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Att tänka noga på film
Filosofiska samtal som metod för att arbeta med elevers

estetiska erfarenheter

Liza Haglund
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Varför ha filosofi i Skolan?
”… arbetet med värdegrunden [är] ett övergripande uppdrag som 

ska genomsyra hela verksamheten – organisation, undervisning, 
alla olika möten och aktiviteter.”

”… arbetet med värdegrunden varken kan eller bör skiljas från 
undervisningen.”

Filosofiska samtal utvecklar elevernas förmåga:
”till kritiskt tänkande
att undersöka abstrakta idéer och värderingar
att lyssna på andra och uttrycka egna tankar.”

Skolverket. (2011/2013.) Förskolan och skolans värdegrund.
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Argument för vikten att inte tänka själv

Det kan vara svårt att fatta kloka beslut om man:

• är ovetandes om alternativa tankesätt

• inte undersökt grunden för sina åsikter, handlingar

• inte funderat över tänkbara konsekvenser 
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Fyra värden i samtalet

1.) Omtanke= lyssnar (koncentrerat) och värdera (uppskatta, 
t.ex. visar intresse, och känslighet för, andras erfarenheter 
och inlägg)

2.) Sammarbetar = (kommunicerar) och stödjer bygger på 
varandras idéer, forma gemensamma uppgifter och syften)

3.) Kritisk = ifrågasätter resonemang (utvärdering) (t.ex. söker 
mening- vad betyder detta?, ifrågasätter, diskuterar 
bevisning, skäl, gör distinktioner

4.) Kreativ = kopplar ihop och föreslår nya vägar (spekulerar) 
(t.ex. tillhandahåller jämförelser, exempel, kriterier, 
alternativa förklaringar eller föreställningar)

Lipman, 1991
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Hur går ett filosofiskt samtal till?

Filosofisamtal efter en kulturupplevelse
Kort genomgång av vad som hände
Teman relaterade till kulturupplevelsen presenteras och väljs 

mellan
Tankepaus där deltagarna själva

eller två och två formulerar fråga
Frågorna skrivs upp, omröstning
Diskussion
Metasamtal
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Är det möjligt att vara 
alltigenom god i en värld 
som vår?

.

Den goda människan i Sezuan
av Bertolt Brecht

Västmanlands Teater i samarbete med Scenkonst Sörmland. 
På scen medverkar sju skådespelare och fyra musiker.
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Struktur 

1. Presentera några filosofiska teman från 
2. Diskutera i smågrupper –välj tema
3.   Gruppvis redogöra för valt tema
4.   Formulera en fråga på det valda temat
5.   Skriv upp frågorna på tavla/blädderblock
6.   Rösta
7.   Samtal
8.   Metasamtal – vad har vi kommit fram
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… få	eleverna	att	
tänka	till	och	våga	
uttrycka	en	mening

få	fram	olika svar	
perspektiv

utmana	och	leda	
tanken	vidare	

Uppmärksamma	olika	
perspektiv/synsätt



10-04-14 Sid 12

1)	Tolkning
1)	Tolkning	– mening- vad	betyder	x
2)	Jämförelser	– beskrivande,	utredande
3)	Värdering	– sämre,	bättre
4)	Utveckling	– nytänkande,	kreativitet3)	Värdering
4)	Utveckling



…gjorde hen 
rätt?

Varför inte det?

Är det någon annan som
kan förklara vad Anna 

menade?

Var det så du tänkte?

Vad var skillnaden?



Ett par intellektuella verktyg

• Argument 
• Distinktion
• Analogier
• Tankeexperiment 



Argument
Hållbara & relevanta

”Det finns nio öppningar i människokroppen alltså finns det 
nio planeter i rymden”



distinktion
Vad är det för
skillnad?Att stjäla godis

är inte
samma sak

som att stjäla
medicin



10-04-14 Sid 17

Filosofiska verktyg och ledord

Undersökande gemenskap

En bra samtalsledare ska tänka:
1. Jag tror att det finns ett svar
2. Jag vet inte vad svaret är
3. Jag vill ha reda på svaret

Eller: 
1. Jag förstår inte vad frågan betyder
2. Jag vill ha reda på vad frågan betyder


