organisation som bjuder på olika konsulteringstjänster, kurser och material inom hela 

området utmanande undervisning. Organisationen har medarbetare bl.a. i Australien, 

England, Danmark, Norge och Sverige. James Nottingham, som själv har jobbat som 

lärare och skolledare, har också skrivit flera böcker om ämnet. Alla hans böcker har 
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också översatts till svenska. James Nottinghams första artikel om utmanande 

undervisning publicerades i Teaching Thinking & Creativity år 2007 och den första 

boken, Challenging Learning, utkom år 2010 på engelska. Organisationen har också en 

egen hemsida där man bl.a. hittar material och fakta om utmanande undervisning. 

(Organisationen Challenging Learning.)  

 

I Finland är utmanande undervisning ännu en helt ny pedagogisk inriktning och det 

finns inget material om ämnet på finska. Ingen forskning har heller gjorts inom 

utmanande undervisning i Finland. Till Norge och Sverige kom utmanade undervisning 

redan år 2006 och har sedan dess använts i flera kommuner. Den första boken om 

utmanande undervisning på svenska, Utmanande undervisning i klassrummet, kom ut år 

2013 och största delen av böckerna finns också på danska och norska. Vanda stads 

svenska bildningsväsendes treåriga projekt om utmanande undervisning började år 2018 

i alla svenska skolor i Vanda och fortsätter fram till år 2021.  

 

 

2.4.1  Återkoppling 

 

Återkoppling är den första av de fem bärande principerna i Nottinghams 

utmaningsmodell. Återkopplingen, och speciellt hur den görs i praktiken, har enligt 

flera undersökningar stor betydelse för elevers lärande (Nottingham och Nottingham, 

2017, s. 20). Återkoppling är också en av de faktorer som kan påverka elevers inlärning 

och studieresultat allra mest – tyvärr också negativt. Nottingham (2013) skriver att 

återkoppling ska ge elever information om deras arbetsuppgifter eller om den process 

som hjälper dem att själva komma närmare sina mål. I praktiken betyder det här att rätt 

slags återkoppling hjälper elever att bättre förstå lärandemålen. Återkopplingen kan 

också hjälpa eleverna att bättre inse var de befinner sig just nu i förhållande till sina 

lärandemål samt vad de ska göra för att uppnå målen utgående från sin nuvarande 

position. (Nottinghamn, 2013, s. 22.) 

 

Återkoppling kan alltså sägas vara information som hjälper elever eller den som ska lära 

sig att utforma nästa svar. Återkoppling kan vara antingen formellt eller informellt och 

det kan också komma från flera olika källor, t.ex. böcker, video, lärare eller till och med 

andra elever. Eftersom återkoppling är så viktig och också kan ha, om den görs fel, 
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negativ effekt på inlärningen, har Nottinghams gjort en lista över olika former av 

återkoppling som bör undvikas. Enligt deras lista får återkoppling inte förväxlas med 

betygsättande, den ska inte ges i efterhand och den ska inte skrivas ner. (Nottingham 

och Nottingham, 2017, s. 19-22.)   

 

Nottingham och Nottingham (2017) har också gjort en lista över rekommendationer vad 

återkoppling enligt dem borde vara. Listan innehåller sammanlagd 15 olika punkter. 

Huvudtankar på listan är bl.a. att återkoppling borde hänvisa till tydliga och lagom 

utmanande mål, eleverna borde vara med i återkopplingsprocessen, återkopplingen 

borde minska elevernas osäkerhet om vad de borde göra för att uppnå sina mål, 

återkopplingen borde ges vid rätt tillfälle, den borde ges i ett sammanhang som präglas 

av respekt och stöd och framför allt borde innehålla svar på tre viktiga frågor inom 

utmanande undervisning. Dessa frågor är: Vad är det jag försöker lära mig? Vilka 

framsteg har jag gjort hittills? Vad ska jag göra härnäst? (Nottingham och Nottingham, 

2017 s. 26-27.) 

 

Nottingham och Nottingham (2017, s. 35) konstaterar också att dialog, som är mycket 

centralt i denna studie, är den ”mest omedelbara och mest samarbetsinriktade typen av 

återkoppling till eleverna.” Orsaken är att den ger förutom stimulans också en modell 

för elevers egna reflektioner över lärandet samtidigt som den utgör själva grunden till 

tänkandet.  

 

 

2.4.2  Ansträngning 

 

Ansträngning är den andra av de fem principerna inom utmanande undervisning. 

Nottingham (2013) definierar ordet ansträngning så att när elever koncentrerar sig på 

sitt lärande och inte ger upp kan man säga att de anstränger sig. Mängden av 

ansträngning kan ändå bero på flera olika faktorer och Nottinghamn lyfter fram två av 

dem som speciellt viktiga.  Dessa två faktorer är hur högt elever själva värderar målet 

samt hurdana deras egna förväntningar att uppnå målet är. Mängden av ansträngning är 

avgörande med tanke på hur långt elever kan komma och hur bra eller dåligt de uppnår 

sina mål. Nottingham skriver dessutom att ansträngning har mycket med motivation att 
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göra och det behövs både vilja och förväntan att uppnå det ställda målet för att lyckas. 

(Nottingham, 2013, s. 46-47.) 

 

Det att elever lär sig att lära kan också kopplas ihop med ordet ansträngning. Om 

eleverna vet hur man inhämtar kunskap och utvecklar olika färdigheter har de kanske 

lättare att anstränga sig. Enligt Nottinghamn (2013) är problemet många gånger det att 

läraren kan vara alltför inriktad på kunskap och vill bara hjälpa elever att inhämta 

kunskap i stället för att hjälpa dem att utveckla sitt förhållningssätt och andra 

färdigheter som behövs när man inhämtar kunskap. Genom att fästa större 

uppmärksamhet på utveckling av färdigheter, förhållningssätt och begrepp kan vi enligt 

honom hjälpa elever att lära sig på rätt sätt så att de dessutom lär sig snabbare. Då har 

elever lättare att lära sig också på egen hand. (Nottinghamn, 2013, s. 48.) 

 

För att göra allt detta lättare för både elever och lärare har Nottingham (2017, s. 62-63) 

utarbetat 10 principer eller rekommendationer för ansträngning som varje lärare kan 

använda. Enligt principerna ska man bl.a. använda olika strategier för att öka elevernas 

motivation, undervisa om både förhållningsätt, färdigheter och kunskap, förbereda 

lärandet, uppmuntra öppenhet mot lärandet och visa upp en utvecklingsinriktad 

självbild. Den sista principen om självbild betyder i praktiken att läraren själv ska 

föregå med gott exempel och visa att felen accepteras, att man är uthållig och vågar 

också ta risker.  

 

 

2.4.3  Utmaning 

 

Utmaning är ett ord som förstås är mycket central i utmanande undervisning. Ordet 

utmaning inom utmanande undervisning betyder att man på något sätt uppmuntrar 

elever att gå in i inlärningsprocessen eller inlärningszonen. Utmaning kan göra en 

inlärningssituation antingen mer krävande eller mer stimulerande och den uppmuntrar 

elever att lära sig mer än vad de normalt i samma situation kanske skulle göra. Detta 

kan i praktiken betyda t.ex. att man vågar gå utanför sin komfortzon och vågar pröva 

någonting helt nytt. Det här kan uppnås med stöd och uppmuntran. (Nottingham, 2013, 

s. 66-67.)  
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Utmaning är den tredje av de fem bärande principerna och förstärker egentligen var och 

en av de andra principerna. Om utmaningen är större, behöver eleverna oftast 

återkoppling. De elever som har en självbild som är utvecklingsinriktad uppskattar ofta 

uppgifter som är mer krävande. De är färdiga att anstränga sig mera vilket betyder att 

de också behöver större utmaningar. Elever som har utmanats mera tänker och 

reflekterar också mera. De använder mera resonemang, ställer flera frågor och är mer 

kreativa när de försöker hitta svar på problem. Utmaningar behövs också för att bygga 

upp en meningsfull självkänsla. Då har eleverna möjlighet att nå en balans mellan att 

veta att de kan lyckas och att de också litar på att de kan hantera eventuella svårigheter. 

(Nottinghamn, 2013, s. 66.) 

 

Enligt Nottingham (2013) är utmaningar helt nödvändiga för att inlärning och 

utveckling ska ske. De ska, förutom att binda samman återkoppling, ansträngning, 

reflektion och självkänsla, också göra eleverna lite osäkra så att de börjar tänka och 

fundera mera. Utmaningarna borde skräddarsys så att alla elever har möjlighet att jobba, 

åtminstone delvis, på sin egen utvecklingszon men de kan också vara en del av en 

undersökande gemenskap för att kunna möta utmaningar tillsammans. Enligt 

Nottingham förbättrar utmaningar dessutom motivation och självkänsla på lång sikt och 

är därför oerhört viktiga. Viktigt är också att ge elever mer tid att tänka, efter att de fått 

t.ex. en mer utmanande fråga. (Nottingham, 2013, s. 89-90.) 

 

Utmaningar ska dessutom skapa kognitiv konflikt, vilken i praktiken betyder att man har 

minst två eller flera motstridiga tankar eller åsikter om samma sak som samtidigt skapar 

en konflikt eller spänning i elevers medvetande. Kognitiva konflikter får oftast elever att 

reflektera djupare över sina egna åsikter och leder till att de funderar på saken djupare. 

Det finns flera sätt att åstadkomma kognitiva konflikter men t.ex. dialog är ett bra sätt. 

(Nottingham, 2017, s.111-112.) 

 

Också i läroplanen för den grundläggande undervisningen (Utbildningsstyrelsen, 2016, 

s. 27) nämns ordet utmaning flera gånger. Enligt läroplanen ska skolan, som också ska 

fungera som lärande organisation, skapa sådana förutsättningar för sina medlemmar att 

de kan lära sig tillsammans men också av varandra. Skolan ska också ge sina 

medlemmar lämpliga utmaningar. Det sägs också att organisationen ska utvecklas 

genom dialog.  
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2.4.4  Reflektion 

 

Reflektion är den fjärde av de fem bärande principerna inom utmanande undervisning. 

Reflektion kan ofta kopplas ihop med olika slag av tänkande och därför vill Nottingham 

skilja orden tänkande och reflektion från varandra. Han skriver att det finns rutinmässigt 

tänkande som är sådant tänkande som vi gör hela tiden, ofta omedvetet när vi t.ex. går 

eller gör andra vardagliga sysslor. Reflektion i sin tur betyder lite djupare tänkande. 

Reflektion får oss att t.ex. fundera på hurdana konsekvenser våra handlingar kan ha eller 

hurdana faktorer som kan påverka våra egna beslut. (Nottingham, 2013, s. 92.) 

 

Nottingham (2014, s. 68-69) anser att allt slags tänkande behövs eftersom det enligt 

honom är för vanligt att människor får leva med konsekvenserna av dåligt genomtänkta 

beslut. Många av dessa problem kunde undvikas om människorna lärde sig att bli mer 

eftertänksamma. Eftersom tänkande också kan anta många olika former, allt från 

innovativt tänkande till samarbetsinriktat och kreativt tänkande, är det viktigt att 

undervisa elever så att de lär sig att tänka självständigt. När man undervisar om 

reflektion så hjälper man elever att utveckla också sin begreppsmässiga förmåga och sitt 

omdöme. (Nottingham 2013, s. 18, 105.) 

 

 

2.4.5  Självkänsla 

 

Den sista bärande principen inom utmanande undervisning är självkänsla. Enligt 

Nottingham (2013, s. 18) omfattar självkänsla förutom självförtroende också egenvärde 

och de personliga resurser som behövs för att arbeta sig igenom olika motgångar. 

Självkänsla kan också sägas vara en balans mellan framgång och misslyckande och hur 

människan tycker att hen har klarat sig eller kommer att klara sig genom motgångar och 

misslyckanden (Nottingham, 2014, s. 98). Enligt Nottingham räcker det alltså inte att 

lära elever hur de ska nå framgång utan också hur de ska klara av olika utmaningar och 

hinder för lärande (Nottingham, 2013, s. 117).  

 

För att lyckas med detta krävs det bl.a. att man ger beröm för elevers beslutsamhet, 

ansträngning och hårt arbete. Eftersom beröm påverkar självkänslan i hög grad måste 

det ändå vara relevant och trovärdigt. Ger man för mycket beröm till elever kan det 
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också få negativa följder. Det kan bl.a. leda till att elever blir förkrossade eller 

nedslagna om de misslyckas, vilket i sin tur kan leda till att de inte vill ta några risker 

och väljer alltid det enklaste eller säkraste alternativet. (Nottingham,  2013, s. 117, 124.)     

 

Nottingham (2013, s. 124-125) konstaterar att självkänslan påverkar lärandet i ganska 

hög grad. Många gånger är det också så att de elever som presterar bäst har hög 

självkänsla och de som presterar sämst har låg självkänsla. Situationen är ändå inte 

enkel eftersom man inte får god självkänsla utan att man kan känna att man klarar av 

utmaningar.  

 

 

2.5  Dialog som arbetssätt 

 

Dialog, som många gånger uppfattas som ett samtal, har i utmanande undervisning en 

lite annorlunda betydelse. Enligt Nottingham, Nottingham och Renton (2016, s. 15) 

betyder dialog hellre samtal som har en utforskande karaktär och som lyckas 

kombinera samtalets sociala form med förmågan att formulera frågor och konstruera 

svar. Enligt samma källa är dialog ett av de bästa sätten att lära barn tänka, lära dem 

vara förnuftiga och också lära dem att förstå en annan persons perspektiv.  

 

Som arbetsform är dialog mycket flexibel. Om dialogen fungerar på ett bra sätt kan 

deltagarna lära sig goda tankevanor. För lärare är dialogen ett bra arbetssätt eftersom det 

är lätt att ge elever direkt återkoppling samt utmana dem med olika frågor. Det är också 

lätt att stöda och hjälpa elever vid behov. (Nottingham, Nottingham och Renton, 2016, 

s. 19.) 

 

Enligt Nottingham, Nottingham och Renton (2016) har dialog som arbetssätt alltså 

många fördelar. En av de viktigaste fördelarna är just att elever lär sig hur man kan 

tänka. Dialoger ger nämligen elever olika modeller och exempel på hur man kan göra 

det. Till dialogen hör att man ställer frågor, ger motexempel, ber deltagare att motivera 

sina svar och själv anger skäl för sina egna svar. Alla dessa är olika strukturer som 

hjälper elever att lära sig att tänka. Andra fördelar är bl.a. att man har möjlighet att gå 

från yta till djup, man kan skapa ett tryggt klimat som gynnar inlärning och man kan 

också utveckla elevers språkliga förmåga så att de blir bättre på att argumentera och 
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uttrycka sina idéer och förståelse. Allt detta förutsätter ändå att dialogen förverkligas på 

ett bra och genomtänkt sätt. (Nottingham, Nottingham och Renton, 2016, s. 20-28.) 

 

 

2.5.1  Filosofi med barn (P4C) 

 

Filosofi med barn är ett arbetssätt där dialog står i centrum. Det är ett arbetssätt som kan 

genomföras antingen i smågrupper eller i helklass. Enligt Nottingham, Nottingham och 

Renton (2016) är det egentligen detta arbetssätt som ledde till att hela utmanande 

undervisning, både själva organisationen och bokserien, startades. Enligt Nottigham 

(2014, s. 121) var det Matthew Lipman som redan på 1960-talet grundade projektet 

Philosophy for Children som nuförtiden också kallas för P4C. Hans tanke var att betona 

alla filosofins värden som t.ex. reflektion och förnuftighet i varje barns skolgång. På 

1970-talet utvecklade Lipman metoden vidare med sina kollegor på Institute for the 

Advancement of Philosophical Inquiry with Children. Sedan starten har metoden 

spridits till över 60 länder över hela världen. Metoden passar såväl barn som elever och 

äldre studerande. (Nottingham, Nottingham och Renton, 2016, s. 189.) 

 

Målet med filosofi med barn, även idag, är att stärka filosofins värden, allt från klokhet 

till omdöme, och försöka lära elever att tänka. Metoden går inte ut på att enbart lyssna 

och tala utan hellre lyssna och tänka. Ett mycket centralt begrepp inom filosofi med 

barn är den undersökande gemenskapen. Det är ett reflekterande förhållningssätt under 

dialogerna. Gemenskapen innebär här samarbete, omsorg om varandra, respekt och 

också trygghet. Undersökandet i sin tur är strävan efter ömsesidig förståelse, mening, 

sanning och välgrundade värderingar.  (Nottingham, Nottingham och Renton, 2016, s. 

203.) 

 

Grunden för filosofi med barn är egentligen ganska enkel. Innan man börjar jobba med 

metoden kan man tillsammans gå igenom grundläggande samtalsregler. Sedan får 

deltagarna antingen läsa, lyssna eller titta på någonting tillsammans. Centralt är att man 

utgår från en gemensam erfarenhet. Rekommendationen är att alla ska sitta i en ring när 

detta sker, för då är det lätt att både se och höra varandra. Efter att deltagarna läst, sett 

eller lyssnat på någonting tillsammans får de lite tid att tänka på det som de just läst, sett 

eller lyssnat på så att de kan formulera några frågor om ämnet. Detta kan också göras i 
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par eller i små grupper. Av de frågor elever själva har formulerat väljer de sedan 

tillsammans ut en fråga som de tycker är intressant och frågan diskuteras med stöd av 

läraren.  

 

Dialogen byggs sedan vidare, eleverna får ifrågasätta antaganden samt utveckla olika 

åsikter t.ex. genom argumentation. Deras uppgift är också att tillsammans förklara och 

analysera centrala begrepp. Meningen är att de tillsammans ska formulera ett svar på 

den fråga de valt att diskutera. Lärarens uppgift är att stöda elever vid behov samt bygga 

diskussionen vidare med olika frågor som också kan vara utmanande. Man kan också 

bjuda in andra elever eller grupper i diskussionen. (Nottingham, Nottingham och 

Renton, 2016, s. 189, 191-192.)  

 

Enligt Houses (2016) artikel har metoden filosofi med barn eller P4C visat få utmärkta 

resultat i England. Enligt honom fungerar metoden mycket bra för alla elever, men 

speciellt de elever som har olika problem har fått mycket nytta av den här metoden. Han 

konstaterar också att enligt det treåriga pilotprojektet, som hette Going for Gold och 

som gjordes i England om metoden filosofi med barn, minskar klyftan mellan begåvade 

och mindre begåvade elever om metoden används. Han skriver att elevernas attityder 

mot inlärning och även mot varandra blev överlag bättre.  

 

House (2016) anser också att metoden filosofi med barn är mycket annorlunda än de 

traditionella lärarledda metoderna som ofta används i England. Med den här metoden 

får eleverna en större roll i undervisningen och kan dessutom själva påverka och forma 

sin egen inlärning. Han skriver att eleverna med den här metoden lär sig att diskutera, 

tänka kritiskt och respektera varandra. Eftersom detta arbetssätt är helt nytt i Finland 

finns det i dagens läge ingen forskning om ämnet här. 
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3  Metodologi och metodiskt genomförande 

 
Forskningsintresset för denna studie är olika åsikter och uppfattningar som elever och 

deras lärare har om metoden filosofisk dialog i undervisningen av svenska språket och 

litteratur i den grundläggande utbildningen i årskurs 9. Eftersom jag också vill tolka 

och beskriva fenomenet är studiens forskningsmetodiska angreppsätt huvudsakligen 

kvalitativ men också kvantitativa metoder används när resultaten presenteras. Detta 

kapitel inleds med en kort precisering av undersökningens forskningsfrågor som 

efterföljs av en redogörelse för studiens metodologiska inriktning. 

Datainsamlingsmetoderna – intervju och enkät – tas också fram i detta kapitel. I detta 

kapitel finns också en redogörelse för populationen och urvalet samt undersökningens 

genomförande. Kapitlet avslutas med en mätteoretisk diskussion om reliabilitet, 

validitet och etik.  

 

 

3.1  Precisering av forskningsfrågorna 

 

Avsikten med studien är att undersöka elevers och deras lärares åsikter och 

uppfattningar om metoden filosofisk dialog i undervisningen av svenska språket och 

litteratur i den grundläggande utbildningen. Forskningsfrågorna är således följande: 

 

1. Hurdana uppfattningar och åsikter har elever i årskurs 9 om metoden filosofisk dialog 

(filosofi med barn) i praktiken? 

1.1 Upplever eleverna att de får fler utmaningar när metoden används? 

1.2 Upplever eleverna att inlärningen är mer effektiv när metoden används? 

 

2. Hurdana uppfattningar och åsikter har läraren om metoden filosofisk dialog i 

undervisningen av svenska språket och litteratur i årskurs 9 i den grundläggande 

utbildningen? 

2.1 Upplever läraren att metoden ger flera utmaningar till elever när den används? 

2.2 Upplever läraren att metoden aktiverar elever mer när den används? 
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3.2  Metodologisk inriktning och metodologiska överväganden 

 

Metod, planmässighet eller förfarande. Där är några ord som enligt svenska 

synonymordboken (Norstedts Akademiska förlag, 2007) kan användas som synonyma 

med ordet metod. Ordet kommer ursprungligen av grekiskans ord meta och hodos - 

methodos. På svenska kunde orden fritt översatta betyda ”längs vägen”. Metoden är den 

som visar vägen till vårt mål, men längs vägen kan man förstås gå på olika sätt. Man 

kan t.ex. springa, hoppa eller bara gå framåt. Metoder handlar alltså om hur vi skall gå 

till väga när vi hämtar och skaffar information på vägen mot målet medan metodologin 

visar forskarens förhållningsätt till det som forskas (Tuomi, 2007, s. 14, 30). Också 

Holme och Solvang (1997, s. 11) ser metoden som ett nödvändigt redskap på vägen att 

uppnå de målsättningar man har men som inte i sig ger svar på sådana vanliga 

forskningsfrågor som vem, vad, hur eller varför.  

 

Även Larsen (2009, s. 17) har en liknande tolkning om ordet metod i vetenskaplig 

forskning. Också hon ser metoden som ett redskap eller verktyg men enligt henne 

handlar metoden dessutom om, förutom hur man hämtar in information, också hur man 

organiserar och tolkar den under forskningsprocessen.   

 

Forskningsinriktningen för denna studie är mestadels kvalitativ. Studien innehåller ändå 

delvis kvantitativa drag eftersom en del av resultaten visas i form av figurer och tabeller 

där siffror förekommer. Enligt Brannen (2005) kan kvalitativa och kvantitativa metoder 

bra kombineras och användas t.ex. i forskningsprocessens olika faser. Beroende på 

studiens forskningsfrågor kan olika inriktningar användas för olika frågor eftersom 

vissa forskningsfrågor kan ha mer kvalitativ karaktär och vissa mer kvantitativ. Hon 

skriver också att en strategi med två olika inriktningar kan ge oss bättre förståelse om 

det undersökta fenomenet som helhet.  

 

Enligt Merriam (1994, s. 33) är ord och bilder vanliga i kvalitativ forskning för att de 

bättre beskriver vad forskaren fått ut av den studerade företeelsen. Kännetecknande för 

kvalitativ forskning är bl.a. dess förmåga att återge respondenternas åsikter och synsätt, 

täcka in sammanhang, omständigheter och sociala villkor under vilka människorna lever 

sina liv och önskan att förklara alla dessa händelser (Yin, 2013, s. 20).  Typiskt för den 

kvalitativa forskningen är också, enligt samma källa, strävan efter att samla in, 
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sammanställa och presentera data från olika källor. Eftersom forskningsfältet ofta är 

komplext och deltagarna mycket olika kan det också vara bra att se forskningsobjekt 

eller respondenter ur olika synvinklar.  

 

Beskriva, analysera och förstå. Där är tre ord som enligt de flesta källorna ofta är 

centrala då man utför en kvalitativt inriktad undersökning. Också denna studie är 

inriktad på att beskriva, förklara och tolka elevers och lärarens åsikter och uppfattningar 

om metoden filosofisk dialog i undervisningen av svenska språket och litteratur. Som 

forskningsansats används fenomenografin som enligt Hirsjärvi, Remes och Sajavaara 

(2018, s. 162) är en gren inom den kvalitativa forskningen och som syftar på att 

beskriva. Som datainsamlingsmetod används både intervju och enkätundersökning som 

båda kan analyseras kvalitativt.   

 

Kvalitativt inriktad forskning innehåller också utmaningar. Enligt Johannessen, Tufte 

och Christoffersen (2019, 151) kan utmaningen i den här typens forskning vara att få 

fram något begripligt av en stor mängd ostrukturerad data. Detta kan hända t.ex. vid 

intervjun om respondenten pratar mycket. Då måste man helt enkelt reducera mängden 

av information och bearbeta den så att det blir mer begripligt.  

 

 

3.2.1  Fenomenografi som forskningsansats 

 

Fenomenografi är en forskningsansats som utvecklades på 1970-talet vid Göteborgs 

universitet. Det är ett förhållningssätt som räknas till empirisk förhållningsätt inom 

vetenskaplig forskning. Ursprungligen användes ansatsen som en kvalitativ metod att 

studera lärande. Utvecklaren var den svenske pedagogen Ference Marton. I början 

undersökte Marton studerandes olika uppfattningar om inlärning men fenomenografin 

som forskningsansats är inte begränsad till att studera enbart inlärning, eller lärande. 

Centralt i den här forskningsansatsen är att studera olika uppfattningar. Genom en 

uppfattning kan man, enligt den här inriktningen, skapa mening. När vi handlar utgår vi 

alltid från våra egna uppfattningar. (Patel och Davidson, 2019, s. 37-38.)  

 

Enligt Norsteds svenska synonymordbok (Norstedts Akademiska förlag, 2007) finns det 

många ord som kan användas synonymt med ordet uppfattning. Dessa är bl.a. 
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förnimmelse, åsikt, föreställning, tankesätt, sätt att se och tolkning. Metsämuuronen 

(2005, s. 210-211) skriver att människorna kan ha olika uppfattningar om samma saker 

och deras uppfattningar kan också ändras.  

 

Fenomenografin beskriver kvalitativt olika sätt som man kan använda för att beskriva 

och förstå verkligheten. Ansatsen undersöker människans olika uppfattningar om olika 

företeelser i omvärlden.  (Järvinen och Järvinen, 2004, s. 83.) Också enligt Uljens 

(1989, s. 10-11) består fenomenografins kunskapsintresse av att förutom beskriva också 

analysera och tolka hur människor uppfattar fenomen i sin omvärld.    

 

Enligt Uljens (1989, s. 13) kan det användas olika perspektiv när man granskar 

människors uppfattningar. I fenomenografin strävar man till att beskriva hur andra 

personer uppfattar olika aspekter av den verklighet som undersöks. Detta kan kallas för 

andra ordningens perspektiv.  I fenomengrafin är erfarenheten ändå den grund utifrån 

vilken olika uppfattningar kan skapas och verkligheten konstitueras av uppfattandet 

(Uljens, 1989, s. 14). Eftersom fenomenologi, som också är en variant av kvalitativ 

forskning, syftar mera till att studera olika händelser och det vi ser, är inte fenomenlogin 

aktuell för denna studie utan studiens forskningsansats är fenomenografisk.  

 

 

3.3  Fallstudier som metod 

 

Fallstudier, fallundersökning eller case study som metoden också kan betecknas betyder 

undersökning på en mindre grupp. Det kan vara fråga om en individ, en grupp individer, 

en organisation eller enbart en situation. Fallstudier kan användas t.ex. om vi vill 

studera olika processer eller förändringar (Patel och Davidson, 2019, s. 76-77). Enligt 

Hirsjärvi, Remes och Sajavaara (2018, s. 135) kan fallstudier ge detaljerad information 

om ett fall eller flera fall som på något sätt är relaterade till varandra. Typiskt för 

metoden är ändå att man försöker beskriva olika företeelser och att det i 

datainsamlingen används flera olika metoder.    

 

Med fallstudier strävar man efter en djupare förståelse om ett fenomen eller en 

företeelse.  Fast fallstudier tillåter generalisering är frågan inom metoden hellre vad man 

kan lära sig av fallet. Man vill hellre förstå än generalisera och man kan lära sig av 
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varje fall man undersöker. Forskaren som valt fallstudier söker också likheter och 

olikheter mellan olika fall. Fallstudie kan sägas vara en central strategi för 

datainsamlingen inom den kvalitativa metodologin men metoden tillåter också 

användningen av kvantitativa metoder. (Metsämuuronen, 2005, s. 206-207.)  

 

Fördelar med fallstudier är enligt Metsämuuronen (2005, s. 206) att metoden, i vissa 

fall, kan tillåta generalisering, fast det egentligen inte är meningen med metoden. 

Resultaten kan också användas för att göra olika tolkningar som kan förtjäna många 

olika läsare, eftersom läsaren också har möjlighet att dra sina egna slutsatser. Fallstudier 

som metod väljs oftast om man vill skaffa sig en djupare förståelse eller kunskaper om 

en viss situation och vill veta hur de inblandade personerna tolkar situationen. 

Fallundersökning kan också hjälpa forskaren att både utveckla och pröva en teori. 

(Merriam, 1994, s. 18.) 

 

Som metod är fallstudier lämpliga för en forskare som arbetar ensam eller som har 

begränsat med tid. Metoden ger då möjlighet att på djupet studera en mer avgränsad 

aspekt av ett problem. Värdet av att studera bara ett fall eller en enstaka händelse kan 

förstås alltid diskuteras och resultaten går sällan att generalisera som sådana. 

Fallstudier, som genomförs systematiskt och kritiskt och vars syfte hellre är att förbättra 

än generalisera, kan ändå ha sin plats i vetenskaplig forskning.  (Bell 2010, s. 20-21.) 

Eftersom challenging learning är ett förhållandevis nytt fenomen i Finland och det inte 

finns så många skolor som prövat på metoden passar fallstudier enligt min mening 

utmärkt  som metod i denna studie.  

 

 

3.4.  Enkät 

 

Termen enkät kommer från franskans enquête som betyder rundfråga (Trost, 2007, s. 9).  

Som forskningsmetod är enkätundersökning en av de vanligaste metoderna. Enkät är en 

metod som består av ett formulär som kan innehålla olika slags frågor. Frågorna kan 

vara t.ex. flervalsfrågor med fasta svarsalternativ eller helt öppna frågor där svaren 

skrivs av deltagaren själv. Om man använder fasta svarsalternativ i enkäten, dvs. 

deltagarna svarar genom att välja ett av flera svarsalternativ, är det fråga om en hög grad 



28 
 

av standardisering (Patel och Davidson, 2019, s. 102). Om vi har för avsikt att göra en 

kvantitativ analys av resultaten så är det här ett lämpligt sätt att formulera frågorna.  

 

Enkäten kan också ha olika distributionsformer. Enligt Ejlertsson (2019, s. 10-12) är de 

vanligaste distributionsformerna för en enkät postenkät, telefonenkät, gruppenkät, enkät 

till besökare och webbenkät. Man måste ändå komma ihåg att datainsamlingsmetoden 

eller distributionsformen kan påverka svaren. Därför kan det hända att svaren från olika 

distributionsformer inte nödvändigtvis är helt jämförbara. Enkät är också en 

datainsamlingsmetod som möjliggör användningen av både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Undersökningens syfte och frågeställningar är avgörande då man 

väljer inriktningen för forskningen (Ejlertsson, 2019, s. 14).  

 

Gruppenkät, som också används i den här undersökningen, är en enkät som kan delas ut 

eller distribueras samtidigt till alla deltagare. Den här formen av enkät passar bra t.ex. 

till skoleleverna, eftersom enkäten kan delas ut, besvaras och samlas in i ett 

sammanhang (Ejlertsson 2019, s. 11). Fördelar för den här typens enkät är att 

situationen då är ganska kontrollerad och att deltagarna inte diskuterar med varandra. 

Svarsfrekvensen är också ganska hög med den här typens enkät och dessutom har man 

möjlighet, vid behov, att ge mera tid till deltagarna att svara på frågorna. Vid 

gruppenkäten kan deltagarna också ställa kompletterande frågor om någonting i enkäten 

verkar oklart.  

 

Enligt Ejlertsson (2019, s. 16) är svagheter med enkäten som datainsamlingsmetod bl.a. 

att antalet frågor på enkäten är ganska begränsat. En tumregel är att det inte borde ta 

mera än 15-30 minuter att svara på frågorna i enkäten. Detta betyder alltså att antalet 

frågor i formulären inte får vara för stort. Andra vanliga svagheter med enkäten är 

bortfall som också är beroende av distributionsformen och kan dessutom variera mycket 

mellan olika typer av undersökningar. Också personer med läs- och skrivsvårigheter kan 

lätt hamna i bortfallet då enkäten används. De flesta svårigheterna kan ändå undvikas 

med rätt och omsorgsfullt arbete under processens gång. (Ejlertsson, 2019, s. 16-17.)  

 

I denna studie har det använts en gruppenkät i pappersform för båda 

forskningsgrupperna. Webbenkät var också ett alternativ men eftersom elever i den 

grundläggande utbildningen så ofta har sina datorer hemma, oladdade eller bara annars 
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ur funktion valdes det ett sätt som kanske möjliggjorde en lite större svarsfrekvens, även 

om enkäten i pappersform kan upplevas som mer jobbig av tonåringar jämfört med en 

webbenkät.  

 

 

3.5  Intervju 

 

Intervju är en datainsamlingsmetod som kan göras på många olika sätt. Det kan göras 

antingen enskilt eller i grupp, personligen ansikte mot ansikte eller i form av en 

telefonintervju eller videointervju. En gruppintervju betyder att intervjun genomförs 

med flera intervjupersoner samtidigt (Patel och Davidson, 2019, s. 110). Enligt Gillham 

(2008, s. 19) är intervju som metod ganska flexibel och det kan vara orsaken till att 

metoden är så populär. 

 

Innan forskaren kan bestämma intervjutyp måste hen veta hur mycket ansvar som skall 

lämnas till intervjuaren och hur mycket till själva intervjupersonen eller personerna. Det 

är alltså fråga om graden av standardisering och strukturering. Låg grad av 

standardisering betyder ofta intervjuer där man önskar göra en kvalitativ analys av 

resultaten. Låg grad av strukturering betyder att intervjufrågorna ofta är mera öppna och 

ger deltagaren möjlighet att tolka frågorna och svara på dem ganska fritt. Intervjuerna 

kan alltså bli helt olika beroende på hur man kombinerar graden av standardisering och 

strukturering. Typiskt för kvalitativa intervjuer är att de oftast har en låg grad av 

strukturering. (Patel och Davidson, 2019, s. 98-99.)  

 

Enligt Gillham (2008, s. 103) är den viktigaste typen av forskningsintervju 

halvstrukturerad intervju. Den halvstrukturerade intervjun är egentligen en blandning 

av strukturerad och ostrukturerad intervju där flexibiliteten är större men den balanseras 

av någon slags struktur. I praktiken betyder detta oftast att samma frågor ställs till alla 

respondenter och intervjun kan innehålla både mera och mindre strukturerade delar. 

Också frågorna är oftast öppna.  

 

Intervju är en datainsamlingsmetod där svaren måste dokumenteras ordentligt. Det finns 

olika sätt att dokumentera intervjuer. Det är vanligast att göra anteckningar under 

intervjun eller göra ljudinspelning antingen med mobiltelefon eller diktafon. Att göra 
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anteckningar under intervjun kan vara svårt, det kan störa intervjuprocessen och man 

kan missa en del viktig information. (Nyberg och Tidström 2016, s. 132.) Om man 

väljer att göra en ljudinspelning krävs alltid ett tillstånd av intervjupersonen.  

 

Det är vanligt att inleda och avsluta en intervju med frågor som är neutrala. Vanligt är 

att börja med frågor som ger bakgrundsinformation om det undersökta fenomenet. Efter 

inledningen kommer de egentliga frågorna och i avslutningen kan man ge deltagaren 

möjlighet att kommentera frågorna eller innehållet fritt. (Patel och Davidson, 2019, s. 

99.) 

 

Man kan också använda en s.k. ”tratt-teknik”. Tekniken innebär att man börjar intervjun 

med större frågor som oftast är öppna för att sedan övergå till mer specifika frågor. Den 

här tekniken kan motivera och aktivera intervjupersonen eftersom hen då genast i början 

får verbalisera sig fritt.  Som situation kan intervjun kräva mera av intervjuaren, 

eftersom intervjuaren bl.a. borde kunna interagera med intervjupersonen på ett bra och 

fungerande sätt. (Patel och Davidson, 2019, s. 95, 100.) 

 

Intervju som datainsamlingsmetod har flera fördelar. En är att intervjusituationen, 

oberoende av intervjusättet, ger intervjuaren möjlighet att ställa uppföljningsfrågor vid 

behov (Patel och Davidson 2019, s. 95). Flexibilitet är också en fördel jämfört med 

många andra datainsamlingsmetoder. Enligt Jacobsen (2010) kan möjligheten att skapa 

en personlig relation till den intervjuade leda till mera öppet samtal, och många 

människor tycker att det är svårare att ljuga, speciellt om man använder ansikte mot 

ansikte intervjun. Fysisk närhet ger också en möjlighet att observera den som intervjuas 

och kan därmed ge en djupare förståelse eftersom man då kan studera den intervjuades 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck. (Jakobsen, 2010, s. 106.)   

 

 

3.6  Population och urval 

 

Det är oftast forskaren själv som avgör vilka personer eller grupper som skall vara med i 

undersökningen som görs. Enligt Patel och Davidson (2019, s. 76) betyder ordet 

population en större och oftast avgränsad grupp som forskaren är intresserad av. Den 

grupp av människor som deltar i undersökningen från en bestämd population kallas i sin 
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tur urvalet. Urvalet kan således vara mycket litet eller mer omfattande, beroende på de 

frågor forskaren är intresserad av. I denna studie studeras ett urval elever i årskurs nio 

samt deras lärare i den grundläggande utbildningen. Urvalet i den här avhandlingen 

omfattar sammanlagd 26 elever i årskurs nio i en finlandssvensk skola samt deras lärare 

i svenska språket och litteratur. 

 

I årskurs nio har elever 4 årsveckotimmar i svenska språket och litteratur. I skolan där 

undersökningen genomfördes ordnas undervisningen i svenska språket och litteratur i 

75 minuters lektionspass. Antalet lektionspass varierar beroende på undervisningsperiod 

men oftast har eleverna i årskurs nio antingen 3 eller 2 lektionspass i svenska språket 

och litteratur under en vecka.  

 

Urvalet omfattar två olika klasser eller elevgrupper vilket torde ge bättre insikt i den 

använda metoden och elevers åsikter och uppfattningar än t.ex. en grupp ensam gör. 

Den första forskningsgruppen, grupp ett, består av 15 elever och den andra 

forskningsgruppen, grupp två, av 11 elever.  

 

Den deltagande läraren är en 52 år gammal kvinna som har studerat till filosofie 

magister vid Åbo Akademi och haft litteratur som sitt huvudämne. Som lärare har hon 

jobbat över 20 år och i den nuvarande skolan, där undersökningen också genomfördes, 

ca 19 år. Storleken på hennes undervisningsgrupper i ämnet svenska språket och 

litteratur varierar och är för tillfället mellan 14 och 19 elever.  

 

 

3.7  Undersökningens genomförande 

 

Denna kvalitativt inriktade undersökning genomfördes i en finlandssvensk grundskola 

under januari 2020. Eftersom James Nottinghams pedagogik challenging learning - 

utmanande undervisning - inte ännu är så känd i Finland begränsade det mängden av 

deltagande skolor avsevärt. Därför valdes en skola i Södra Finland som jag vet är med i 

projektet, och läraren i svenska språket och litteratur kontaktades direkt. 

Undersökningen diskuterades med läraren och hen informerades om undersökningens 

syfte samt hur den kunde genomföras. Det betonades också att materialet är 
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konfidentiellt, vilket betyder bl.a. att lärarens och elevernas namn eller skola inte 

kommer att nämnas i studien.  

 

Tidtabellen för undersökningen diskuterades också och läraren fick själv välja tider för 

datainsamlingen samt bestämma de deltagande grupperna och den använda challenging 

learning metoden under lektionen. I skolan där undersökningen genomfördes har 

lärarna själv fått bestämma vilka metoder inom challenging learning de vill testa i 

undervisningen. Också skolans rektor kontaktades för att få ett skriftligt tillstånd att 

genomföra elevenkäten och intervjun i skolan (bilaga 1). Både skolans rektor och 

läraren i svenska språket och litteratur ställde sig mycket positivt till undersökningen 

och gav sina tillåtelser till undersökningen.  

 

Elevenkäterna (bilaga 2) och intervjuerna (bilaga 3) genomfördes under en vecka i 

januari. Eleverna besvarade enkäten i slutet av lektionen i svenska språket och litteratur 

och därefter intervjuades läraren. Efter den första forskningsgruppen hade läraren genast 

en annan lektion och därför intervjuades hon först tre timmar senare. Efter den andra 

forskningsgruppen intervjuades läraren direkt efter den avslutade lektionen. Efter de 

allmänna frågorna och frågorna om själva metoden filosofisk dialog ställdes det ännu 10 

frågor om den lektionen läraren just hade haft. Eftersom det finns två forskningsgrupper 

ställdes frågorna två gånger, alltid efter den avslutade lektionen.   

 

Den första forskningsgruppen (GR1) hade sin lektion kl. 8.15-9.30 på förmiddagen 

medan den andra gruppen (GR2) hade sin lektion på eftermiddagen, kl. 13.15-14.30. Av 

den första gruppen var 15 elever på plats hela lektionen och av den andra bara 11, 

eftersom en elev kom ca 30 minuter försenad till lektionen och kunde inte fylla i 

enkäten. Allt som allt finns det alltså 26 besvarade elevenkäter.  

 

Innan eleverna svarade på enkäten fick de noggranna instruktioner om hur de skall 

besvara frågorna. Också syftet för enkäten förklarades. Eleverna hade också möjlighet 

att använda så mycket tid de behövde för ifyllandet av enkäten. Enkäterna delades ut till 

eleverna i pappersform och de hade hela tiden möjlighet att ställa frågor om enkäten om 

någonting var oklart. Det betonades också att frågorna skall besvaras enskilt utan andras 

hjälp och att det var fråga om deras egna åsikter och uppfattningar.  
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Efter elevenkäten och intervjuerna analyserades materialet. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och gav ca 7 sidor data. Enkäterna grupperades och numrerades för att 

analysen av dem skulle vara enklare. Den gruppen som först besvarade enkäten kallas 

för grupp 1 (GR1) och den andra gruppen grupp 2 (GR2). Enkäterna analyserades först 

gruppvis och sedan jämfördes gruppernas resultat sinsemellan. Lärarens intervjuer 

analyserades också skilt, först intervjun efter den första gruppen och sedan intervjun 

efter den andra gruppen. Svaren jämfördes också sinsemellan.   

   

 

3.8  Analys och systematisering av undersökningsresultat 

 

I resultatkapitlet används främst en kvalitativt inriktad analys för att tolka och beskriva 

elevers och lärares uppfattningar om metoden filosofisk dialog i undervisningen av 

svenska språket och litteratur i den grundläggande utbildningen. Enkätsvaren och 

intervjusvaren i resultatredovisningen lyfts fram också i form av olika figurer och 

tabeller samt med korta utdrag ur elevernas och lärarens svar.   

 

 

3.9  Reliabilitet, validitet och etik 

 

Reliabilitet, validitet och etik är fenomen som varje forskare måste fundera på och ta 

ställning till. När man gör en vetenskaplig undersökning måste den alltid genomföras på 

ett trovärdigt sätt. Pålitlighet och trovärdighet är viktiga ord och de betyder att 

undersökningen går att lita på, det får t.ex. inte finnas tydliga mätfel som kan göra att 

resultaten blir felaktiga (Jacobsen, 2010, s. 21). Reliabilitet är ett ord som används för 

att beskriva undersökningens pålitlighet. Undersökningen sägs ha hög reliabilitet om 

samma mätinstrument och samma datainsamlingsmetod skall ge samma resultat om 

undersökningen görs på nytt (Jacobsen, 2010, s. 21). Hög reliabilitet är alltså någonting 

som forskaren försöker uppnå i sin egen forskning.  

 

Validitet i sin tur kan definieras på olika sätt, beroende på vilka metoder som används i 

forskningen. I en kvalitativ undersökning betyder validitet att datainsamlingen och 

tolkningen har gjorts på ett sådant sätt att slutsatserna återger och avspeglar det fenomen 

eller den verklighet som har studerats (Yin, 2013, s. 83). Också enligt Patel och 
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Davidson (2019, s. 133-134) gäller begreppet validitet hela forskningsprocessen i den 

kvalitativt inriktade forskningen, inte enbart datainsamlingen. 

 

I allmänhet betyder ordet etik de regler, lagar, vanor och begränsningar som reglerar 

människors liv. Speciellt konkret kan etik och moral komma fram i olika problematiska 

situationer där det inte finns bara en lösning på problemet utan flera och som dessutom 

kan vara rätt eller fel, beroende på vilken synvinkel man själv intar. I forskningssyfte 

handlar etik mera om vad forskaren får och inte får göra. Enligt Kuula (2006, s. 23) kan 

forskningsetik definieras som yrkesetik, dit olika etiska principer, normer och värden 

tillhör och som varje forskare borde följa i sitt arbete. I praktiken betyder det här att 

forskaren måste vara ärlig och följa god forskningsetik i forskningsprocessens alla faser. 

Också Nyberg och Tidström (2016, s. 49) påpekar att varje student och forskare har 

förutom etiskt också juridiskt ansvar för att just deras forskning håller hög kvalitet och 

följer god vetenskaplig praxis.  

 

Till forskarens etiska regler hör också att kraven på konfidentialitet och anonymitet 

måste garanteras för alla deltagare. Bell (2006, s. 57) anser att konfidentialitet borde ses 

som ett löfte för deltagarna om att de inte ska kunna identifieras. Anonymitet i sin tur 

betyder att inte ens forskaren själv borde veta vilka svar som angivits av vilken 

deltagare. I denna avhandling har deltagarnas konfidentialitet och anonymitet 

garanterats genom att grupperna kodifierats med hjälp av bokstäver och siffror (GR1, 

GR2). Elevernas, lärarens eller skolans namn kommer inte heller att nämnas i studien. 

Även intervjuerna, enkäterna och rektors godkännande, där namnet förekommer, har 

förstörts enligt allmänna regler för forskning.  
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4  Elevers och deras lärares åsikter och uppfattningar om 

metoden filosofisk dialog (filosofi med barn) - 

resultatpresentation 
 

Kapitel fyra innehåller en presentation av undersökningens resultat. Först presenteras 

elevernas åsikter och uppfattningar om metoden filosofisk dialog (filosofi med barn, 

P4C) i undervisningen av svenska språket och litteratur och därefter följer en 

presentation av lärarens åsikter och uppfattningar om metoden. Svaren av 

forskningsgrupperna presenteras först skilt och jämförs sedan sinsemellan. Elevernas 

uppfattningar och åsikter analyseras kvalitativt och redovisas delvis i form av olika 

figurer, tabeller och korta citat. Lärarens uppfattningar och åsikter presenteras 

huvudsakligen som referat men även korta citat av hennes svar används. I slutet av 

kapitlet finns även en kort sammanfattning av lärarens åsikter och uppfattningar när 

metoden filosofisk dialog används.  

 

 

4.1  Presentation av undersökningsresultat 

 

Eftersom det finns två forskningsgrupper presenteras gruppernas svar först skilt och 

jämförs sedan delvis sinsemellan. Grupp ett bestod av 15 elever och lektionen där 

metoden användes var dagens första lektion. I grupp två fanns det 11 elever och 

lektionen var skoldagens sista lektion.  

 

När lektionen började fick eleverna i båda grupperna se en kort filmsnutt om fåglar. Det 

fanns ingen berättarröst eller text i filmen utan bara ljud från fåglarna och musik. 

Meningen var att eleverna skulle titta på filmen och sedan fundera på en filosofisk fråga 

som läraren ställde för dem. Tanken var också att eleverna, efter att ha diskuterat saken 

tillsammans, skulle komma fram till ett gemensamt svar på den ställda frågan. Frågan 

som läraren ställde för grupperna var ”vad är det för skillnad mellan att vara 

annorlunda och att vara normal?” På föregående lektion hade grupperna gått igenom 

reglerna för den här typens diskussion och läraren hade också skrivit reglerna på tavlan.  
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4.2  Elevers uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog – grupp ett 

 

I början av enkäten fick eleverna genast berätta hurdana åsikter de hade om metoden 

filosofisk dialog som användes under lektionen i svenska språket och litteratur. Sju av 

gruppens elever tyckte att metoden var bra, sex elever upplevde att metoden varken var 

bra eller dålig och två elever i gruppen var av den åsikten att metoden var dålig. Ingen 

av eleverna tyckte att metoden var mycket bra eller mycket dålig. (På grund av 

mättekniska saker är inte den procentuellt sammanlagda siffran för gruppens resultat 

alltid 100 % utan siffran kan också vara t.ex. 99 % trots att alla elever i gruppen har 

svarat på frågan). 

 

 

Figur 1. Vad tyckte du om metoden filosofisk dialog som användes på lektionen idag? 

 

Nästan hälften av eleverna i gruppen tyckte alltså att metoden filosofisk dialog var bra. 

De elever som tyckte att metoden var bra hade motiverat sina svar bl.a. på följande sätt:  

 

”Metoden var unik och ett bra ombyte... jag tror att metoden är viktig  

för att lära sig att tänka och lyssna”.   

 ”Det var något nytt och annorlunda”.   

 ”Det var bra eftersom man inte normalt får höra många olika perspektiv  

 och åsikter om ämnen vi brukar behandla. Dessutom lär jag mig bäst  

 genom att diskutera och lyssna...”.    

 

De elever som tyckte att metoden varken var bra eller dålig hade i sin tur följande 

motiveringar: 

 

 ”Jag lärde mig inget nytt och det var inte heller döds tråkigt. En sak som var 

 positivt var att man hamnade tänka på ett annat sätt än var man gör vardagligt”. 

 ”Den var bra på det sättet att man gick på ett simpelt sätt ner på djupet, men 

 det var enligt mig inte den effektivaste metoden” 

 ”Jag tycker det är jobbigt när det egentligen inte finns ett rätt svar”.  

metoden var bra (7 elever, 47%)

metoden var varken bra eller dålig (6 elever,
40%)
metoden var dålig (2 elever, 13%)
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De två elever som hade svarat på enkäten att metoden var dålig hade motiverat sina svar 

enbart genom att skriva helt enkelt att ”gilla inte den” och ”det var tråkigt och onödigt”.  

 

Det som enligt elevernas svar gjorde metoden filosofisk dialog bra var att metoden gav 

variation, den var ny och den var annorlunda. Eleverna tyckte tydligen om arbetssätt där 

man får höra andras åsikter och tänka på saker ur olika perspektiv. Dessutom tyckte 

eleverna att det var positivt att man fick tänka på ett annat sätt. Metoden passade 

tydligen också för någons inlärningsstil eftersom en elev konstaterade att hen lär sig 

bäst genom att lyssna och diskutera. Att eleverna lär sig på olika sätt är också en sak 

varför man som lärare, också enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2016, s. 30-31), 

alltid borde använda olika undervisningsmetoder och dessutom variera metoderna ofta.  

 

Elevernas svar visar att några elever också hade tänkt på sin egen inlärning. Det är alltid 

positivt eftersom elevernas inlärning är ett av de viktigaste målen för hela 

undervisningen. Också det att några elever insåg att metoden kanske är viktig för att lära 

sig att tänka och lyssna kan anses vara bra.  Dessa två är saker som enligt Nottingham, 

Nottingham och Renton (2016, s. 203) är mycket centrala eftersom metoden inte går ut 

på att enbart lyssna och tala utan hellre lyssna och tänka, precis som några elever 

antagligen gjorde.  

 

Metoden kan ändå upplevas på olika sätt. En elev skrev att hen upplevde metoden som 

jobbig eftersom det inte fanns enbart ett rätt svar. Detta kan förstås bero på många olika 

saker. En kan vara att eleven inte orkade anstränga sig och gav upp, eftersom det inte 

var möjligt att hitta ett enkelt svar på frågan. Det är ändå viktigt att eleverna anstränger 

sig eftersom mängden av ansträngning är, enligt Nottingham (2013, s. 46-47), helt 

avgörande med tanke på hur långt eleverna kan komma med sin inlärning. Om eleverna 

inte orkar anstränga sig tillräckligt kan läraren försöka ge dem en ordentlig återkoppling 

i början av lektionen, vilket enligt Nottingham och Nottingham (2017, s. 19-22) borde 

underlätta deras arbete och höja deras motivation.  

 

Tyvärr finns det nästan alltid människor som reagerar lite negativt på nya saker och 

elever i årskurs nio är kanske inget undantag eftersom två elever tyckte att metoden var 

dålig. Nya saker kräver så gott som alltid att man måste anstränga sig lite extra för att 

komma i gång och det kan förstås upplevas som tråkigt eller jobbigt av många elever. 
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Ansträngning är ändå en av de fem bärande principerna inom utmanande undervisning. 

Att eleverna kanske inte orkade anstränga sig kan också vara en av orsakerna till att de 

två eleverna reagerade lite negativt på metoden. Möjligt är också att eleverna enbart var 

trötta och orkade inte bli intresserade av en ny metod direkt på morgonen. Bristfällig 

motivation att studera överlag kunde också ha orsakat negativa åsikter om den använda 

metoden om inte läraren lyckades motivera eleverna tillräckligt mycket i början av 

lektionen.  

 

Eleverna fick också svara på en fråga där de fick ta ställning till sitt eget deltagande i 

lektionen. Fem elever i gruppen ansåg att de deltog mycket aktivt, fem elever att de 

deltog aktivt, fyra elever att de deltog mindre aktivt och en elev tyckte att hen inte 

deltog så aktivt.  

 

 

Figur 2. Hurdant var ditt eget deltagande i lektionen idag?  

 

Största delen av eleverna i gruppen tyckte alltså att de deltog antingen mycket aktivt 

eller aktivt i lektionen och bara en tredjedel tyckte att de deltog mindre aktivt eller inte 

så aktivt. Ingen i gruppen svarade att hen inte deltog i lektionen alls. Eleverna hade 

också möjlighet att motivera sina svar och av de elever som svarade att de deltog 

mycket aktivt eller aktivt i lektionen hade en motiverat sitt svar så här:  

 

 ”Jag deltog aktivt eftersom jag tycker att jag är bra på det här, och det  

 här är inte svårt.”  

 

Andra motiveringar var bl.a.: 

 

 ”Jag kanske inte diskuterade så himla mycket men jag lyssnade och följde med för  

 att kunna dra egna slutsatser. Jag vågade föra fram mina åsikter”.  

 ”Jag deltog alltid i diskussion då jag hade något att säga eller kom på något 

jag deltog mycket aktivt (5 elever, 33%)

jag deltog aktivt (5 elever, 33%)

jag deltog mindre aktivt (4 elever, 27%)

jag deltog inte så aktivt (1 elev, 7%)
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 nytt. Annars lyssnade jag bara på de andras åsikter”.  

 

De elever, som hade svarat att de deltog mindre aktivt eller att de inte deltog så aktivt, 

hade bl.a. följande motiveringar:  

 

 ”Jag va int så motiverad.” 

 ”jag är långsammare med att tänka än de andra, vilket gör att jag inte alltid  

 hinner svara.”  

 ”Jag tycker att uppgiften var onödig för min framtid”.  

 

Att eleverna deltar aktivt i lektionen är alltid bra, även om det inte är ett måste då 

metoden utmanande undervisning används. Eleven som svarade att hen deltog mycket 

aktivt i lektionen gjorde det för det inte var svårt. Några elever kommenterade att även 

om de inte deltog så aktivt i själva diskussionen så lyssnade de ändå på andra elever, 

vilket också är bra. Enligt Nottigham, Nottigham och Renton (2016, s. 203) går 

metoden filosofisk dialog ut på att eleverna ska förutom prata också lyssna och tänka, 

vilket dessa elever antagligen gjorde. Att så många elever deltog antingen mycket aktivt 

eller aktivt kan också bero på att de kände att de vågade utrycka sina åsikter, precis som 

en elev skrev i sin motivering. Det att eleverna vågar uttrycka sina åsikter kan betyda att 

de känner sig trygga i sin grupp och respekterar varandra och varandras svar. Detta är en 

bra utgångspunkt för att också inlärning kan ske.  

 

Det fanns ändå elever som berättade att de deltog mindre aktivt i undervisningen. 

Många gånger har sådana elever problem med motivationen men de kan också ha andra 

problem eller egenskaper som kan försvåra deras deltagande i lektionen. En elev skrev 

att hen är långsammare att tänka vilket kan leda till att hen inte alltid hinner svara på 

frågorna. Detta är också någonting som man borde, på något sätt, kunna ta i beaktande 

eftersom det också nämnas i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 16) och hör till 

lärarens uppgifter. Som metod är filosofisk dialog mycket flexibel och ger därför goda 

möjligheter till att differentiera undervisning vid behov.  

 

Det kom också fram av svaren att eleverna ibland kan uppleva att uppgifterna som görs 

under lektionen inte är så viktiga eller betydelsefulla för dem. En elev som svarade att 

hen deltog mindre aktivt i lektionen skrev att uppgiften var onödig med tanke på hens 

framtid. Att motivera eleverna i högstadieåldern är inte så lätt och därför får läraren 
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många gånger använda alla möjliga medel för att lyckas med det. Att t.ex. låta eleverna 

vara med och planera lektioner och olika ämneshelheter kan ibland höja deras 

motivation. Också en ordentlig återkoppling i början av lektionen kunde göra det 

tydligare för eleverna vad som förväntas av dem och hjälpa dem att tydligare se nyttan 

med uppgiften (Nottingham och Nottingham, 2017 s. 26-27). Återkoppling är också den 

första bärande principen inom utmanande undervisning.  

 

Eleverna fick också jämföra sitt eget deltagande i lektionen under undersökningsdagens 

lektion med deras tidigare lektioner i ämnet. Fem elever svarade att de deltog mer aktivt 

än vanligt, åtta elever tyckte att de deltog lika aktivt som vanligt och två elever berättade 

att de deltog mindre aktivt än vanligt.  

 

 

Figur 3. Om du jämför ditt eget deltagande idag med tidigare lektioner i modersmål och litteratur, vad 

beskriver dig bäst?  

 

En tredjedel av deltagarna tyckte alltså att de deltog mer aktivt än vanligt och över 

hälften av eleverna tyckte att de deltog lika aktivt som vanligt. Metoden filosofisk 

dialog aktiverade således största delen av eleverna i gruppen antingen mer än vanligt 

eller åtminstone lika bra som vanligt. De elever som deltog mer aktivt än vanligt var 

kanske elever som tyckte om metoden, upplevde den som lätt eller på något annat sätt 

såg metoden som betydelsefull.  

 

Eftersom två elever av femton ändå upplevde att de deltog mindre aktivt i lektionen kan 

man ändå fundera varför. Alla elever är förstås olika och det finns alltid elever som är 

mer tystlåtna än andra. Att eleverna inte vill delta i diskussionen eller berätta om sina 

egna åsikter kan bero på flera olika saker. Frågan som diskuteras kan upplevas som svår 

eller den kan väcka negativa känslor hos någon elev. Det kan också hända att om eleven 

själv upplever att hen är annorlunda vill hen knappast diskutera frågan (vad som är 

normalt och vad som annorlunda) med andra elever eller kommentera den över huvud 

jag deltog mer aktivt än vanligt
(5 elever, 33%)

jag deltog lika aktivt som vanligt
(8 elever, 53%)

jag deltog mindre aktivt än
vanligt (2 elever, 13%)
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taget. Några elever kan också helt enkelt vara rädda för att säga sina egna åsikter när de 

inte vet hur de andra reagerar på dem. En möjlighet är förstås också att eleverna 

upplevde frågan som onödig eller mindre betydelsefull och inte orkade anstränga sig för 

den skull.  

 

Som följande fick eleverna ta ställning till hur bra de tyckte att de kunde uttrycka sina 

åsikter under lektionen. Fem elever i gruppen upplevde att de kunde uttrycka sina 

åsikter mycket bra, åtta elever svarade att de kunde uttrycka sina åsikter bra och en 

berättade att hen kunde uttrycka sina åsikter mycket dåligt. Ingen av eleverna svarade att 

hen kunde uttrycka sina åsikter dåligt. 

 

 

Figur 4. Hur upplever du att du kunde uttrycka dina åsikter under lektionen idag?  
 

Man kan konstatera att majoriteten av eleverna i gruppen tyckte att de kunde uttrycka 

sina åsikter antingen mycket bra eller bra och enbart två elever tyckte att det inte gick så 

bra. Att så många elever tyckte att de kunde uttrycka sina åsikter mycket bra eller bra är 

förstås positivt och bra för alla parter. Om atmosfären i klassrummet är så trygg att 

eleverna vågar uttrycka sig och sina åsikter kan bl.a. leda till bättre inlärningsresultat 

och djupare diskussioner där elevernas förmåga att tänka och reflektera utvecklas.  

 

Det är ändå ganska vanligt att det finns elever som inte vågar säga sina åsikter eller 

ställa frågor fast någonting skulle vara oklart. Då finns det alltid en liten risk att läraren 

tror att ”alla hänger med” eller att alla elever har förstått. I värsta fall kan det komma 

fram först i provet att så är inte fallet. Därför är det speciellt viktigt att läraren alltid är 

vaken under lektionerna. Hen kan gå runt i klassen, hjälpa eller ställa frågor till eleverna 

eller på något annat sätt kontrollera att alla förstår. De elever som inte vill diskutera i 

stora grupper borde också få en möjlighet att göra det i mindre grupper.  

 

mycket bra (5 elever, 33%)

bra (8 elever, 53%)

mycket dåligt (1 elev, 7%)

det är alltid svårt för mig att uttrycka mina
åsikter, beror inte på metoden (1 elev, 7%)
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Eleverna fick utvärdera om metoden filosofisk dialog gav dem mera utmaningar än 

metoder som tidigare använts i undervisningen av svenska språket och litteratur.  Ingen 

av eleverna i gruppen valde svarsalternativet ja, mycket mera.  Fyra elever svarade att 

de upplever att metoden gav dem mera utmaningar, sju elever tyckte att de fick delvis 

mera utmaningar och fyra elever var av den åsikten att de inte fick så mycket 

utmaningar eller inte alls utmaningar.  

 

 

Figur 5. Upplever du att metoden filosofisk dialog gav dig mera utmaningar än metoder läraren använt 

tidigare? 

 

 

Man kan alltså konstatera att sju elever tyckte att metoden filosofisk dialog gav dem 

enbart delvis mera utmaningar jämfört med tidigare metoder som använts i 

undervisningen av svenska språket och litteratur medan fyra elever berättade att 

metoden inte gav så mycket eller inte alls utmaningar till dem.  

 

Svaren är intressanta. Bara fyra elever upplevde att metoden gav dem mera utmaningar 

medan resten av gruppen var mera osäkra om metodens förmåga att utmana dem eller 

tyckte att metoden inte var speciellt utmanande. Detta kan bero på många olika saker. 

Eftersom metoden var ny och läraren inte visste hur eleverna skulle reagera på den 

vågade hon kanske inte ställa så utmanande frågor som hon kunde ha gjort för att göra 

metoden mer utmanande för eleverna. Vad en elev över huvud taget upplever som 

utmanande kan dessutom variera mycket eleverna emellan. Det som en svagare elev 

upplever som mycket utmanande kan kännas allt för enkelt för en starkare elev som 

kanske redan har lyckats lära sig bättre strategier att klara av mer utmanande uppgifter.  

 

Eleverna fick också ta ställning till hur mycket de tyckte att de lärde sig under lektionen. 

Ingen i gruppen valde svarsalternativet jag lärde mig väldigt mycket.  Fyra elever 

svarade att de lärde sig mycket, fem tyckte att de lärde sig någonting, två upplevde att 

de inte lärde sig så mycket och fyra var av den åsikten att de lärde sig nästan ingenting.  

ja, mera (4 elever, 27%)

ja, kanske delvis (7 elever, 47%)

nej, inte så mycket (2 elever, 13%)

nej, inte alls ( 2 elever, 13%)
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Figur 6. Hur skulle du beskriva din egen inlärning idag? 

 

Nio elever (60 %) i gruppen tyckte alltså att de lärde sig antingen mycket eller 

åtminstone någonting under lektionen och sex elever (40 %) upplevde att de inte lärde 

sig så mycket eller nästan ingenting. I den här frågan fick eleverna också kort berätta 

vad de tyckte att de lärde sig under lektionen. Här är några exempel på deras svar: 

 

 ”Bra saker och det fick mig att tänka på många saker”. 

 ”Jag lärde mig om andras åsikter och ett tema”. 

 ”Att alla är annorlunda”. 

 ”Att tänka ur olika perspektiv”. 

 ”Jag lärde mig delvis ett nytt perspektiv att tänka på än vad jag har gjort normalt”. 

  ”Alla har olika åsikter”. 

 

Att eleverna lär sig mycket eller åtminstone någonting är alltid bra. Det är också 

någonting varje lärare säkert försöker åstadkomma varje gång, på ett eller annat sätt. 

Det står i läroplanen att eleverna ska lära sig sådana kunskaper och färdigheter som 

hjälper dem att klara sig i livet (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 18) så sakerna som 

eleverna lär sig behöver inte alltid ha en direkt koppling till själva ämnet utan kan vara 

nyttiga också annars. Att så många elever tycker att de lärde sig mycket eller någonting 

är således positivt. Enligt elevernas svar fick metoden filosofisk dialog dem att tänka på 

många olika saker och ur olika perspektiv och är precis det som metoden också enligt 

Nottingham, Nottingham och Renton (2016) borde göra. Att en elev tyckte att hen lärde 

sig bra saker kan också tyda på att eleven kanske förstod att tänkandet är viktigt och 

behövs för att kunna förstå olika saker och krävs för att nå en djupare förståelse. Bra 

saker kan också betyda att eleven tänkte att hen lärde sig andra saker som kan vara 

viktiga i livet. Det som eleverna lär sig under lektionerna behöver alltså inte alltid vara 

det som är målet för lektionen utan också någonting annat som behövs i livet och är 

därför värdefullt.  

jag lärde mig mycket (4 elever, 27%)

jag lärde mig någonting (5 elever, 33%)

jag lärde mig inte så mycket (2 elever,
13%)
jag lärde mig nästan ingenting (4
elever, 27%)
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Eleverna fick också svara på en öppen fråga om vad de tyckte var det bästa med 

metoden filosofisk dialog. Svaren var mycket varierande. Några kunde inte alls svara på 

frågan och hade skrivit enbart att de inte vet, medan andra hade skrivit mycket 

noggrant: 

 

 ”Att man fick tänka på en filosofisk fråga tillsammans med någon så behövde man  

 inte känna sig ensam på något sätt, filosofiska frågor är ändå lite som en ond cirkel”. 

 ”Att få tänka efter, lyssna och ta med andras åsikter och att diskutera tillsammans,  

 men att få behålla sin egen åsikt”. 

 ”Diskussionerna, jag tycker att diskussionerna var en av de bästa sakerna 

 med metoden”. 

 

Enligt några elever var det bästa med metoden att man inte behövde anstränga sig så 

mycket eller åtminstone på samma sätt som vanligt, t.ex.  

 

 ”Man behövde inte arbeta lika hårt och lektionen blev mer intressant”. 

 ”Det var lite mer fritt”. 

 ”Att det är simpelt och inte svårt”. 

 ”Man behövde inte jobba...”. 

 

Eleverna hade alltså ganska olika svar, en del verkade ha förstått att det var tänkandet 

och diskussionerna som var centrala med den här metoden medan några andra ville 

kanske enbart komma lättare undan. Att man fick diskutera med andra verkade ändå 

upplevas som positivt. Eftersom så många elever skrev att diskussionerna var det bästa 

och det verkar vara någonting de flesta eleverna också tycker om, börjar man fundera 

hur ofta eleverna egentligen har möjlighet att diskutera med varandra ansikte mot 

ansikte eller under lärarens ledning? Det används ständigt mobiltelefoner och diskuteras 

mycket via sociala medier men hur mycket diskuterar eleverna egentligen ansikte mot 

ansikte? Är det någonting som håller på att försvinna men som ändå saknas av många 

elever? Ännu så sent som för 10 år sedan kunde man se hur eleverna satt bredvid 

varandra i korridoren på rasterna och diskuterade. Nuförtiden ser man en rad elever som 

nog fortfarande sitter bredvid varandra men alla har sina egna mobiltelefoner som de 

petar på och det kan vara helt tyst i korridoren.  

 

Att man umgås med varandra och diskuterar tillsammans är ändå någonting som 

fortfarande behövs och som stärker elevernas kommunikativa färdigheter oberoende av 
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om det görs under lektionen eller mer fritt i korridoren. Också enligt Nottingham (2013, 

s. 17) behövs det mera dialog och mindre kunskapsöverföring.  

 

Eleverna fick också berätta sin egen uppfattning om metoden filosofisk dialog som 

helhet. Två elever uppfattade metoden som mycket bra, nio elever, alltså största delen, 

uppfattade metoden som bra och fyra elever tyckte att metoden var varken bra eller 

dålig. Ingen av eleverna i den här gruppen uppfattade metoden som dålig eller mycket 

dålig.  

 

 

Figur 7.Vilken är din uppfattning om metoden filosofisk dialog som helhet? 
 

Man kan alltså säga att eleverna hade ganska positiva uppfattningar om metoden 

filosofisk dialog som helhet eftersom 11 elever av 15 uppfattade metoden som mycket 

bra eller bra och enbart fyra uppfattade metoden som varken bra eller dålig. Att 

eleverna ser metoden så här positivt är bra och kan betyda att de flesta eleverna förhåller 

sig positivt till nya metoder. Det är också möjligt att elevernas uppfattning om metoden 

är positiv eftersom de tycker om att diskutera, metoden var annorlunda och gav 

variation för dem eller fick dem att tänka på olika sätt. Eleverna berättade dessutom att 

de är intresserade av andras åsikter så det kan också vara en orsak till att eleverna ser 

metoden som positiv och har en bra uppfattning om den.  

 

Eleverna fick också ta ställning till om de tyckte att metoden filosofisk dialog kunde 

användas i undervisningen oftare. Tre elever var av den åsikten att metoden absolut 

kunde användas oftare, nio elever tyckte att metoden kunde användas oftare och tre 

elever svarade att metoden kanske kunde användas i undervisningen oftare. Ingen av 

deltagarna hade svarat att metoden inte eller absolut inte kunde användas i 

undervisningen oftare.  

 

mycket bra (2 elever, 13%)

bra (9 elever, 60%)

varken bra eller dålig (4 elever,
27%)
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Figur 8. Vad tycker du, kunde liknande metoder som filosofisk dialog användas oftare i 

undervisningen? 

 

Man kan alltså konstatera att alla elever i den här gruppen var ganska positivt inställda 

till metoden filosofisk dialog eftersom ingen svarade att metoden inte kunde användas i 

undervisningen oftare och 12 elever (80 %) tyckte att den absolut kunde användas eller 

att den kunde användas i undervisningen oftare. Det kom ganska tydligt fram också i en 

följdfråga där eleverna ombads motivera sina svar: 

 

 ”Det var en bra lektion”. 

 ”Jag gillar denna metod och jag skulle vilja ha mera timmar på det här sättet”. 

 ”Det är bra om det finns mer filosofisk tänkande eftersom det finns inget rätt 

 eller fel svar, ingen kan reta dig av ditt svar när den är fel för att det är din åsikt”. 

 ”Det var intressant”. 

 ”Jag tycker det vore väldigt praktiskt att utvidga sitt tankesätt genom filosofiska 

 frågor”. 

 

Ingen av eleverna hade skrivit något direkt negativt om metoden, men några tyckte att 

metoden inte ska användas varje gång:  

 

 ”Det är kiva någon gång nu och då men inte alltid”. 

 ”Helst inte varje lektion, men någon gång kan det vara avkopplande och man 

 lär sig ändå något”. 

 

Även om några elever tidigare tyckte att metoden varken var bra eller dålig tyckte de 

ändå att liknande metoder kanske kunde användas i undervisningen. Det kan betyda att 

de ändå tyckte att metoden förde någonting positivt med sig eller att de upplevde att 

metoden ändå var avkopplande. Några tyckte också att filosofiska frågor är bra eftersom 

det inte finns något rätt eller fel svar och ingen kan t.ex. retas p.g.a. sitt svar.  

 

ja, absolut (3 elever, 20%)

ja (9 elever, 60%)

ja, kanske (3 elever, 20%)
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Enligt principer för metoden filosofisk dialog är målet med metoden att bl.a. stärka 

filosofins olika värden som reflektion och förnuftighet (Nottingham, Nottingham och 

Renton, 2016, s. 189). Om några elever upplever ett filosofiskt tankesätt som positivt är 

enbart bra eftersom de då antagligen har bättre förutsättningar att utveckla sina egna 

tankesätt så att de kan lära sig att tänka djupare och på ett mer reflekterande sätt.  Detta 

kallas för reflektion och också den är en av de bärande principerna inom utmanande 

undervisning (Nottingham, 2013, s. 92).   

 

I slutet av enkäten hade eleverna möjlighet att kommentera metoden filosofisk dialog 

och dagens lektion fritt. Många elever i gruppen lämnade frågan tom men tre elever 

hade ändå utnyttjat möjligheten att kommentera metoden. Här är deras kommentarer: 

 

 ”Jag skulle vilja ha mera av detta i skolan”. 

 ”Typ någon annan film och lättare ämne”. 

 ”Det skulle vara bättre i små grupper och vi kunde ha haft någonting annat än 

 normal och annorlunda”. 

 

De elever som hade kommenterat den sista frågan gav också några förbättringsförslag. 

Två av eleverna tyckte att ämnet för diskussionen eller dialogen kunde vara lättare än 

vad det var nu och en tyckte att det skulle vara bättre att diskutera i små grupper än i 

helklass som de alltså gjorde under undersökningsdagens lektion. Att eleverna upplevde 

diskussionsämnet som svårt är helt förståeligt eftersom begreppen normalt och 

annorlunda inte är helt enkla över huvud taget och eleverna kan ha mycket olika 

uppfattningar om dem. Vissa elever kunde också ha nytta av att få diskutera i små 

grupper för då kunde det säkert vara lättare för alla elever att uttrycka sina åsikter.  

 

Som helhet kan man säga att den första elevgruppen hade ganska positiva åsikter och 

uppfattningar om metoden filosofisk dialog. Majoriteten upplevde att de hade lätt att 

uttrycka sina åsikter under lektionen och de deltog relativt aktivt i undervisningen. De 

flesta eleverna upplevde också att de lärde sig åtminstone någonting under lektionen. 

Eleverna upplevde ändå att metoden inte gav dem speciellt mycket utmaningar även om 

de förhöll sig positivt till tanken att metoden skulle användas i undervisningen oftare.  
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4.3  Elevers uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog – grupp två 

 

Den andra elevgruppen hade exakt samma frågor i sin enkät som den första gruppen 

eftersom programmet för lektionen också var identiskt. Först fick eleverna berätta sina 

åsikter om metoden filosofisk dialog som just hade använts under lektionen. Fem elever 

tyckte att metoden var mycket bra, fyra var av den åsikten att metoden var bra och två 

upplevde att metoden varken var bra eller dålig. Ingen av eleverna hade valt 

svarsalternativ metoden var dålig eller metoden var mycket dålig. 

 

 

Figur 9. Vad tyckte du om metoden filosofisk dialog som användes på lektionen idag? 

 

Man kan tydligt se att största delen, 9 av 11 elever, tyckte att metoden var antingen 

mycket bra eller bra och förhåller sig ganska positivt till metoden. Elevernas 

motiveringar var mestadels positiva:  

 

 ”Man fick tänka mångsidigt men jag lärde mig inget.” 

 ”För att det var någonting annat och man fick jobba i grupp och vara social.” 

 ”Det var roligt att göra istället för uppgifter hela tiden.” 

 ”Man fick bra uppfattning om vad som är normal och vad som är annorlunda med 

 hjälp av att tänka ur olika synvinklar.” 

 ”Alla fick säga sin åsikt och kom till ett gemensamt svar.” 

 ”Jag har inte gått igenom andra metoder så jag vet inte.” 

 

Det som eleverna upplevde som positivt med metoden var att den var mångsidig, den 

var någonting nytt, den var rolig och den möjliggjorde grupparbete. Positivt var också 

att alla fick säga sina egna åsikter. En elev hade ändå kommenterat att man nog fick 

tänka mångsidigt men man lärde sig inget. En annan elev konstaterade att hen inte har 

gått igenom andra undervisningsmetoder och vet därför inte.  

 

metoden var mycket bra (5
elever, 45%)

metoden var bra (4 elever,
36%)

metoden var varken bra eller
dålig (2 elever, 18%)
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Enligt mina egna erfarenheter kan eleverna lära sig bättre om de upplever att uppgiften 

de gör är meningsfull eller annars rolig. Orsaken till det kan vara att vi människor oftast 

vill, eller till och med försöker, glömma saker som är negativa och minns helt enkelt 

bättre sådant som vi upplevt som trevligt eller positivt. Därför är det sannolikt att 

eleverna också lär sig bättre om de upplever den använda metoden som positiv. Att 

någon konstaterar att hen inte lärde sig någonting är ändå en fråga som måste funderas 

på noggrannare. Är det så att eleven upplevde att tänkandet, även om man gör det 

mångsidigt, inte ”ger” dem något annat? Eller var lärarens frågor så enkla för den här 

eleven att hen inte upplevde metoden som utmanande och tyckte att hen inte lärde sig 

någonting? Det är också möjligt att eleverna inte heller vet vad undervisningsmetoder 

egentligen är, precis som en elev skrev, och vad som styr valet av dem, så det kan vara 

svårt för dem att kommentera sådana saker.  

 

Sedan fick eleverna fundera på sitt eget deltagande i lektionen. Största delen av eleverna 

i den här gruppen tyckte att de deltog i lektionen antingen mycket aktivt eller aktivt, två 

elever var av den åsikten att de deltog mindre aktivt och en tyckte att hen inte deltog så 

aktivt i lektionen. Ingen hade valt alternativet jag deltog inte alls. 

 

 

Figur 10. Hurdant var ditt eget deltagande i lektionen idag? 

 

Många hade motiverat sina svar enbart genom att säga att de nog berättade sina egna 

åsikter men några hade skrivit lite mera: 

 

 ”Jag berättade mina åsikter och kommenterade sakligt till andras kommentarer”. 

 ”Jag kom upp med mycket idéer”. 

 ”Jag talade inte kanske så mycket men filosofisk dialog väckte mycket tankar  

 och uppfattningar”. 

 ”Jag var kanske inte så intresserad men deltog i uppgifterna”.  

 

jag deltog mycket aktivt (3 elever,
27%)
jag deltog aktivt (5 elever, 45%)

jag deltog mindre aktivt (2 elever,
18%)
jag deltog inte så aktivt (1 elev, 9%)
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Att eleverna deltog aktivt i lektionen är alltså positivt och kan främja deras inlärning. 

Aktivt deltagande i den här typens diskussioner ger dem möjlighet att kommunicera 

med varandra ansikte mot ansikte och lära känna varandra bättre. Genom olika 

diskussioner får de dessutom möjlighet att fundera på sina egna strategier för 

kommunikationen, som också betonas i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 287), 

samt utveckla dem. Tyvärr är det sällan så att alla elever deltar i undervisningen och 

orsakerna bakom det kan vara många, allt från rädsla för att bli stämplad för sina svar 

till blyghet och ointresse. Det var ändå positivt att någon som inte var så intresserad 

skrev att hen trots det deltog i lektionen. Kanske denna elev ändå insåg att det kan vara 

nyttigt att delta i lektionen fast diskussionsämnet inte alltid är så intressant.    

 

Eleverna fick också jämföra sitt eget deltagande under undersökningsdagens lektion 

med tidigare lektioner i ämnet svenska språket och litteratur. Fem elever valde 

alternativet jag deltog mer aktivt än vanligt och fem valde jag deltog lika aktivt som 

vanligt.  Bara en elev valde alternativet jag deltog mindre aktivt än vanligt.  

 

 

Figur 11. Om du jämför ditt eget deltagande idag med tidigare lektioner i modersmål och litteratur, vad 

beskriver dig bäst? 

 

Man kan konstatera att nästan hälften av alla elever i den här gruppen deltog i lektionen 

mer aktivt än vanligt och lika många lika aktivt som vanligt. Bara en tyckte att hen 

deltog i lektionen mindre aktivt än vanligt. Metoden aktiverade alltså ca 90 % av 

eleverna i den här gruppen mer aktivt än vanligt eller lika aktivt som vanligt, vilket 

betyder att metoden aktiverar eleverna även om vi inte vet exakt vad lika aktivt som 

vanligt betyder för alla eleverna. Det kan också betyda att de flesta eleverna hade åsikter 

om ämnet som diskuterades eller att gruppdynamiken i den här gruppen var sådan att 

eleverna vågade säga sina åsikter och delta i diskussionen. Den elev som sade att hen 

deltog mindre aktivt än vanligt kanske var en elev som inte gillar att diskutera, är annars 

mer tystlåten eller inte vill avslöja sina åsikter framför andra.   

jag deltog mer aktivt än vanligt (5
elever, 45%)

jag deltog lika aktivt som vanligt (5
elever, 45%)

jag deltog mindre aktivt än vanligt
(1 elever, 9%)
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Följande fråga handlade om hur eleverna tyckte att de kunde uttrycka sina egna åsikter 

under lektionen. Två elever upplevde att de kunde uttrycka sina åsikter mycket bra, 

majoriteten, åtta elever, var av den åsikten att de kunde uttrycka sina åsikter bra och en 

elev tyckte att hen kunde uttrycka sina åsikter dåligt. Ingen i gruppen tyckte att hen inte 

kunde uttrycka sina åsikter alls.  

 

 

Figur 12. Hur upplever du att du kunde uttrycka dina egna åsikter under lektionen idag? 

 

Det verkar alltså vara så att eleverna i den här gruppen upplever att det är ganska lätt att 

uttrycka sina egna åsikter eftersom ca 90 % av eleverna kan, enligt sin egen uppfattning, 

göra det antingen mycket bra eller bra när metoden filosofisk dialog används i 

undervisningen. Detta kan också betyda att eleverna i gruppen respekterar varandra och 

känner sig trygga i gruppen eftersom de vågar säga sina åsikter. Respekt och trygghet är 

två viktiga saker som enligt Nottingham, Nottingham och Renton (2016, s. 203) kan 

göra dialogen inom gruppen bättre och djupare och som hjälper gruppen att utvecklas 

mot den undersökande gemenskapen som också är centralt när metoden filosofisk 

dialog används.  

 

Eleverna fick också ta ställning till om de upplever att metoden filosofisk dialog gav 

dem mera utmaningar än de metoder som använts tidigare i undervisningen av svenska 

språket och litteratur. Tre elever tyckte att metoden gav dem mera utmaningar, sex 

elever var av den åsikten att metoden gjorde det kanske delvis och två elever upplevde 

att metoden inte gav så mycket utmaningar till dem.  

 

mycket bra (2 elever, 18%)

bra (8 elever, 73%)

dåligt (1 elev, 9%)
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Figur 13. Upplever du att metoden filosofisk dialog gav dig mera utmaningar än metoder läraren 

använt tidigare? 

 

Man kan alltså konstatera att eleverna i den här gruppen inte upplevde metoden 

filosofisk dialog som speciellt utmanande eftersom största delen av eleverna upplevde 

att metoden gav dem enbart delvis mera utmaningar och två elever upplevde att 

metoden inte gav dem så mycket utmaningar. Utmaningar är ändå viktiga med tanke på 

elevernas inlärning och borde, också enligt Nottingham (2013, s. 89-90) alltid finnas 

med i undervisningen för att inlärning kan ske. Det kom ändå fram under intervjun med 

läraren att eftersom gruppen diskuterade mycket bra och aktivt hann inte läraren alltid 

ställa alla frågor hon hade tänkt eftersom eleverna var så snabba och gick så fort framåt. 

Detta kan ha lett till att dialogen blev mindre utmanande och största delen av eleverna 

upplevde att metoden inte gav dem mera utmaningar.  

 

Eleverna ombeds också beskriva sin egen inlärning under lektionen samt kort berätta 

vad de tyckte att de lärde sig under lektionen. Fem elever upplevde att de inte lärde sig 

så mycket och tre elever tyckte att de lärde sig någonting.  Svarsalternativen som valdes 

bara av en elev var flera i den här frågan och de var jag lärde mig väldigt mycket, jag 

lärde mig mycket och jag lärde mig nästan ingenting.  

 

 

Figur 14. Hur skulle du beskriva din egen inlärning idag?  

ja, mera (3 elever, 27%)

ja, kanske delvis (6 elever, 55%)

nej, inte så mycket (2 elever,
18%)

jag lärde mig väldigt mycket (1 elev,
9%)
jag lärde mig mycket (1 elev, 9%)

jag lärde mig någonting (3 elever,
27%)
jag lärde mig inte så mycket (5 elever,
45%)
jag lärde mig nästan ingenting (1 elev,
9%)
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Man kan konstatera att största delen av eleverna i den här gruppen upplevde att de inte 

lärde sig speciellt mycket under lektionen även om de tidigare tyckte att metoden som 

användes var bra. När eleverna fick berätta kort vad de tyckte att de hade lärt sig var 

svaren bl.a. följande: 

 

 ”Lyssna och prata i grupp.” 

 ”Andra åsikter och hur de tänker.” 

 ”Att alla är delvis olika i sig.” 

 ”Nästan ingenting.” 

 ”Kanske att tänka på vad som annorlunda eller normalt.” 

 ”Att det uppkommer olika synvinklar om man är annorlunda.” 

 

Svaren om elevernas egen inlärning verkar ha ett samband med att eleverna upplevde 

metoden filosofisk dialog som mindre utmanande. Åtta elever upplevde tidigare att 

metoden gav dem delvis eller inte så mycket utmaningar och nu var det också åtta 

elever som tyckte att de lärde sig någonting eller inte så mycket. Vikten av utmaningar 

betonas i Nottinghams alla böcker och speciellt i boken Utmanande undervisning i 

klassrummet. Undervisningen kan bli mera utmanande t.ex. om läraren uppmuntrar 

eleverna att gå in i inlärningsprocessen som ofta gör inlärningssituationen mer krävande 

(Nottingham, 2013, s. 66-67). Då börjar eleverna också tänka och reflektera mera vilket 

kanske inte hände nu eftersom eleverna (enligt lärarens åsikter) diskuterade mycket 

aktivt och gick ganska fort framåt.  

 

Trots att största delen av eleverna tyckte att de inte lärde sig speciellt mycket under 

lektionen tyckte två elever att de lärde sig väldigt mycket eller mycket. Det 

framkommer också av elevernas svar att några tyckte att de lärde sig att lyssna och prata 

i grupp, de lärde sig om andras åsikter och tankesätt samt att de insåg att det kan 

uppkomma olika synvinklar om man är annorlunda. Alla dessa saker är viktiga och 

hjälper eleverna att lära sig att tänka, vilket är viktigt när den här metoden används men 

också annars i livet.  

 

Eleverna fick berätta fritt vad de tyckte att var det bästa med metoden filosofisk dialog. 

Ingen i den här gruppen hade lämnat frågan tom utan alla elever hade faktiskt skrivit ett 

svar. Många tyckte att positivt var bl.a. att få lyssna på andras åsikter och att få berätta 
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sina egna åsikter och tankar. Tydligen tyckte gruppen också att det var roligt att prata 

eftersom flera hade nämnt det i sitt svar: 

 

 ”Delta i diskussionen.” 

 ”Mångsidigt tänkande.” 

 ”Jag fick berätta mina åsikter.” 

 ”Att man fick vara social.” 

 ”Man fick prata och säga all våra åsikter och vad vi ville.” 

 ”Det kom flera åsikter och det var kiva att komma på saker alla tyckte lika om.” 

 ”Att vi fick delta i diskussionen och komma med egna åsikter om vad som räknas  

  som annorlunda och vad som är normal.” 

 

Elevernas svar är intressanta och många av svaren har faktiskt mycket med metodens 

mål att göra eftersom dialog som arbetssätt enligt Nottingham, Nottingham och Renton 

(2016, s. 15) är samtal med utforskande karaktär. Det är ett arbetssätt som kombinerar 

samtalets sociala form med förmågan att formulera frågor och konstruera svar. Man kan 

tolka av elevernas svar att de nog gillade samtalets sociala form och också är bra på det. 

Deras förmåga att formulera frågor och konstruera svar är däremot lite svårare att 

utvärdera här men eftersom gruppen (enligt lärarens åsikter) kom fram till ett 

gemensamt svar så lyckades de också med det.  

 

Eleverna fick också berätta hur de uppfattar metoden filosofisk dialog som helhet. De 

flesta eleverna i gruppen valde alternativet bra, två valde mycket bra och två varken bra 

eller dålig.  

 

 

Figur 15. Vilken är din uppfattning om metoden filosofisk dialog som helhet?  

 

Största delen av eleverna hade alltså en positiv uppfattning om metoden filosofisk 

dialog som helhet eftersom de svarade antingen bra eller mycket bra och bara två tyckte 

att metoden varken var bra eller dålig. Eleverna hade också möjlighet att skriva en 

mycket bra (2 elever, 18%)

bra (7 elever, 64%)

varken bra eller dålig (2 elever,
18%)
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motivering till sitt svar. De elever som hade svarat mycket bra på den här frågan hade 

följande motiveringar:  

  

 ”Det var bra och fungerade bra för mig.” 

 ”Det var kiva sätt att prata sinsemellan.” 

  

De andra motiveringarna var också positiva: 

  

 ”Det var nytt och det var nice.” 

 ”Helt rolig stil att prata om åsikter:” 

 ”Det var kiva att diskutera sinsemellan.” 

 ”Den är varierande från normalt och den var mångsidigt.” 

 

De två elever som hade valt svarsalternativet varken bra eller dålig var kanske lite mer 

kritiska: 

 

 ”Den kan hjälpa mig i vissa situationer men inte t.ex. i matematik.” 

 ”Jag lärde nästan ingenting.” 

 

Eleverna förhåller sig positivt till metoden filosofisk dialog eftersom de tycker att 

metoden var bl.a. fungerande, det var ett ”kiva” sätt att prata om åsikter och metoden 

var också mångsidig. I undervisningen ska det, enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 

2016, s.30) användas mångsidiga och varierande arbetssätt som dessutom bidrar till 

glädjen i lärandet och stöder både gruppens och den enskilda elevens lärande. Eftersom 

eleverna tyckte att metoden var ”kiva”, ny och rolig har läraren, genom att använda 

metoden filosofisk dialog, lyckats uppfylla några av läroplanens krav som gäller 

undervisningsmetoder. Även om några elever var mera kritiska i sina svar hade en elev 

åtminstone förstått att metoden filosofisk dialog kanske kan vara till hjälp fast inte i 

matematik. Inte ens eleven som svarade att hen lärde sig nästan ingenting upplevde 

metoden som dålig, vilket kan ses som positivt om metoden används på nytt senare.  

 

Eleverna fick också säga sina åsikter om frågan om de tycker att metoden filosofisk 

dialog kunde användas oftare i undervisningen. Över hälften av eleverna i gruppen 

tyckte ja, absolut, en elev tyckte att ja, tre elever tyckte att ja, kanske och enbart en elev 

ansåg att liknande metoder inte kunde användas oftare.  
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Figur 16. Vad tycker du, kunde liknande metoder som filosofisk dialog användas oftare i 

undervisningen? 

 

Man kan konstatera att gruppen har ganska positiva åsikter om metoden filosofisk 

dialog eftersom största delen av eleverna i den här gruppen tycker att metoden kunde 

användas i undervisningen oftare. Motiveringarna var följande: 

  

 ”Man behöver inte skriva.” 

 ”Eftersom eleverna får då mera föra fram egna åsikter och delta i diskussionen.” 

 ”Modersmål är tråkigt och det här passar till det.” 

 ”Det är intressant att tala.” 

 ”Det är lättare att tänka på saken när man pratar om det.” 

 ”Det var roligare och man var mer koncentrerad på timmen.” 

 ”Det skulle vara roligt att diskutetar mer fritt på timmarna.” 

 ”Normala timmar är tråkiga och det här var roligt.” 

 ”Det fungerade för mig.” 

 

Eleverna tyckte alltså att metoden kunde användas i undervisningen oftare eftersom 

lektionen på det sättet blev roligare än normalt, man behövde inte skriva någonting, det 

var intressant att tala och eleverna fick bättre fram sina åsikter. En elev skrev också att 

det är lättare att tänka på saken när man pratar om den. Eftersom eleverna kan ha 

mycket olika inlärningsstilar är det alltid bra att läraren varierar metoder så att alla, 

åtminstone någon gång, får möjlighet att använda den metoden som passar dem bäst. 

Detta står också i läroplanen. Undervisningen behöver alltså inte vara tråkigt eller 

ensidigt utan läraren kan variera metoder så ofta hen vill och orkar. Om nya saker får 

eleverna att koncentrera sig bättre under lektionen är positivt och någonting man kanske 

borde fundera på som lärare. Om eleverna jobbar mycket koncentrerat och fokuserat har 

de lättare att uppnå ett djupare tänkande, reflektion, som är en av de fem bärande 

principerna inom utmanande undervisning.  

 

ja, absolut (6 elever, 55%)

ja (1 elev, 9%)

ja, kanske (3 elever, 27%)

nej (1 elev, 9%)
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Till sist fick eleverna fritt skriva sina egna åsikter och tankar om dagens lektion och om 

den använda metoden. Det var enbart sex elever i den här gruppen som hade svarat på 

den här frågan och en hade svarat ”inga”. Kommentarerna var följande: 

 

 ”Metoden var lite svår men lärande.” 

 ”Helt rolig metod.” 

 ”Mer sådana här lektioner.” 

 ”Roligt att göra på sista timmen istället för att försöka focusera på uppgifter.” 

 ”Vi pratade mycket och jag hörde mycket åsikter.” 

 

Man kan konstatera att det inte kom så många kommentarer om metoden filosofisk 

dialog och att de kommentarer som kom inte var negativa. De elever som svarade på 

den här frågan verkade vara nöjda med metoden och tyckte att den var rolig och enligt 

en elev ”lite svår men lärande”. Att eleverna så gärna vill ha mera sådana här lektioner 

och tycker att det var roligt att få prata väcker förstås tankar om deras vanliga lektioner. 

Elevernas svar kan tolkas så att de kanske upplever att de inte får prata tillräckligt 

mycket under lektionerna och att ämnet svenska språket och litteratur normalt upplevs 

som lite tråkigt. Att eleverna inte mera pratar så mycket med varandra under rasterna, 

eftersom de är tvungna att kolla vad som har hänt i sociala medier under lektionen, kan 

ha lett till att de skulle vilja prata mera med varandra under själva lektionen. Största 

delen av finlandssvenska eleverna är nuförtiden tvåspråkiga, vilket i sin tur kan göra att 

ämnet svenska språket och litteratur inte är så lätt för dem eftersom det ofta är finska 

som är det starkare språket. Speciellt grammatik och skrivning kan upplevas som svåra 

för många och eleverna kan helt enkelt känna sig säkrare om de får prata och diskutera i 

stället för att göra olika skriftliga uppgifter.  
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4.4  Elevers uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog – en kort jämförelse 

mellan elevgrupperna 

 

Resultaten visar att elevernas tankar och åsikter om metoden filosofisk dialog överlag är 

relativt positiva och att det inte finns stora skillnader mellan grupperna. Jag har ändå 

valt ut fyra frågor där svaren mellan de två grupperna jämförs. Frågorna är valda så att 

de delvis ger svar på mina forskningsfrågor i den här studien. 

Första frågan där gruppernas svar jämförs är: Vad tyckte du om metoden filosofisk 

dialog som användes på lektionen idag? I den här frågan var eleverna i grupp två lite 

mer positivt inställda till metoden än eleverna i grupp ett.  

 

Tabell 1. Vad tyckte du om metoden filosofisk dialog som användes på lektionen idag? 

__________________________________________________________________________ 

      GR1 GR2 

 metoden var mycket bra   45% 

 metoden var bra   47% 36% 

 metoden var varken bra eller dålig  40% 18% 

 metoden var dålig   13%  

 metoden var mycket dålig 

_________________________________________________________________________________ 

  

47 % av eleverna i grupp ett tyckte att metoden var bra medan 81 % av eleverna i grupp 

två tyckte att metoden var bra eller mycket bra. Ingen i grupp två tyckte att metoden var 

dålig men det gjorde 13 % av eleverna i grupp ett. Här kan man se att grupp två hade 

mer positiva tankar om metoden filosofisk dialog än vad grupp ett hade.  Detta kan bero 

på att grupp två enligt läraren är en grupp som tycker om att diskutera och ofta 

diskuterar ivrigt och bra. Grupp ett, som kanske normalt är mer tystlåten hade sin 

lektion klo 8.15 på morgonen vilket också kan ha lett till att eleverna kanske ännu var 

lite trötta eller åtminstone tröttare än eleverna i grupp två, som hade sin lektion på 

eftermiddagen.   

 

Den andra frågan där gruppernas svar jämförs är: Upplever du att metoden filosofisk 

dialog gav dig mera utmaningar än metoder läraren använt tidigare? Här är gruppernas 

svar: 
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Tabell 2. Upplever du att metoden filosofisk dialog gav dig mera utmaningar än metoder läraren 

använt tidigare? 

______________________________________________________________________________ 

     GR1 GR2 

 ja, mycket mera     

 ja, mera   27% 27% 

 ja, kanske delvis   47% 55% 

 nej, inte så mycket   13% 18% 

 nej, inte alls   13%   

______________________________________________________________________________ 

 

Här är skillnaderna mellan gruppernas svar inte så stora, 27 % av eleverna i båda 

forskningsgrupperna tycker att metoden gav dem mera utmaningar, men ingen tyckte 

att metoden gav dem mycket mera utmaningar. De flesta eleverna, 47 % av eleverna i 

grupp ett och 55 % av eleverna i grupp två, tyckte att metoden gav dem kanske delvis 

mera utmaningar. I båda grupperna fanns det också elever som tyckte att metoden inte 

gav så mycket utmaningar till dem, 13 % av eleverna i grupp ett och 18 % av eleverna i 

grupp två. I grupp ett fanns det också två elever som tyckte att metoden inte gav dem 

några utmaningar alls. I grupp ett fanns det flera elever (26 %) som upplevde att 

metoden inte gav så mycket utmaningar eller inte alls utmaningar till dem. I grupp två 

var motsvarande siffra 18 %.  

 

Eftersom ingen av eleverna var av den åsikten att metoden filosofisk dialog gav dem 

mycket mera utmaningar måste man konstatera att läraren kanske var lite försiktigt med 

sina utmanande frågor under lektionerna och vågade kanske inte förorsaka kognitiva 

konflikter (se Nottingham, 2017, s. 111-112) genast under den första lektionen. Det är 

ändå mycket förståeligt eftersom metoden var ny och hon kunde inte veta i förväg hur 

eleverna över huvud taget skulle reagera på den nya metoden. Om konflikterna blir för 

stora genast i början kan det också finnas en risk att eleverna får en negativ uppfattning 

om metoden och inte är villiga eller intresserade av att använda metoden på nytt.  

 

Den tredje frågan där svaren mellan grupperna jämförs är frågan om elevernas egen 

inlärning. Eleverna fick välja ett alternativ som skulle beskriva deras egen inlärning 

under lektionen.  
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Tabell 3. Hur skulle du beskriva din egen inlärning idag? 

______________________________________________________________________________ 

     GR1 GR2 

 jag lärde mig väldigt mycket   9% 

 jag lärde mig mycket   27% 9% 

 jag lärde mig någonting  33% 27% 

 jag lärde mig inte så mycket  13% 45% 

 jag lärde mig nästan ingenting  27% 9% 

______________________________________________________________________________ 

  

I den här frågan är skillnaderna mellan grupperna lite större. 27 % av eleverna i grupp 

ett upplevde att de lärde sig mycket medan 18 % av eleverna i grupp två upplevde att de 

lärde sig väldigt mycket eller mycket. Andelen elever som tyckte att de lärde sig 

någonting är 33 % i grupp ett och i grupp två är motsvarande siffra 27 %. De elever som 

upplevde att de inte lärde sig så mycket eller nästan ingenting är 40 % i grupp ett och 

54 % i grupp två. I grupp ett fanns det inga elever som tyckte att de lärde sig väldigt 

mycket medan det i grupp två fanns en elev som tyckte att hen lärde sig väldigt mycket. 

Eftersom så många elever upplevde att de inte lärde sig så mycket kan man konstatera 

att eleverna kanske inte upplever metoden filosofisk dialog som speciellt effektiv med 

tanke på sin egen inlärning.  

 

Sista frågan där gruppernas svar jämförs är frågan om elevernas uppfattning om 

metoden filosofisk dialog som helhet.  

 

Tabell 4. Vilken är din uppfattning om metoden filosofisk dialog som helhet?  

____________________________________________________________________________ 

     GR1 GR2 

 mycket bra   13% 18% 

 bra    60% 64% 

 varken bra eller dålig   27% 18% 

 dålig 

 mycket dålig 

___________________________________________________________________ 

 

I den här frågan är skillnaderna mellan grupperna ganska små. Största delen av eleverna 

i båda grupperna, 73 % i grupp ett och 82 % i grupp två, hade valt antingen 

svarsalternativet mycket bra eller bra. Resten av eleverna, 27 % i grupp ett och 18 % i 
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grupp två, var ganska neutrala och svarade att deras uppfattning om metoden varken är 

bra eller dålig. Ingen av eleverna i de här grupperna tyckte att metoden var dålig eller 

mycket dålig. Detta är förstås positivt och borde sporra alla lärare att modigt pröva på 

nya metoder i undervisningen, eftersom eleverna tydligen tycker om variation och 

förhåller sig positivt till nya saker.   

 

 

4.5 Lärarens uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog (filosofi med barn)  

 

När läraren intervjuades om metoden filosofisk dialog började intervjun med några 

allmänna frågor om henne själv. Efter de allmänna frågorna ställdes fem frågor om 

metoden filosofisk dialog. Dessa frågor ställdes enbart en gång efter den första gruppens 

lektion. På frågan varför valde du att använda metoden filosofisk dialog svarade hon att 

hon alltid har varit intresserad av filosofi, även om det inte är det ämne hon studerat vid 

universitet.  Hon tyckte att det är mycket intressant att ibland syssla med sådant som 

inte enbart kan sägas vara rätt eller fel. Hon berättade också att hon helt enkelt ville 

pröva hur det skulle kännas att ha en riktig dialog om dagens tema och inte enbart 

samtala om temat med eleverna, vilket hon nog har gjort förr.  

 

På frågan om du tänker på dina egna förberedelser inför lektioner, kräver den här 

metoden annorlunda förberedelser av dig svarade hon, efter att ha funderat på frågan en 

stund, att eftersom den här pedagogiken egentligen är ny för henne så fick hon tänka i 

lite annorlunda banor och allt krävde kanske lite mer arbete än hon hade tänkt. Hon fick 

försöka visualisera situationen och tänka igenom allt lite noggrannare än normalt. Ändå 

tyckte hon att detta arbete som hon nu gjorde kunde hjälpa henne senare om hon 

använder metoden på nytt:  

 

 ... jag fick nog tänka igenom det men jag tror att...eller det är ju så att gör jag det  

 här en annan gång med ett annat ämne så har jag ju den där strukturen och vet lite  

 hur det går till... 

 

Den tredje frågan om själva metoden filosofisk dialog var: Hurdan är elevernas roll när 

metoden filosofisk dialog används? I sitt svar tog läraren först fram det som 

Nottingham, Nottingham och Renton (2016) skrivit, att alla elever inte nödvändigtvis 
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behöver delta i diskussionen när metoden filosofisk dialog används. Hon tyckte att detta 

var bra. Då skulle hon inte behöva få alla elever med i diskussionen. Hon berättade att 

hon efter den första lektionen fick en känsla att de elever som nu uttalade sig kanske 

tänkte på ett annat sätt än vad de brukar göra på hennes vanliga lektioner. Hon upplevde 

att eleverna, med den här metoden, måste fundera mer utgående från sig själv och 

filmen som de såg.  

 

När det frågades om lärarens egen roll när metoden filosofisk dialog används ansåg hon 

att hennes främsta uppgift som lärare är att leda samtalet i klassen. Hon tyckte att det är 

trevligt att hon inte alltid behöver få ut sitt eget stoff under lektionen utan hon har 

möjligheten att göra andra saker, som att lyssna på eleverna och deras åsikter: 

 

 ...jag tycker att det är skönt att jag inte behöver...klart jag hade tänkt igenom  

 lite så här att vad sku jag själv svara på dom här frågorna...men det är jätte skönt  

 att jag inte behövde få ut mitt och liksom nu ska du lära dig det här och försöka  

 memorera det eller någonting...utan det är mer det där att nu vill jag verkligen 

 veta vad du tycker...och det känns helt annorlunda att undervisa så än att undervisa 

 så där att...okej, nu är det här adverbet och det finns dom här olika adverben och 

 okej har ni förstått... 

 

Hon upplevde att det kändes annorlunda att få undervisa så att det inte finns enbart ett 

rätt svar. När man använder den här metoden kan det enligt henne också komma ganska 

oväntade svar, som inte är så vanliga när hon undervisar t.ex. i grammatik, för då är 

svaren oftast ganska entydiga. Hon tyckte att det kanske är just den biten hon behöver 

öva mest på, att kunna ställa bra tilläggsfrågor eller motfrågor till eleverna under 

dialogen fast hon inte vet på förhand hurdana frågor eller svar det kommer under 

dialogen.  

 

Läraren ombads också jämföra metoden filosofisk dialog med andra metoder hon 

använt tidigare i sin undervisning. Hon konstaterade att hon nog har haft en hel del olika 

diskussioner i sitt ämne svenska språket och litteratur, ibland spontana diskussioner och 

ibland helt vanliga diskussioner om mindre frågor. Det som hon tyckte att gör den här 

metoden annorlunda är att hon vet att det här är en metod som hon kan tänka sig att 

använda på nytt. Den här metoden går att bygga på t.ex. med flera olika frågor eller 

andra nya infallsvinklar. Hon tyckte att det kändes bra att veta att dialogen är 
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huvudsyftet med den här metoden och man kunde låta eleverna diskutera och fundera 

nästan utan någon tidsgräns: 

 

 ...om det uppstår en spontan diskussion så har man ändå så där att...man ungefär 

 har tänkt att jå nå men vi ska hinna med en viss, ett visst avsnitt så man gör kanske  

 den där diskussionen...ganska kort...men nu så var den här dialogen huvudsyfte och  

 så det kändes ganska bra. 

 

Man kan konstatera att läraren valt metoden filosofisk dialog för att hon själv är och 

alltid har varit intresserad av filosofi och gärna sysslar med saker som inte enbart är rätt 

eller fel. Hon valde metoden också för att hon ville testa hur det känns att ha en riktig 

dialog istället för vanliga samtal i klassrummet. Enligt läraren kräver metoden, på grund 

av den nya pedagogiken, lite annorlunda förberedelser som kan ta mer tid än normalt 

men som kan utnyttjas senare om metoden används. Allt kan ändå inte förberedas 

eftersom det kan komma oväntade svar under dialogen som man inte kan förutspå. Det 

kan också konstateras att läraren ser metoden filosofisk dialog som en metod där både 

hennes och elevernas roller är annorlunda än normalt. Hennes egen roll är att leda 

diskussionen och utmana elever med passliga frågor medan elevernas roll eller uppgift 

under dialogen är att tänka på ett annat sätt utan att de tvingas delta i diskussionen.   

 

 

4.6  Lärarens uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog efter lektionerna 

 

Lärarens svar efter den första och andra lektionen redovisas och jämförs här samtidigt. 

Först berättas om det som läraren sagt efter den första lektionen (grupp ett) och sedan 

det som kom fram efter den andra lektionen (grupp två).  

 

Först fick läraren svara på en fråga om lektionens mål. Målet var enligt läraren samma 

för båda lektionerna och enligt henne var målet att eleverna skulle hitta ett gemensamt 

svar på den filosofiska frågan som läraren ställde för eleverna efter filmen. Frågan som 

ställdes var också samma för båda grupperna: Vad är det för skillnad mellan att vara 

annorlunda och att vara normal?  
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Sedan fick läraren berätta hur hon upplevde att själva lektionen gick/hade gått. Efter den 

första lektionen (grupp ett) svarade läraren att hon nog var lite orolig i början eftersom 

det ibland kan vara rätt så svårt att få eleverna att diskutera och att eleverna inte alltid 

har så spontana åsikter eller tankar om olika saker. Hon var mer förberedd på att 

eleverna kanske inte har så mycket tankar om filmen de sett och därför valde hon att 

själv ställa några färdiga frågor till eleverna för att få dem att fundera. Hon känner 

gruppen så bra att hon visste att det också är möjligt att ställa frågor direkt till eleverna 

om inte de börjar diskutera men eleverna diskuterade bra. Hon tyckte att efter de första 

frågorna blev alla elever lite modigare eftersom filmen de såg inte var så högtravande 

utan alla kunde förstå någonting från den. Efter den andra lektionen (grupp två) 

konstaterade läraren att hon blev lite förvånad eftersom hon inte behövde ställa några 

frågor alls till eleverna i grupp två eftersom det kom så många kommentarer helt 

spontant. Hon visste att gruppen tycker om att diskutera men ändå blev hon lite 

förvånad och tappade nästan bort sig eftersom gruppen genast var med på noterna och 

diskuterade så bra vilket i sig, enligt henne, är mycket bra. 

 

Läraren fick också svara på frågan om hur hon tyckte att metoden filosofisk dialog 

fungerade. Efter den första lektionen (grupp ett) tyckte läraren att det var positivt att det 

kom ganska mycket kommentarer helt spontant. Hon tyckte också att fast inte alla 

elever deltog så aktivt i dialogen så såg hon ändå att de tänkte.  

 

 ...och jag tänker mig att... att också dom som inte sa någonting idag, åtminstone vissa 

 av dom där så tyckte jag att jag såg på dom...eftersom jag känner dom...att dom nog  

 hela tiden satt och tänkte. 

 

Efter den andra gruppen (grupp två) kommenterade läraren att hon hade, i början av 

lektionen, reagerat på en elev som ofta sysslar med helt egna saker och inte deltar så 

aktivt i det som klassen gör.  Nu var den här eleven mycket aktivt med genast från 

början och läraren upplevde att den här metoden fungerade speciellt bra för honom. 

Också annars tyckte hon att metoden fungerade bra och ungefär som den ska, fast vissa 

elever i den här gruppen kanske skojade bort sig lite.  Hon tyckte ändå att det kanske 

berodde på att lektionen var elevernas sista lektion för dagen.  
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Läraren fick också berätta hur hon upplevde att eleverna reagerade på den valda 

metoden. Efter grupp ett sade läraren att hon blev positivt överraskad. Genast när 

lektionen började märkte eleverna att någonting var annorlunda eftersom stolarna var 

placerade i en ring.  Läraren tyckte att det faktiskt var någonting som passade den här 

klassen utmärkt och eleverna var genast med på noterna. Hon hade också noterat att en 

pojke som normalt springer runt i klassen nu hölls på sin plats mycket bättre: 

 

 ...med den här ena pojken som alltid är så jätte orolig och springer omkring...så 

 även om han nu lyckades skruva sönder en penna där...(skratt)...men han sprang inte 

 omkring och han hölls på sin plats...så där var jag... positivt överraskad... 

 

Efter den andra gruppen tyckte läraren att det kändes som att eleverna i den här gruppen 

kanske tyckte att det som de gjorde under lektionen inte var något speciellt alls, fast inte 

på ett negativt sätt: 

 

 ...det kändes som att... dom tyckte att det var inte något speciellt alls... men inte liksom 

 så där på ett dåligt sätt... så där att... att vad är det här nu för dumt... det här brukar vi  

 nog ändå göra...utan kändes som att dom var med direkt... 

 

Läraren fick också kommentera sin egen roll under lektionen när metoden filosofisk 

dialog används. Efter den första lektionen (grupp ett) sade läraren att det inte kändes så 

bra i början av den första lektionen men i och med att eleverna började säga sina åsikter 

spontant började det kännas bättre. Hon tyckte att hon efter den tröga början nog kunde 

använda Nottighams (2016) olika sätt att närma sig ämnet, vilket förstås är optimalt när 

den här metoden används. Hon tyckte också att kombinationen, där hon själv kunde 

komma med andra frågor än normalt och att det ändå var strukturerat, var bra och det 

gillade hon. Efter den andra lektionen (grupp två) tyckte hon att hennes roll var 

annorlunda med den här gruppen än med den första gruppen eftersom hon inte alls 

behövde satsa på att få eleverna att diskutera. Hon behövde inte heller förbereda saker 

så noggrant den här gången och hon tyckte att hon verkligen kunde lyssna på eleverna 

mer än vad hon gjorde med den första gruppen, även om också den gruppen deltog bra. 

Med grupp två kändes det enligt henne att hon inte riktigt hann med alla kommentarer 

förrän någon elev redan spunnit vidare på den. Hon konstaterade också att det var 

trevligt att eleverna hade så mycket att säga men att hon själv nästan glömde att säga till 

att ”nu tar vi den här kommentaren och sedan den där.” Läraren upplevde alltså sin roll 
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som ganska annorlunda jämfört med de mer traditionella lektionerna i svenska språket 

och litteraturen.  

 

Det ställdes också en fråga om hur läraren tyckte att lektionens mål uppfylldes. Efter 

grupp ett tyckte läraren att lektionens mål uppfylldes mycket bra eftersom gruppen kom 

fram till ett gemensamt svar mycket lätt. Hon hade förväntat sig att eleverna skulle få 

rösta om olika påståenden de hade kommit fram till men alla var fullständigt eniga om 

svaret direkt och det förvånade henne: 

 

 ...Nottingham rekommenderade att...att man sku försöka komma till någon slags 

 gemensam slutsats även om det då i alla frågor inte är möjligt...och det här...jag hade  

 förväntat mig att det sku va mer så där då att...att alla sku kunna rösta på något av de 

 där påståendena som vi hade kommit fram till...för jag hade faktiskt inte förväntat mig  

 att det sku kunna bli så i någon grupp att alla håller med om samma sak... 

 

Efter den andra gruppen funderade läraren mera på det att eleverna i grupp två pratade 

mycket. Enligt henne var målet för lektionen egentligen inte att man enbart skulle prata 

utan att man också skulle lyssna på andra och komma fram till ett svar tillsammans, 

genom att lyssna och tänka. När hon gick runt i klassen och ställde sina frågor under 

lektionen tyckte hon att eleverna nog verkade ha ganska välgrundade svar och 

motiveringar. Ändå var hon lite orolig för om gruppen själv förstod att det var tänkandet 

som var viktigt här, inte enbart pratandet: 

 

 När jag gick liksom runt när dom gjorde sina venndiagram och sen fråga att...att 

 hur tänkte du här...så det verka det nog som att...att dom hade liksom...ganska  

 välgrundade motiveringar..att jag tänkte så här att...men att om dom sen vet att det är  

 själva det där tänkandet...som är viktigt så vet jag inte...speciellt inte efter en gång.  

 

Läraren fick också kommentera vad hon tyckte att var positivt med metoden filosofisk 

dialog. Efter den första lektionen (grupp ett) berättade hon att positivt med den här 

metoden var att få veta hur eleverna över huvud taget tänker. Också det att hon kunde 

låta eleverna använda olika strategier att samtala om saker, precis som man gör i 

Nottighams modell, upplevde hon som positivt. Med detta menade hon att de elever 

som tänker bäst då de får tänka självständigt fick göra det, och de som kanske behövde 

mera stöd av gruppen också hade möjlighet att få det genom att tänka i små grupper. Att 
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eleverna fick använda sådana metoder eller strategier som passade just dem tyckte hon 

var mycket positivt och bra. Också det att eleverna fick mera tid att fundera och tänka 

innan de började uttala sig var en positiv sak enlig henne. Dessutom tyckte hon att det 

var bra att eleverna fick diskutera frågor som är viktiga i människolivet: 

 

 ...det här med annorlunda och normalt.. sådana här ...vad ska jag säga...sådana  

 här grundfrågor i människolivet som är viktigt i...i litteraturundervisningen och  

 på det sättet...så passade det här jätte bra...att man diskuterar såna frågor... 

 

Efter den andra lektionen (grupp två) reagerade läraren på det att hon med den här 

gruppen kunde återknyta dialogen mera till filmen och att dialogen inte blev på det 

sättet för personlig. Hon menade att eleverna kanske hade lättare att diskutera om 

fåglarna i filmen och inte enbart behöva motivera sin egen synvinkel för de andra så 

mycket. Detta tyckte hon var bra eftersom eleverna ibland kan, om de har annorlunda 

åsikter än de andra eleverna och om de ännu är tvungna att motivera sina svar, känna sig 

själva som annorlunda. Enligt läraren kan det här vara en sak eleverna är rädda för.  

 

Den näst sista intervjufrågan var: Vad kunde göras annorlunda? Efter den första 

gruppen tyckte läraren att eftersom hon nu hade några färdiga frågor till eleverna, för att 

det här var första gången de använde metoden och hon ville underlätta deras dialog, 

kunde man förstås låta eleverna forma sina frågor själva. Då kunde undervisningen 

enligt henne bli mindre styrd. Hon tyckte ändå att i den här nya situationen kändes det 

skönt att ha avgränsat situationen lite med frågorna, eftersom situationen i sig redan var 

ganska spännande. Hon visste inte heller på förhand hur hon skulle klara av situationen. 

Hon upplever att filosofisk dialog som metod är sådan att läraren måste vara ganska 

alert och vaken hela tiden så att hen kan ställa sina utmanande frågor vid rätt tillfälle, 

vilket kanske gör metoden mer krävande för en lärare.  

 

Hon tyckte också att venndiagramet som eleverna gjorde under lektionen, som enligt 

Nottingham, Nottingham och Renton (2016, s. 162) är ett sätt att hjälpa eleverna att 

sortera och klargöra sina tankar, eventuellt kunde göras lite tidigare under lektionen än 

vad det gjordes nu. Då kunde läraren enligt henne ha lite lättare att ställa passliga frågor 

till eleverna eftersom hen då kunde se hur eleverna hade tänkt. Efter den andra lektionen 

(GR2) hade läraren mera tankar om hur man kunde komma vidare med metoden, hon 
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tyckte bl.a. att det kunde vara intressant att få ställa en fortsättningsfråga till eleverna, 

som kunde vara t.ex.: Hur kunde man bemöta den som man tycker är annorlunda för att 

sedan hitta det som är normalt eller gemensamt för oss alla människor. Hon tyckte att 

det kunde vara en bra fortsättning på dialogen. 

 

Den sista intervjufrågan var en fråga där läraren fritt fick uttrycka sina åsikter, tankar 

eller uppfattningar om metoden filosofisk dialog. Efter den första lektionen (grupp ett) 

konstaterade hon att det här nog är någonting man behöver få öva på och att det skulle 

vara intressant att använda metoden några gånger nära varandra. Hon var också av den 

åsikten att man då bättre kunde se hur metoden skulle fungera efter att eleverna fått göra 

det några gånger. Hon funderade också högt på om metoden då skulle bli en metod 

eleverna tycker att är tråkig eller skulle de inse att det de själva säger är viktigt och 

faktiskt får dem att tänka mera. Hon funderade också om metoden då kunde bli en sak 

som eleverna skulle fråga efter: 

 

 ...det är nu en sån här tanke som jag hade att...att ja...att hur månne det sku bli  

 om man sku göra det några gånger...att sku det vara en sån här grej som dom  

 frågar eftersom när dom frågar efter att kan vi ha drama...eller...sku det vara  

 så där...usch...nej, inte sku vi ha filosofiska samtal ... (skratt) 

 

Efter den andra lektionen (GR2) hade läraren inget nytt att säga, hon konstaterade 

enbart att hon säkert sagt allt redan och inte behövde kommentera frågan mera.   

 

 

4.7.  Kort sammanfattning av lärarens åsikter och uppfattningar om metoden filosofisk 

dialog efter lektionerna 

 

Enligt lärarens åsikter är filosofisk dialog en metod som får eleverna att delta i 

undervisningen och diskussioner ganska bra. Metoden verkar passa speciellt bra för de 

elever som vanligtvis inte deltar så aktivt i undervisningen när de mer traditionella 

undervisningsmetoderna används. Eleverna i båda grupperna reagerade relativt positivt 

på den nya metoden och målen för lektionerna uppfylldes antingen mycket bra eller 

ganska bra. Enligt läraren är filosofisk dialog en metod som också kan genomföras på 

olika sätt eftersom metoden kan vara mer eller mindre lärarstyrd. Metoden möjliggör 
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också användningen av olika strategier eller arbetssätt som kan väljas utgående från 

elevernas egna behov och önskemål. Enligt henne är det också möjligt att bygga på 

metoden eller gå vidare med metoden och på det sättet bilda större helheter i ämnet.  

 

Metoden kräver delvis annorlunda förberedelser av läraren, och lärarens roll under 

lektionen kan också variera från lektion till lektion när den här metoden används. Allt 

kan kanske inte förberedas så noggrant eftersom det under lektionen, om den här 

metoden används, är vanligt att det dyker upp saker, situationer eller frågor som man 

inte kan förutspå. Detta är ändå ett fenomen som inte är så ovanligt i lärararbetet över 

huvud taget. Också Nottingham har konstaterat, i någon av hans böcker, att för att 

komma vidare måste man våga ta risker och även läraren måste våga misslyckas 

ibland.  
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5  Sammanfattning och   diskussion  
 

I kapitel fem sammanfattar och diskuterar jag undersökningens övergripande resultat. 

Först kommer en sammanfattning av elevernas åsikter och uppfattningar om metoden 

filosofisk dialog och sedan följer en sammanfattning av lärarens åsikter och 

uppfattningar om metoden i undervisningen av svenska språket och litteratur. 

Resultaten gås igenom utgående från studiens forskningsfrågor och den teoretiska 

förankringen. Kapitlet innehåller också några metodologiska betraktelser samt förslag 

till fortsatt forskning. 

 

 

5.1  Resultatdiskussion 

 

I avsnitt 5.1 sammanfattas studiens resultat. Avsnittet består av två delar enligt studiens 

forskningsfrågor. Först sammanfattas och diskuteras elevernas uppfattningar och åsikter 

om metoden filosofisk dialog, därefter följer ett sammandrag av lärarens uppfattningar 

och åsikter om metoden filosofisk dialog i undervisningen av svenska språket och 

litteratur. Undersökningens resultat diskuteras också delvis i relation till den redovisade 

litteraturen. 

 

 

5.1.1 Elevers uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog (filosofi med barn) 

i praktiken 

 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka elevers och lärares åsikter och 

uppfattningar om metoden filosofisk dialog (filosofi med barn) i undervisningen av 

svenska språket och litteratur i den grundläggande undervisningen. Den första (stora) 

forskningsfrågan i denna studie var: Hurdana uppfattningar och åsikter har elever i 

årskurs 9 om metoden filosofisk dialog i praktiken?  

 

Enligt min fallstudie som nu gjordes kan jag konstatera att största delen av de 

deltagande eleverna har relativt positiva åsikter och uppfattningar om metoden 

filosofisk dialog som helhet. Största delen av eleverna tyckte att metoden var mycket 

bra eller bra och största delen uppfattande metoden som helhet som antingen mycket bra 
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eller bra. Ingen av eleverna uppfattade metoden som dålig eller mycket dålig. Två 

tredjedelar av eleverna tyckte att metoden kunde användas i undervisningen oftare. 

Detta är positivt eftersom elevernas positiva upplevelser och attityder förhöjer deras 

studiemotivation samt gör det lättare för dem att lära sig. Dessutom är det mera 

sannolikt att de är färdiga att anstränga sig mera om de upplever det de gör som roligt 

eller meningsfullt. Ansträngning, som enligt Nottingham (2013, s. 46-47) är avgörande 

med tanke på hur långt eleverna kan komma eller hur bra eller dåligt de uppnår sina 

mål, är en de fem principerna inom utmanande undervisning.  

 

Största delen av eleverna ansåg att filosofisk dialog är en metod som fick dem att delta i 

lektionen. Över en tredjedel tyckte att metoden fick dem att delta i lektionen mer aktivt 

än vanligt. Det fanns ändå några elever som metoden inte lyckades aktivera. Enligt min 

uppfattning behöver elevernas deltagande i lektionen nödvändigtvis inte ha något 

samband med deras inlärning utan de kan faktiskt lära sig trots att de inte deltar i 

lektionen så aktivt. De kan t.ex. lyssna, tänka och dra egna slutsatser. Eleverna kan ändå 

aktiveras t.ex. med olika frågor som läraren kan ställa till dem under diskussionen eller 

läraren kan skapa en kognitiv konflikt (se Nottingham, 2017) som kan tvinga eleverna 

att delta i diskussionen eller problemlösningen.   

 

Nästan alla elever upplevde att filosofisk dialog är en metod där de kan uttrycka sina 

åsikter antingen mycket bra eller bra.  Det var enbart tre elever i hela undersökningen 

som svarade annat än mycket bra eller bra. Man kunde dra den slutsatsen att eleverna 

känner respekt och trygghet i sin omgivning under lektionerna eftersom de upplever att 

det är lätt att uttrycka sina åsikter. Dessa två saker, respekt och trygghet, är sådana som 

främjar gruppens utveckling mot den undersökande gemenskapen, som enligt 

Nottingham, Nottingham och Renton (2016, s. 190) utvecklas över tid och leder till att 

deltagarnas frågor och diskussioner kan bli djupare och mer eftertänksamma samtidigt 

som de kan vara öppna för nya idéer. Då har diskussioner i klassen goda chanser att bli 

mera reflektiva, vilket är önskvärt inom utmanande undervisning, eftersom reflektion är 

en av de fem bärande principerna inom utmanande undervisning.  

 

Den använda metoden, filosofisk dialog, är en av metoderna eller arbetssätten inom 

utmanande undervisning. Enligt principerna för utmanande undervisning borde metoden 

utmana elever på något sätt. Den andra forskningsfrågan i denna undersökning var: 
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Upplever eleverna att de får flera utmaningar när metoden (filosofisk dialog) används? 

I den här fallstudien upplevde drygt en fjärdedel av eleverna att metoden gav dem mera 

utmaningar, och största delen av eleverna upplevde att metoden gav dem kanske delvis 

mera utmaningar. En femtedel av deltagarna var ändå av den åsikten att metoden inte 

gav dem så mycket utmaningar eller inte gav dem utmaningar alls. Man kan konstatera 

att de flesta eleverna upplevde att de fick delvis mera utmaningar men ändå inte flera 

utmaningar när metoden användes. För att få en ännu bättre bild av varför eleverna 

tycker att metoden filosofisk dialog inte gav så mycket utmaningar till dem kunde jag 

ha bett eleverna att motivera sina svar efter den här frågan i enkäten.  

 

Enligt principerna för utmanande undervisning är utmaningar nödvändiga och viktiga 

för att inlärning och utveckling ska ske (Nottingham, 2013, 89-90). Ofta behövs det 

också kognitiva konflikter. Eftersom den här metoden var ny för både eleverna och 

läraren är det möjligt att läraren var lite försiktig och helt enkelt inte vågade utmana 

eleverna tillräckligt mycket. Vid intervjun konstaterade läraren att eftersom allt var nytt 

visste hon inte riktigt hur allt skulle gå och tog kanske det säkra före det osäkra och 

hade bl.a. färdiga frågor till eleverna.  Hennes tanke var kanske att ge eleverna en 

positiv upplevelse av metoden, vilket hon tydligen gjorde eftersom så många elever 

förhåller sig positivt till metoden. Dessutom ville hon kanske undvika större konflikter 

genast på första lektionen när metoden användes. Allt detta kan ändå ha lett till att 

eleverna upplevde att metoden inte gav dem flera utmaningar.  

 

Att eleverna upplever metoden som positiv kan ändå ha positiva följder. Det kan bl.a. 

höja elevernas motivation om metoden används senare. Om eleverna är motiverade har 

de oftast lättare att anstränga sig under lektionen. Mängden av ansträngning i sin tur är 

enligt Nottingham (2013, 46-47) avgörande med tanke på elevernas inlärning.  

 

Den tredje forskningsfrågan i denna studie var: Upplever eleverna att inlärningen är 

mer effektiv när metoden (filosofisk dialog) används? Elevernas uppfattningar om sin 

egen inlärning var inte särskilt positiva. Största delen av eleverna tyckte att de lärde sig 

enbart någonting eller inte så mycket. Bara en elev i hela undersökningen upplevde att 

hen lärde sig väldigt mycket. Man kan dra den slutsatsen att eleverna i den här 

fallstudien upplevde att deras egen inlärning, när metoden filosofisk dialog används, 

inte är mer effektiv. Man kan förstås också ställa frågan om eleverna visste vad de borde 
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ha lärt sig under lektionen, alltså vad deras inlärningsmål för dagens lektion var. Enligt 

läraren var målet för lektionen att eleverna tillsammans skulle hitta ett svar på den 

filosofiska frågan läraren ställde till dem. Om detta också var ett inlärningsmål för 

eleverna kommer inte fram i intervjun för målet för lektionen behöver inte vara samma 

som elevernas inlärningsmål. Enligt Nottingham och Nottingham (2017, s. 26) borde 

återkopplingen, som presenterats i studiens teoretiska förankring, hjälpa eleverna så att 

de bl.a. kan besvara frågan om vad de försöker lära sig. Detta kunde eventuellt ha varit 

lite tydligare i början av timmen. För att bättre kunna analysera varför så många elever 

tyckte att de lärde sig någonting eller inte så mycket under lektionen kunde jag också ha 

ställt en fråga om lektionens inlärningsmål i enkäten. Då kunde det ha varit lättare för 

eleverna att fundera på sin egen inlärning i förhållande till lektionens mål.  

 

 

5.1.2  Lärares uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog i undervisningen 

av svenska språket och litteratur i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen 

 

Ett av syftena med denna studie var att undersöka lärarens uppfattningar och åsikter om 

metoden filosofisk dialog i undervisningen av svenska språket och litteratur. Resultaten 

visar att läraren upplever att metoden filosofisk dialog skiljer sig från andra, mer 

traditionella undervisningsmetoder. Pedagogiken är annorlunda och ger enligt henne lite 

olika roller för både eleverna och läraren. Eleverna måste tänka på ett annat sätt och 

lärarens roll under lektionen är också annorlunda. Dessutom avviker förberedelserna 

inför lektionen från det vanliga. Med den här metoden är lärarens roll att fungera mera 

som handledare och tankeväckare för att få dialogen att gå smidigt framåt. Det är också 

lärarens uppgift att utmana eleverna tillräckligt mycket med olika utmanande frågor. 

Hur mycket eleverna utmanas beror ganska långt på de frågor läraren ställer till eleverna 

och detta kräver mera övning av läraren eftersom hon sällan vet på förhand hurdana 

frågor eller tankar eleverna kommer att ha under diskussionen. Detta ger också delvis 

svar på den första forskningsfrågan om huruvida läraren upplever att metoden ger flera 

utmaningar till elever när den används. När läraren vet vad eleverna tycker och hur de 

tänker har hen lättare att ställa passliga frågor till eleverna som också utmanar dem 

mera.  
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Den andra forskningsfrågan om lärares uppfattningar och åsikter är huruvida läraren 

upplever att metoden aktiverar elever mer när den används. Resultaten visar att 

eleverna reagerade positivt på metoden filosofisk dialog och att största delen av 

eleverna var relativt aktivt med i undervisningen när metoden användes, fast det inte är 

nödvändigt enligt principerna för metoden utmanande undervisning. Läraren upplevde 

att eleverna genast var med på noterna och hon behövde inte anstränga sig så mycket för 

att få dem att diskutera. Metoden fick dessutom eleverna att tänka på saker på ett annat 

sätt och delvis ur en annan synvinkel. Även sådana elever som normalt inte är så aktiva 

var mer aktiva när den här metoden användes. Detta stöder också den forskning som 

gjorts i England (House, 2016). Man kan konstatera att metoden enligt denna fallstudie 

aktiverar eleverna bra, och speciellt bra verkar metoden aktivera de svagare eleverna, 

också här i Finland. 

 

Enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 30-31) skall varje elevs uppfattning om 

sitt eget sätt att kommunicera stärkas genom olika kommunikativa övningar. Mina 

resultat visar att eftersom metoden filosofisk dialog tillåter användningen av olika 

kommunikativa strategier uppfylls detta mål. Detta sker genom en interaktion med 

andra elever, vilket i läroplanen anses vara viktigt. Resultaten visar att också läraren 

ansåg det som viktigt att eleverna kan använda sina egna strategier för att kommunicera 

och fundera. Då är det möjligt att uppfylla läroplanens mål om differentieringen. Allt 

detta kan leda till att alla elever deltar mer aktivt i undervisningen och kanske lär sig 

bättre.  

 

 

5.2  Metodologiska betraktelser 

 

Eftersom forskningsintresset för studien har varit att undersöka hurdana uppfattningar 

och åsikter elever och deras lärare har om metoden filosofisk dialog (filosofi med barn), 

valdes en fenomenografiskt inriktad forskningsansats. Denna forskningsansats ger 

studien en kvalitativ profil som även kan göras tolkande till sin karaktär. Som 

datainsamlingsmetoder visade sig enkät och intervju vara ett bra val eftersom metoderna 

gav goda möjligheter att återkomma till materialet flera gånger samt analysera och 

jämföra materialet grundligt, mångsidigt och delvis också med kvantitativa metoder.  
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Eftersom metoden utmanande undervisning ännu är så ny i Finland och i våra 

finlandssvenska skolor, var fallstudie den lämpligaste metoden för denna studie. Urvalet 

i den här avhandlingen omfattade sammanlagt 26 elever i årskurs nio i en 

finlandssvensk skola samt deras lärare i svenska språket och litteratur. Urvalet, som är 

förhållandevis litet, ger ändå en bra inblick i metoden filosofisk dialog i praktiken. 

Enligt Metsämuuronen (2005, s. 206-207) vill man i fallstudie hellre förstå än 

generalisera, vilket p.g.a. urvalets storlek inte är möjligt i större utsträckning. Enkäterna 

och intervjuerna genomfördes dessutom efter enbart en 75 minuters lektion där metoden 

filosofisk dialog användes. Större urval eller flera lektioner kunde ha gett en tydligare 

bild av elevernas och lärarens uppfattningar och åsikter om metoden. Det var ändå 

omöjligt att genomföra undersökningen på det sättet eftersom metoden är så ny och inte 

ännu används så mycket i finlandssvenska skolor.  

 

 

 

5.3  Förslag till fortsatt forskning 

 

Undervisningsmetoder och arbetssätt har en mycket central roll i all undervisning och 

inlärning. Eftersom metoderna, också enligt flera undersökningar, har en stor inverkan 

på elevernas inlärning kunde det vara intressant att utvidga denna studie för att 

undersöka om metoden filosofisk dialog faktiskt får eleverna att lära sig på ett effektivt 

sätt. Det kunde också vara intressant att få veta hurdana tankar och åsikter eleverna har 

om andra, mer traditionella undervisningsmetoder jämfört med metoden utmanande 

undervisning eller filosofi med barn. Också observation eller videofilmning av hur 

eleverna reagerar på metoden filosofisk dialog i praktiken under lektioner i svenska 

språket och litteratur skulle vara mycket intressant och kunde dessutom ge en ny 

synvinkel på metoden.  

 

 

5.4  Slutord 

 

Det har varit mycket roligt, intressant och lärorikt för mig som ämneslärare att få forska 

kring utmanande undervisning och metoden filosofisk dialog (filosofi med barn). Att få 

veta både elevernas och lärarens uppfattningar och åsikter om metoden filosofisk dialog 
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i undervisningen av svenska språket och litteratur kan även hjälpa mig i mitt eget arbete 

som lärare när jag har olika diskussioner med eleverna. Under den här processen har jag 

dessutom fått fundera på undervisning och inlärning delvis ur en annan synvinkel och 

på det sättet fått en bredare bild av hela inlärningsprocessen vilket förhoppningsvis ger 

mig bättre redskap att uppfylla läroplanens mål också i mitt eget arbete. Också det att 

jag helt konkret har fått se och höra hur metoden filosofisk dialog fungerar i praktiken 

har gett mig värdefull information och jag har lärt mig mycket. Jag hoppas dessutom att 

jag med detta arbete lyckas väcka intresse, tankar eller diskussion om nya sätt att 

undervisa. Jag hoppas också att flera lärare skulle bli modigare att testa nya metoder och 

arbetssätt fördomsfritt. Syftet med all undervisning, alla metoder och alla arbetssätt är ju 

ändå att främja elevernas inlärning. Att detta sker genom olika utmaningar kan hjälpa 

eleverna att klara sig i livet eftersom livet i sig också innehåller många utmaningar.    
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                          Bilaga 1 

                Vanda den 14 januari 2020 

Bästa Rektor 

Jag studerar nordiska språk vid Helsingfors universitet och för tillfället 

håller jag på att skriva min avhandling för filosofie magisterexamen. Som 

lärare har jag valt att forska i olika undervisningsmetoder eller arbetssätt 

som används i modersmåls-undervisningen i en finlandssvensk skola. 

Eftersom vi i Vanda har ett flerårigt projekt ”utmanande undervisning” är 

jag intresserad av att undersöka hur metoder eller arbetssätt inom detta 

projekt upplevs av lärare och elever.  

Som mina datainsamlingsmetoder använder jag enkät och intervju. Jag 

kommer att följa med lektioner i modersmål och litteratur för åk 9 och i 

slutet av lektionen får eleverna svara på en enkät antingen elektroniskt eller 

i pappersform. Efter den avslutade lektionen intervjuar jag läraren. Efter 

datainsamlingen analyserar jag enkäten och intervjuerna.  

Jag har valt att observera två grupper i Er skola. Därför ber jag nu om 

tillstånd att få utföra enkäten och intervjun. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, dvs. jag kommer inte att visa enkäterna offentligt 

och elevers, lärarens eller skolans namn kommer inte att nämnas i min 

avhandling. 

Om ni har frågor angående undersökningen kan ni förstås ringa mig eller ta 

kontakt per e-post. Mitt tfn är [xxxxxxxxxx] och e-post 

[xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xx]. 

 

Ett stort tack på förhand för Ert godkännande och god fortsättning på 

våren! 

 
Med vänlig hälsning 

 

_____________________ 

Katianna Hovi-Meronen 

 
 Ja, jag tillåter enkät och intervju i vår skola                    

  

Nej, jag tillåter inte enkät och intervju i vår skola     

 

_____________________________________ 

Rektorns underskrift och namnförtydligande   
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                  Bilaga 2 

Elevenkät om metoden filosofisk dialog   åk 9 

 

Alla frågor gäller dagens lektion i modersmål och litteratur.  

Svara på frågorna så noggrant du kan.  

Motivera också dina svar då det är möjligt.  

 

Kom ihåg att alla svar är viktiga! 

1. Vad tyckte du om metoden filosofisk dialog som användes på lektionen idag? 

a) metoden var mycket bra 

b) metoden var bra 

c) metoden var varken bra eller dålig 

d) metoden var dålig 

e) metoden var mycket dålig  

 

Motivera ditt svar  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Hurdant var ditt eget deltagande i lektionen idag?   
 
a) jag deltog mycket aktivt 

b) jag deltog aktivt 

c) jag deltog mindre aktivt 

d) jag deltog inte så aktivt 

e) jag deltog inte alls  

 

Motivera ditt svar 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Om du jämför ditt eget deltagande idag med tidigare lektioner i modersmål och 

litteratur, vad beskriver dig bäst? 

 

a) jag deltog mer aktivt än vanligt    
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b) jag deltog lika aktivt som vanligt     

c) jag deltog mindre aktivt än vanligt 

d) jag deltar inte i lektionerna så aktivt vanligen och gjorde det inte nu heller 

 

4. Hur upplever du att du kunde uttrycka dina egna åsikter under lektionen idag?   
 
a) mycket bra 

b) bra 

c) dåligt 

d) mycket dåligt 

e) jag kunde inte uttrycka mina åsikter alls 

f) det är alltid lätt för mig att uttrycka mina åsikter (beror inte på metoden) 

g) det är alltid svårt för mig att uttrycka mina åsikter (beror inte på metoden) 

 

5. Upplever du att metoden filosofisk dialog gav dig mera utmaningar (utmaning = 
”haaste” på finska) än metoder läraren använt tidigare? 
 
a) ja, mycket mera 

b) ja, mera 

c) ja, kanske delvis 

d) nej, inte så mycket 

e) nej, inte alls  

 

6. Hur skulle du beskriva din egen inlärning idag?  
 
a) jag lärde mig väldigt mycket 

b) jag lärde mig mycket 

c) jag lärde mig någonting 

d) jag lärde mig inte så mycket 

e) jag lärde mig nästan ingenting 

 

Berätta kort vad du tycker att du lärde dig idag 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
7. Vad tycker du att var det bästa med metoden filosofisk dialog idag? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8. Vilken är din uppfattning om metoden filosofisk dialog som helhet? 

 

a) mycket bra 

b) bra 

c) varken bra eller dålig 

d) dålig 

e) mycket dålig 

 

Motivera gärna ditt svar 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Vad tycker du, kunde liknande metoder som filosofisk dialog användas oftare i 

undervisningen i modersmål och litteratur?  

 

a) ja, absolut 

b) ja 

c) ja, kanske 

d) nej 

e) nej, absolut inte 

 

Motivera ditt svar 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Andra kommentarer (här kan du fritt kommentera dagens lektion och den använda 

metoden). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ett stort tack för din medverkan! 
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     Bilaga 3 

Intervju 
Bakgrund 

Kön 

Ålder 

Utbildning 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du jobbat i din nuvarande skola? 

Hur stora grupper har du i svenska språket och litteraturen? 

 

Om metoden filosofisk dialog i allmänhet 

1. Varför valde du att använda metoden filosofisk dialog? 

2. Om du tänker på dina egna förberedelser inför lektioner, kräver den här metoden 

annorlunda förberedelser av dig? 

3. Hurdan är elevernas roll när metoden filosofisk dialog används? 

4. Hurdan är din egen roll? 

5. Om du jämför den här metoden med andra metoder du använder i din undervisning, är den 

här metoden på något sätt annorlunda? 

 

Om dagens lektion 

1. Vad var målet för dagens lektion? 

2. Hur upplever du att lektionen gick idag? 

3. Hur fungerade metoden under lektionen? 

4. Hur tycker du att eleverna reagerade på den valda metoden? 

5. Hur skulle du kommentera din egen roll under lektionen idag? 

6. Hur tycker du att lektionens mål uppfylldes? 

7. Vad tror du att eleverna tänker om metoden? 

8. Vad var positivt med den här metoden du valde? 

9. Kunde någonting göras annorlunda? 

10. Andra åsikter, tankar eller uppfattningar om metoden som användes idag. 
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