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Fra Geir Løvli: ”Er ”kanskje” et svar?” i Fredrikstad Blad, 23. august 2005: ”Filosof Ariane Schjelderup 
noterer innkomne forslag fra 6A på Ambjørnrød. Fra venstre Jan-Fredrik Veum, René Pedersen, Lars-
Petter Jonassen, og Ingrid Gjersøe. I bakgrunnen klasseforstander Astrid Ringdal.” (Foto: Erik Hagen) 
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Om det finnes romvesner? Ja, vi er jo romvesen vi. 
”Hvem er jeg?”-elev 
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”Ingen spørsmål er ”feil”! Det er ikke noe som heter et korrekt filosofisk spørsmål. Barna skal få spørre om 
hva som helst.” 

Fra informasjonsbrevet til lærerne 
 
 
1. Innledning 
 
1.1. Bakgrunn 
 
Ideen til å gjennomføre filosofiske samtaler med barn på biblioteket kom fra Mona 
Ekelund ved Østfold Fylkesbibliotek. Ekelund var ute etter et forum for tanker på 
biblioteket, slik at barna kunne bli bedre kjent med biblioteket som en slags 
kunnskapsbase. 
 
Ekelund førte i januar 2005 tanken videre til Delta k Østfold, ansvarlige for Den 
kulturelle skolesekken i Østfold. Delta k Østfold tok i februar 2005 kontakt med filosof 
Eva Løveid Mølster som fikk i oppgave å utarbeide en prosjektskisse for hvordan 
filosofi kunne knytte barn og bibliotek sammen. 
 
Mølster presenterte skissen i mars 2005, og utarbeidet på bakgrunn av skissen 
prosjektet ”Hvem er jeg?” sammen med Mona Ekelund. Den endelige planen for 
prosjektet var klar i mai 2005 og ble da bestemt gjennomført for skoleåret 2005-2006. 
 
 
1.2. Filosofene  
 
Til sammen elleve filosofer har ledet de filosofiske samtalene i Østfold-prosjektet 
2005-2006. Samtlige filosofer har høyere utdanning med filosofi i fagkretsen, en av 
filosofene har filosofi mellomfag, mens resten har hovedfag i filosofi. 
 
Ti av elleve filosofer hadde erfaring med filosofiske samtaler med barn fra før, mens 
den av filosofene som ikke hadde direkte erfaring med filosofisne samtaler med barn 
fra før, hadde lærererfaring fra barne- og ungdomstrinnet i tillegg til 
gruppelederansvar fra speideren. 
 
Filosofene for ”Hvem er jeg?” 2005-2006 

• Haakon Chr. Gaukstad (våren 2006) 
• Sidsel Høye Haugan 
• Aasne Jordheim 
• Odin Lysaker 
• Kaja Melsom 
• Øyvind Olsholt 
• Andreas Ribe 
• Anne Pernille Schjelderup 
• Ariane Schjelderup 
• Erik Thorstensen (høsten 2005) 
• Knut Ove Æsøy 
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”Når man konsentrerer seg ler man ikke.” 
”Hvem er jeg?”-elev 

 
 
2. Administrering 
 
2.1. Delta k Østfold 
 
Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Østfold, Delta k, var arrangør av ”Hvem 
er jeg?”. Delta k koordinerte busstransportene mellom skoler og bibliotek. De sendte 
også ut den første informasjonen om prosjektet til samtlige involverte skoler. I tillegg 
drifter de hjemmesiden http://www.deltakultur-ostfold.no/ med oppdatert informasjon 
om samtlige prosjekter i Den kulturelle skolesekken i Østfold, og med 
kontaktinformasjon om skolene. 
 
 
2.2. Filosofifaglig ansvarlig 
 
Filosofifaglig ansvarlig, Eva Løveid Mølster, har sammen med Mona Ekelund ved 
Østfold Fylkesbibliotek utviklet ideen rundt ”Hvem er jeg?”. Mølster tilrettela ideen til 
det praktisk gjennomførbare prosjektet, engasjerte filosofer, og holdt 
introduksjonsseminar for filosofene i august 2005, og oppsummeringsseminar i 
desember 2005. 
 
Mølster har sammen med Delta k vært ansvarlig for den daglige driften av ”Hvem er 
jeg?”. Mølster har tatt seg av koordineringen av filosofene, skolene og bibliotekene. 
Elleve filosofer og 10.000 barn skulle være på rett bibliotek til rett tid og gjennomføre 
til sammen over 400 samtaler. I tillegg var Mølster ansvarlig for oppfølgende 
informasjon til lærere og biblioteker om selve gjennomføringen av samtalen. 
 
Brosjyre, lærerveiledning og pressemelding ble produsert i fellesskap mellom Mølster 
og Ekelund. 
 
Mølster har også gjennomført en evaluering av prosjektet våren 2006, ved hjelp av 
internett-verktøyet Quest Back. Lærere, bibliotekarer og filosofer har svart på 
spørsmål om sine opplevelser og erfaringer fra ”Hvem er jeg?”. (Spørsmålene er 
gjengitt i Vedlegg II-IV) 
 
 
2.3. Østfold fylkesbibliotek 
 
Mona Ekelund ved Østfold Fylkesbibliotek har koordinert forhåndsinformasjonen til 
bibliotekene og stått for utsending av brosjyrer til alle biblioteker.  
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”Filosofi er en tankeøvelse, ikke en snakkeøvelse.” 
”Hvem er jeg?”-filosof 

 
 
3. Gjennomføring 
 
3.1. Oppmøte og velkommen 
 
Biblioteket er rammen rundt arrangementet og vertskap for både filosof og elever. 
Når barna har ankommet biblioteket og før de setter seg for å samtale, ønsker 
bibliotekaren velkommen og informerer om hva biblioteket er og hva man kan bruke 
det til. Bibliotekaren deler ut påmeldingsskjema til de av barna som ikke har lånekort 
fra før av, og introduserer filosofen. 
 
Filosofen snakker litt om hva en filosof er, eller spør barna hva de tror en filosof er. 
Deretter spør filosofen barna om deres forventninger og om npen vet hva som skal 
skje under samtalen. Hovedpoenget er å komme eleven i møte på en trygg og 
uformell måte om gjør at de forstå at filosofi ikke er farlig. 
 
Filosofen forklarer så om samtalereglene eller hva som skal til for å ha en samtale. 
Her fokuserer filosofen på at alle må rekke opp hånden før de skal si noe, så skal de 
bare si noe når de blir bedt om det. Ingen skal snakke i munnen på hverandre og alle 
skal lytte til hverandre. Alle spørsmål og svar er like viktige. Ingen spørsmål eller svar 
er gale. 
 
 
3.2. Samtalen 
 
3.2.1. Målsetning 
Målsetningen med ”Hvem er jeg?” er å gi barna et rom for undring i omgivelser som 
huser all verdens spørsmål og svar. Filosofien gir rom for undring, mens biblioteket 
rommer utallige bøker med spørsmål og svar fra ulike land og ulike tider, og er 
således den rette arena for denne undringen. 
 
Elevene møter opp klassevis (ikke flere enn 30 elever per samtale) og har med seg 
papir og blyant. Filosofen har en tavle og en penn. Elevene sitter på puter eller stoler, 
gjerne i en halvsirkel. Filosofen innleder med å presentere seg og så blir barna 
oppfordret til å stille spørsmål. 
 
 
3.2.2. Filosofens rolle 
Den filosofiske samtalen ledes av filosofen. De fleste filosofene lar elevene 
bestemme spørsmålene, men noen filosofen bestemmer spørsmålene selv. De fleste 
filosofene lar elevene svare, mens de selv kommer med et nytt oppfølgingsspørsmål. 
Filosofen kan altså komme med motspørsmål og be elevene om å utdype 
påstandene sine, men filosofen skal hovedsakelig ikke komme med svarene. Selve 
poenget med den filosofiske samtalen for barn er at barna selv skal oppleve at de 
selv kommer frem til kunnskapen eller innsikten og ikke den voksne, ”kloke” filosofen. 
 
Generelt jobber de fleste filosofene med premissvurdering og begrepsavklaring. 
Filosofen krever forklaring av elevene for de påstandene de kommer med. Det er 
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også viktig å avklare hva spørsmålet spør om. De fleste setter opp et skille mellom 
filosofiske spørsmål og faktaspørsmål. 
 
Filosofen kan også bruke mye tid til å sammenlikne, klargjøre og analysere 
spørsmålene som elevene kommer med. Filosofen skal unngå å fortolke (hjelpe) 
elevene med sine meninger, og heller få elevene til å uttrykke seg i klartekst og med 
godt volum. Dette kan føre til at det går langsomt under samtalen. På denne måten 
er filosofen sikker på at alle har fått tid til å tenke. 
 
Et eksempel er en filosof som fikk en veldig sjenert jente til å snakke og som selv gav 
uttrykk for at det var bra å tørre å snakke. 
 
 
3.2.3. Tema og struktur 
Tema for samtalene vil variere fra klasse til klasse. (Se Vedlegg I for et utdrag av de 
ulike spørsmålene som barna stilte i ”Hvem er jeg?”.) Det er viktig å markere overfor 
både lærere og elever at det verken finnes ”riktige” spørsmål eller ”gale” svar. En 
forutsetning for å søke kunnskap er at man ikke er redd for å ta feil. Barna må være 
trygge på at ikke spørsmålene deres ikke er ”filosofiske” nok.  
 
Filosofen noterer fortløpende spørsmål og svar på tavla, slik at det er lettere å holde 
følge med resonnementene. Barna bruker papir og penn til å notere egne og andres 
spørsmål og svar i tillegg til eventuelle refleksjoner underveis. 
 
Det er ofte en stor utfordring å få elevene til å sitte i ro under hele samtalen. Under 
følger noen eksempler på hva filosofene har gjort (metoder) for å roe klassen og 
skape ny undring: 
 

• Viste til spennende bøker på biblioteket. 
• Stille spørsmål til elevene som de må ta standpunkt til og flytte seg i rommet i 

forhold til hvilket standpunkt de tar. 
• Dele gruppa i to etter hva elevene mente i en sak. Lar så de to fraksjonene få 

tid til å tenke ut argument for si meining før de går i dialog. 
• Ta med seg elevene rundt i biblioteket. 
• La elevene få en liten pause. 
• Dele elevene inn i mindre grupper (summegrupper) for å gi alle tid til å snakke 

om spørsmålet. 
• Rollespill der 4 elever får i oppdrag å spille 1 filosof og 3 elever. De skulle så 

spille gruppens møte med filosofen og som viste deres forventinger til møte. 
 
 
3.2.4. Lærerens rolle 
 
Læreren skal være til stede under den filosofiske samtalen, men ikke delta på lik linje 
med elevene. Læreren er observatør under hele samtalen. Selv når det er uro i 
gruppen, fungerer det oftest best om filosofen får roe ned elevene. 
 
Det er av stor betydning for oppfølgingen av elevene at læreren er til stede under 
samtalen. På den måten får læreren observere elevene i en annen setting enn den 
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vanlige i klasserommet, og den filosofiske samtalen kan gi læreren inspirasjon til 
samtalemetoder og undringsmetoder for det videre arbeidet med klassen. 
 
 
3.3. Avslutning 
 
Den filosofiske samtalen varer i 75-80 minutter, med mulige avbrekk underveis. 
Barnas samlede tid på biblioteket er på 90 minutter. Bibliotekarens tid til introduksjon 
er på 10-15 minutter per klasse. 
 
Når den filosofiske samtalen er over, avslutter filosofen med å oppsummere 
samtalen. Til slutt takker bibliotekaren for besøket og ønsker barna velkommen 
tilbake til biblioteket. 
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”Sammen har vi funnet svar som jeg ikke kunne finne alene.” 
”Hvem er jeg?”-elev 

 
 
4. Evaluering 
 
4.1. Bibliotekenes tilbakemeldinger  
 
Noen biblioteker svarte på QuestBack-undersøkelsen, mens de bibliotekene som 
hadde mange besøker valgte å svare med eget brev. 
 
 
Hovedinntrykket er at den filosofiske samtalen på biblioteket, sett fra bibliotekets 
side, var positive opplevelser for både barn og voksne. Kvaliteten på samtalen var 
avhengig av størrelsen på gruppen og filosofens ”appell i forhold til elevene”. 
 
 
Utviklingen av de filosofiske samtalene blir gjennomgående beskrevet slik: 

• Ideene som ble fremmet ble undersøkt på en seriøs måte. 
• Elevene utvikliet en ny forståelse av tingene de snakket om. 
• Sentrale begreper ble avviklet. 

 
 
Gruppeklimaet ble beskrevet som: 

• Åpent 
• Forsiktig 
• Tillitsfullt 
• Kreativt 

 
 
Flere biblioteker kunne melde om økt lånertall. Barnas besøk på biblioteket var en 
mulighet til å bli ny låner. Men utover dette ble det ofte ”for lite tid” til selve biblioteket, 
fordi den filosofiske samtalen tok det meste av besøkstiden. 
 
 
På spørsmålet om hva bibliotekarene syntes var særlig positivt med den filosofiske 
samtalen, svarte de blant annet: 

• Elevene fikk mulighet til å stille viktige spørsmål og til å bli tatt på alvor. 
• Barna får tenke selvstendig. 
• Positivt at barna lærer å lytte til hverandre og blir klar over hva som egentlig 

blir sagt. Og tid til å tenke på om en er enig eller ikke og i tilfelle hvorfor. 
• Fikk mange elever til å tenke og sette ord på ting de har lurt på – eller som de 

ikke visste at de tenkte på. 
 
 
Bibliotekarene kom med følgende forslag til forbedringer av ”Hvem er jeg?”: 

• Mindre grupper (gjerne ikke fler enn 15 elever i hver gruppe) 
• Godt forberedte lærere og elever 
• Filosofene må være "barnevennlige", altså legge inn litt aktiviteter og pauser, 

og klare å interessere sitt publikum. 
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Andre kommentarer fra bibliotekarene: 

• Det vi reagert på var mangelen på informasjon, dette kan selvfølgelig også 
være skolenes feil. Klassene møtte opp til feil tid noen ganger flere klasser 
samtidig. Det ble en del rot. 

• Det burde være unødvendig at vi som skulle stille med lokale måtte lete oss 
fram på nettet for å finne ut når de skulle komme.  

• Det var travel men morsomt. 
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4.2. Lærernes tilbakemeldinger 
 
Mange lærere svarte på QuestBack-undersøkelsen. 
 
 
Tilbakemeldingene fra lærerne er svært sammensatt. Hovedinntrykket er at den 
filosofiske samtalen på biblioteket var givende opplevelser for både elever og lærere. 
Likevel var det noen få lærere som reagerte mot samtaleformen fordi den skapte uro 
i gruppen, eller fordi ubehagelige tema ble diskutert. Kvaliteten på samtalen var 
avhengig av størrelsen på gruppen, filosofens appell og temaene som ble tatt opp til 
diskusjon. 
 
 
Utviklingen av de filosofiske samtalene blir gjennomgående beskrevet slik: 

• Ideene som ble fremmet ble undersøkt på en seriøs måte. 
• Sentrale begreper ble avviklet. 
• Elevene utvikliet en ny forståelse av tingene de snakket om. 

 
I et fåtall av tilbakemeldingene blir den filosofiske samtalen beskrevet slik: 

• Ingen seriøs undersøkelse av ideene som ble fremmet. 
• Ingen nevneverdig avklaring på sentrale begreper. 
• Elevene utviklet ingen ny forståelse av tingene de snakket om. 

 
 
Gruppeklimaet ble i hovedsak beskrevet som: 

• Åpent 
• Forsiktig 
• Tillitsfullt 
• Kreativt 
• Taust 

 
Ved ett tilfelle blir gruppeklimaet beskrevet som utrygt. 
 
 
På spørsmål om lærerne la merke til noe spesielt som skjedde under den filosofiske 
samtalen, svarte de blant annet: 

• Elevene ble skremt da de bli møtt med kontraspørsmål i begynnelsen av 
timen! 

• Filosofen var veldig pågående i forhold til elevene og tvang dem til å tenke 
over svarene sine. Hun slapp ikke eleven fra seg før denne hadde tenkt over 
svaret sitt og kommet med et spørsmål eller en konklusjon. Jeg var veldig 
spent på om elevene ville takle dette, men det gjorde de og etter en stund var 
det god flyt i samtalen og filosofen fikk aktivisert flere elever enn jeg hadde 
regnet med. 

• Elevene forstod det rett og slett ikke. 
• Elevene var delt i to "fløyer" - en filosofisk og mer vitenskapelig orientert. 

Tenkerne - som ofte er lite synlige i vanlig undervisning - fikk briljere! Det var 
veldig flott! Noen var avhengig av bekreftelse fra "sterke lederelever" for å 
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tørre å stille og restille spørsmål. Det var bra å få anledning til å observere det 
på en ordentlig måte. 

• Veldig mange startet med å lytte, men var passive i samtalen. Jeg synes at de 
ble mer aktive etterhvert og mer interessert i å finne svarene på det som det 
ble spurt om. De var veldig opptatte av å finne "det rette svaret", og ble nok 
skuffet, frustrert og forvirret i starten når det ikke var et riktig svar. Noen av de 
som var passive, ble veldig ivrig når det ble tatt opp noe de var veldig 
interessert i, som f.eks. hva er fotball? 

• Elevene fikk a-ha opplevelser. Man kunne se at mange satt og grublet. 
• Mange deltok ikke 
• Elevene var med, og det var egentlig få elever som meldte seg ut av 

samtalene. alle ideer fra elevene ble "undersøkt" og jobbet videre med. 
• Ny forståelse for sammenhengen mellom å vite og å tro. Mye kroppslig uro, 

vanskelig for elevene å holde tråden, mange elever. Elevenes spørsmål ble 
tatt på alvor. Det var vanskelig å bli spurt om så mye uten å få noen svar.  

 
 
 
På spørsmålet om hva lærerne syntes var særlig positivt med den filosofiske 
samtalen, svarte de blant annet: 

• Positivt at elevene måtte forklare spørsmålet og lytte til de andre elevene før 
de kom med svaret. 

• Dette inspirerte meg til å prøve noen metodiske triks i klasserommet. 
• Jeg har lenge tenkt å ta kurs slik at jeg kan undervise i filosofi selv. 
• Det er ikke de mest skoleflinke som utmerker seg under samtalen. 
• Jeg blir stimuler av en slik time og vil oppmuntre elevene enda mer til å 

filosofere i KRLen. 
• Jeg syntes det var spennende fordi vi ”gravde oss ned” i spørsmålene noe 

som gjorde at elevene erfarte dybder som de ikke hadde vært i kontakt med 
tidligere. 

• At den fant sted utenfor skolen.På denne måten blir de vanlige "rollene" visket 
ut. Inspirerende samtalepartner. 

• Elevene var veldig opptatte av at de skulle møte en ekte filosof, så 
motivasjonen var der. Jeg synes filosofen var flink til å prate med barn, og 
forklarte begreper på en måte som gjorde at elevene forstod hva hun mente. 
Jeg synes det også var fint at hun svarte på kommentarene/spørsmålene til de 
som var mest interessert i å tulle, slik at de forstod at det ikke bare var å 
slenge ut en kommentar, men at de faktisk måtte forsvare det de sa. 

• Det å bli bevisst hvordan man stiller spørsmål. Det å kunne grunngi hva du 
mener. 

• At det var åpent for alle typer spørsmål. 
• Fikk elevene til å tenke på spørsmål som kanskje ikke alltid har et svar. 
• De fleste elevene var engasjert en eller annen gang i løpet av samtalen. Så ett 

og samme tema fikk mange interessert, når man så på det fra forskjellige 
synsvinkler. 

• Selv beskjedne elever tok ordet og fremmet forslag til løsninger. 
• At alle spørsmål ble tatt imot like seriøst. - At elevene fikk oppleve at det kan 

finnes forskjellige svar på et spørmål og at det må være slik. 



 14

• At mange elever fikk bidratt med kunnskap om vidt forskjellige ting, men som 
viste seg å passe inn i samme tema. Enkelte elever virkelig blomstret i en 
filosofisk samtale, som nok mange lærere synes er vanskelig å få til i 
skolehverdagen.  

 
 
På spørsmål om den filosofiske samtelen på biblioteket hadde hatt konsekvenser for 
den videre undervisningen, svarte over halvparten av lærerne nei. De som svarte ja 
kom med følgende begrunnelser: 

• Måten å stille spørsmål på og oppfølgingen av svarene. 
• Elevene fikk utdypet begrepet "sjelen". Dette fikk vi i 7.kl brukt for i KRL. Vi har 

for tiden holdt på med hinduismen. 
• Mer bevisste på klare spørsmål, forklare spørsmålene. 
• Vi har filosofert videre på skolen. 

 
 
Lærerne kom med følgende forslag til forbedringer av ”Hvem er jeg?”: 

• Bedre forberedelse til samtalen, både fra egen klasse og filosof. En litt 
tydeliger informasjon til skolene i forkant. 

• Mer entusiasme fra foreleser. Er foreleser forsiktig, blir barna også 
tilbakeholdne. 

• Samtalen lå nok litt for "høyt" for 10 åringer. Filosofen må være på samme 
"nivå" som elevene. Elevene forstod rett og slett ikke hvordan de skulle 
spørre. 

• Jeg synes filosofen gjorde en god jobb, og det hadde vært fint å kunne hatt en 
samtale ved flere anledninger. Gode lokaler og små grupper er best. 

• Litt mer varisjon. Det ble litt mye stillesitting og ensformig for en del elever. 
Kanskje andre typer oppgaver hvor alle elevene må delta aktivt. 

• 1. Pause i samtalen. 2. Mindre grupper. 3. Filosofen BØR komme til skolen. 
 
 
Andre kommentarer fra lærerne: 

• Organiseringen kunne vært bedre, samt motivasjon i forkant av "pausen", der 
elevene egentlig skulle utforske biblioteket. 

• Begrepet filosofi kan defineres fra begynnelsen av. Da blir barna tryggere på 
hva det er. 

• Elevene senset sarkasme. 
• Jeg hadde liten forståelse for hvorfor vi var på biblioteket. Vi har lang vei og vi 

brukte ikke biblioteket i det hele tatt. vi satt i bystyresalen og hadde samtalen, 
synes det hadde vært bedre om vi hadde sittet slik at alle så hverandre. Det 
var også altfor lenge å sitte helt i ro (1t,25 min) for en 10-åring. Synes tiltaket i 
seg selv er spennende og bra så jeg håper at noe av dette kan rettes på og at 
vi får tilbud en annen gang også. 

• Elevene har sagt at de hadde en fin opplevelse, og de snakket en del om de 
spørsmålene som ble tatt opp seg imellom. Det viktige med en slik opplevelse 
er jo at tankene begynne å surre! 

• Positivt at det setter barna inn i nye tankemønstre, og at de må begrunne hva 
de mener...  
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4.3. Filosofenes tilbakemeldinger 
 
Alle filosofene svarte på QuestBack-undersøkelsen. 
 
Filosofene er  
 
 
Utviklingen av de filosofiske samtalene blir gjennomgående beskrevet slik: 

• Ideene som ble fremmet ble undersøkt på en seriøs måte. 
• Sentrale begreper ble avviklet. 
• Elevene utvikliet en ny forståelse av tingene de snakket om. 

 
 
Gruppeklimaet ble i hovedsak beskrevet som: 

• Åpent 
• Forsiktig 
• Tillitsfullt 
• Kreativt 
• Taust 

 
 
På spørsmål om filosofene la merke til noe spesielt som skjedde under den 
filosofiske samtalen, svarte de blant annet: 

• Den første samtalen var ny rekord. Vi tenkte ikkje på klokka før læreren sa i 
frå at klokka var 11. Vi diskuterte kvifor vi kan ta livet av dyr og ikkje 
mennesker. 

• Samtalen utviklet seg til å bli en ikke-samtale, da det var barn fra øverste 
klassetrinn som var svært negative og frekke. Det åpnet for mye uro, og det 
ble bort imot umulig å trekke dem med. Innspill som var gode og til saken ble 
ganske raskt sabotert av de negativt innstilte. 

• Dette var over tredve elever. Det viste seg at de opprinnelig hadde tenkt å ha 
alle 7. klassene i én gruppe denne dagen, dvs. tilsammen ca. 70 elever, men 
dette fikk vi heldigvis avverget. 

• Vi hadde igjen ein metadiskusjon omkring ein som var så opptatt av å seie 
noko at han ikkje klarte å høyre kva andre sa. Det skape stor interesse og 
lærarane er veldig begeistra for slike innslag. 

• Svært engasjert og kreativ gjeng utviklet spennende teori om hvordan solen 
ble til. Refleksjon på høyt nivå! 

• Begge gruppene utviklet synspunkter om hva et filosofisk spørsmål er. Vi fikk 
spørsmål på tavlen som vi undersøkte i lys av de tankene vi hadde gjort oss 
om filosofiske spørsmål. Og i begge gruppene var de interessert i spørsmål 
om verdensrommet. I den ene gruppen snakket vi mye om følgende spørsmål: 
"Hva holder universet oppe?" Her utviklet det seg to fløyer: Den ene fløyen 
forfektet en type holistisk forklaring hvor universet holdes oppe av dets innhold 
(planeter, asteroider, solsystemer osv.) samtidig som innholdet i universet 
holdes oppe av universet selv. Den andre fløyen satset på en nominalistisk 
teori hvor universet ikke var noe i seg selv, det var "ingenting", dvs. "bare et 



 16

ord". Dermed var spørsmålet ikke lenger aktuelt. Vi hadde også flere andre 
posisjoner som ble fremmet underveis. 

• En utrolig fin gruppe. Læreren kom med noen positive innspill underveis i 
samtalen (jeg lot ham få lov); vi diskuterte "høna og egget", og elevene var 
usikre på om det var mulig at en fugl kunne bli "feilfødt", dvs. at en fugleunge 
kunne bli annerledes enn foreldrene, og da fortalte læreren om noen konkrete 
eksempler fra nettopp fugleverdenen på dette. Derved kom kunnskap inn som 
et konstruktivt bidrag i samtalen. En av jentene kom bort til meg efterpå med 
lysende øyne og fortalte at hun skulle bli filosof! 

• 1 klassen: Livlige diskusjoner høna eller egget først. Livsbetinger for 
mennesker? Det vi dør av ikke å ha, er nødvendig. Det vi klarer å leve av, 
trenger vi. Det vi dør av, trenger vi ikke. Kjærlighet ble utdypet. 2. seanse: 
Lært mer på 2 timer enn 2 dager skole. 

 
 
På spørsmålet om hva filosofen syntes var særlig positivt med den filosofiske 
samtalen, svarte de blant annet: 

• At barna veldig raskt tar innover seg det åpne og flertydige ved en filosofisk 
samtale. Jeg tror også en del barn setter pris på at det de sier blir tatt på alvor, 
som gjenstand for undersøkelse, som noe som spiller en rolle i den 
utforskningen vi holder på med. Dette gjelder også for de som kommer med 
"tullete" innspill, dvs at innspill som kanskje er ment å være litt kjekkaseri, 
også kan innlemmes i den filosofiske samtalen, og dermed får vi at disse 
elevene faktisk ikke blir sabotører, men deltagere. Det er fruktbart for 
samtalelederen, og jeg tror også det kan være stimulerende for elevene. 

• At det ble et undrende fellesskap med islett av humor. 
• Muligheten til å reflektere over spørsmål omkring røyndomen. 
• At mange deltok og konsentrerte seg om samtalen. At de var lydhøre for 

hverandres meninger. 
• At barna kjenner det å bli tatt på alvor. 
• De skjønte selv at grunnen til at det ble mange gjentagelser, at det gikk litt 

tregt og ble litt kjedelig, var at de ikke konsentrerte seg og ødela for hverandre 
gjennom støy. 

• Mye god tenkning 
• Elevene fikk virkelig brukt sin kreativitet og sine rasjonelle evner. De 

overrasket både seg selv, hverandre og læreren i positiv retning. Det 
vesentlige ved samtaleformen tror jeg er at ved at hver idé virkelig blir tatt på 
alvor opplever at de blir tatt på alvor som subjekter. 

• Engasjementet og innsatsen elevene la for dagen - dette førte til at de følte at 
de lærte noe nytt. De sa under evalueringen at det hadde vært morsomt 
nettopp fordi de hadde lært mye.  

 
 
Filosofene kom med følgende forslag til forbedringer av ”Hvem er jeg?”: 

• Egentlig ingenting fra "det øvre skikt", men for samtalelederen kan det nok 
tenkes at man bare blir bedre jo mer praksis man får. 

• Kanskje elevene i enda større grad kunne forberedt noen spørsmål? 
• Mindre elevgrupper. fleire samtaler med dei same barna.  
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• Bedre egnete lokaler. For eksempel Askim bibliotek var for åpent og for mye 
støy fra andre besøkende. Optimalt ved bytte til Bystyresalen. 

• Oppfølging av både elever og lærere i form av fortsatte samtaler/kurs. 
 
 
Andre kommentarer: 

• Lærarane er veldig fine når dei tørr å delta på like premissar som elevane. 
• Det er mange elever som trekker i retning naturvitenskapelige spørsmål, det er 

en utfordring å gjøre samtalen filosofisk. Mange elever uttrykte at de syntes 
det var morsomt og interessant! 

• Dette er og blir morro 
• Helt utrolig at skolene klarer å misforstå enkle beskjeder som f.eks. størrelse 

på gruppene efter å ha mottatt så god informasjon fra Delta k!  
• Eg har begynt å gjere det same kvar gang som fungerer svært bra. Under 

innleiinga spør eg dei kva som skal til for å ha ei samtale. Alt frå fleire 
personer til det å lytte aktiv. Etter ei lita innleiing for å bryte isen startar eg med 
spørsmålet. Hvem er jeg?. Det vil seie at eg forkuserer på det generelle 
omkring det å vere mennesket og det individuelle i det å ein personlegdom. Eg 
legger inn fakta og digresjonar samstundes som vi har mange tråder oppe. Vi 
kjem aldri så djupt i spørsmålet, men mange sider av det å vere mennesket 
kjem opp. Smarte, lage lover, empati, estetikk osv. Etter å ha hatt ein del 
elevar veit eg kva spørsmål som engasjerer. Kvifor vi tek liv av dyr og ikkje 
mennesker er spanande. Vi prøvde oss og på spørsmålet. Veit aper forskjellen 
på fint og stygt. Og, kvifor kjem ikkje hesten i fengsel hvis han dreper eit 
mennesket. Desse skapte mykje fantasi, men ikkje så mykje gode svar. Er du 
snill hvis du gir ein mann ei øks som har selvmordstanker og bruker øksa til å 
drepe seg sjølv? er òg ein vinner.  
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Vedlegg 
 
Vedlegg I – Barnas spørsmål 
 
Spesielt for ”Hvem er jeg?” i Østfold skoleåret 2005-2006 var at barna selv valgte 
spørsmålene. Det ble lagt vekt på fra filosofifaglig ansvarlig og fra filosofene sin side 
at det ikke skulle legges føringer på hva som er et ”korrekt” filosofisk spørsmål. 
 
Erfaringene viste at barnas spørsmål kunne variere stort fra klasse til klasse. Under 
følger et utdrag av spørsmål, kategorisert etter temaene: A) Hvem er jeg?, B) 
metaspørsmål, C) naturvitenskap og religion, D) samfunn og etikk, E) tid og rom. 
 
Det er viktig å merke at dette ikke handler om morsomme og søte sitater fra barn, 
men at det er snakk om reflekterte tanker som i den filosofiske samtalen blir lyttet til, 
tatt på alvor, stimulert, fulgt opp og utfordret. 
 
A. Hvem er jeg? 

1. Hvor er jeg? 
2. Hvorfor er jeg? 
3. Hvorfor er jeg akkurat jeg? 
4. Hvorfor fikk jeg det navnet jeg fekk? 
5. Hvem er jeg? 
6. Hva vil det si å være? 
7. Vet voksne bedre kven de er enn barn? 
8. Hva er godt og hva er vondt? 
9. Hvorfor lever akkurat jeg? 
10. Hva skjer når jeg dør? 
11. Hva skjer etter at vi dør? 
12. Hvorfor blir vi forelska? 
13. Hva er framtida mi? 
14. Hva blir jeg når jeg er stor? 
15. Hva skal til for å bli smart? 
16. Hva er meningen med livet? 
17. Hva kjennetegner det gode liv? 
18. Hva er vennskap, hva betyr det og hva kan det være? 
19. Hvordan er det å være jente? 
20. Er du homse? 
21. Hva vil det si å ha det moro? 
22. Kan to mennesker leve to fullstendig like liv? 
23. Er det riktig at lærerne sitter i sofa, mens elevene må sitte på puter på gulvet? 
24. Hva er rettferdig? 
25. Når mennesker skal kjenne respekt må den være gjensidig, men dyr kan jo 

ikke respektere oss, kan vi da respektere dyr? 
 

B) Metaspørsmål 

1. Hva gjør en filosof? 
2. Hva er filosofi? 
3. Hva er en filosof? 
4. Hva er et filosofisk spørsmål? 
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5. Er det mulig å komme fram til et svar? 
6. Hva vil det si å tenke? 
7. Hvordan kan man glemme? 
8. Hva er spørsmål som vi ikke tør å snakke om? 
9. Hva er et merkelig spørsmål? 
10. Hva er forskjellen på spørsmålet om meningen med livet og hvor langt det er 

til Oslo? 
11. Hvordan kan spørsmålet ”hva er en vegg” være et filosofisk spørsmål? 
12. Hva er forskjellen på lette og vanskelige spørsmål? 
13. Stiller elevene flere spørsmål enn de svarer på spørsmål? 
14. Hvorfor har dette vært kjedelig? 
15. Hva kunne jeg gjøre for ikke å kjede meg? 
16. Hva kan vi finne på biblioteket? 

 

C) Naturvitenskap og religion 

1. Hvordan vet vi at Gud vet hva meningen med livet er? 
2. Hvis Gud skapte verden, hvem skapte da Gud? 
3. Finnes egentlig helvete? 
4. Hva kom først, høna eller egget? 
5. Hva skjer etter døden? 
6. Har vi levd flere liv? 
7. Hvordan begynte livet? 
8. Finnes det romvesen? 
9. Hvor slutter universet? 
10. Hvordan kom det liv på jorda? 
11. Hvor kommer vinden frå? 
12. Hvorfor er det ikke hus på månen? 
13. Hvordan får man fram bilder på TV? 
14. Hvorfor kommer det damp opp av elektriske ovner? 
15. Hvor gammelt kan et tre bli? 
16. Hvor mange tresorter er det i verden? 

 

D) Samfunn og etikk 

1. Hvorfor er samfunnet slik det er og ikke annerledes? 
2. Hvor mye søppel finnes det i hele verden? 
3. Er dere mest opptatt av fortid, nåtid eller framtid? 
4. Liker du elg? 
5. Liker du elgjakt? 
6. Hvorfor er de fleste afrikanerne svarte? 
7. Hvorfor er ”fy fader” stygt å si? 
8. Hvordan døde Mozart? 
9. Hva hadde skjedd om Thomas Edison ikke hadde blitt født? 
10. Hvorfor blir soldatene deprimerte? 
11. Hvorfor er det ikke fred i heile verden? 
12. Når ble sport funnet opp? 

 



 20

E) Tid og Rom 

1. Er en bakke oppover eller nedoverbakke? 
2. Hva er fortid og framtid for oss? 
3. Hva kan vi vite om framtiden? 
4. Hvordan vil verden bli i framtiden? 
5. Vil verden fortsette å være? 
6. Hva er klokka? 
7. Hva er evig? 
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Vedlegg II – Evalueringsspørsmål lærer 
 
 
 Først kommer det noen spørsmål om når, hvor og for hvem den filosofiske 

samtalen fant sted 
2  Hvilken måned? 
3  Hvilken dato? 
4  Hvilket bibliotek? 
5  Hvilken skole? 
6  Hvilken klasse? 
7  Så kommer det noen spørsmål der du blir bedt om å beskrive det som skjedde 

under samtalen 
8  Hvor stor andel av barna stilte spørsmål? 
9  Hvor stor andel av barna deltok i samtalen på andre måter? 
10  Hvor mange spørsmål antar du ble stilt av hver kategori? 
11  Hvordan vil du beskrive utviklingen av den filosofiske samtalen? (Du kan krysse 

av for flere beskrivelser) 
12  Hvordan vil du beskrive gruppeklimaet under samtalen? (Du kan krysse av for 

flere beskrivelser) 
13  Hvordan vil du, alt i alt, beskrive kvaliteten på samtalen? 
14  Fortell om noe du la merke til av det som skjedde under samtalen. 
15  Har samtalen hatt konsekvenser for undervisningen i ettertid? 
   

16  Beskriv kort hvilke konsekvenser samtalen har fått 
17  Hvilket inntrykk har du alt i alt av gjennomføringen av ´Hvem er jeg?´ 
18  Hvilket inntrykk har du alt i alt av ideen bak ´Hvem er jeg?´ 
19  Hva synes du var særlig positivt ved den filosofiske samtalen? 
20  Hva mener du kan gjøres for å forbedre ´Hvem er jeg?´? 
21  Har du andre kommentarer til ´Hvem er jeg´, så skriv her. 
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Vedlegg III – Evalueringsspørsmål filosof 
 
 
 Først kommer det noen spørsmål om når, hvor og for hvem den filosofiske 

samtalen fant sted 
2  Hvilken måned? 
3  Hvilken dato? 
4  Hvilket bibliotek? 
5  Hvilken skole? 
6  Hvilken klasse? 
7  Så kommer det noen spørsmål der du blir bedt om å beskrive det som skjedde 

under samtalen 
8  Hvor stor andel av barna stilte spørsmål? 
9  Hvor stor andel av barna deltok i samtalen på andre måter? 
10  Hvor mange spørsmål antar du ble stilt av hver kategori? 
11  Hvordan vil du beskrive utviklingen av den filosofiske samtalen? (Du kan krysse 

av for flere beskrivelser) 
12  Hvordan vil du beskrive gruppeklimaet under samtalen? (Du kan krysse av for 

flere beskrivelser) 
13  Hvordan vil du, alt i alt, beskrive kvaliteten på samtalen? 
14  Fortell om noe du la merke til av det som skjedde under samtalen. 
15  Hvilket inntrykk har du alt i alt av gjennomføringen av ´Hvem er jeg? 
16  Hvilket inntrykk har du alt i alt av ideen bak ´Hvem er jeg?´ 
17  Hva synes du var særlig positivt ved den filosofiske samtalen? 
18  Hva mener du kan gjøres for å forbedre ´Hvem er jeg?´? 
19  Har du andre kommentarer til ´Hvem er jeg´, så skriv her. 
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Vedlegg IV – Evalueringsspørsmål bibliotek 
 
 
 Først kommer det noen spørsmål om når, hvor og for hvem den filosofiske 

samtalen fant sted 
2  Hvilken måned? 
3  Hvilken dato? 
4  Hvilket bibliotek? 
5  Hvilken skole? 
6  Hvilken klasse? 
7  Så kommer det noen spørsmål der du blir bedt om å beskrive det som skjedde 

under samtalen 
8  Hvor stor andel av barna stilte spørsmål? 
9  Hvor stor andel av barna deltok i samtalen på andre måter? 
10  Hvor mange spørsmål antar du ble stilt av hver kategori? 
11  Hvordan vil du beskrive utviklingen av den filosofiske samtalen? (Du kan krysse 

av for flere beskrivelser) 
12  Hvordan vil du beskrive gruppeklimaet under samtalen? Du kan krysse av for 

flere beskrivelser) 
13  Hvordan vil du, alt i alt, beskrive kvaliteten på samtalen? 
14  Fortell om noe du la merke til av det som skjedde under samtalen. 
15  Har samtalen hatt konsekvenser i form av henvendelser eller besøkstall i 

ettertid? 
   

16  Beskriv kort hvilke konsekvenser samtalen har fått 
17  Hvilket inntrykk har du alt i alt av gjennomføringen av ´Hvem er jeg?´ 
18  Hvilket inntrykk har du alt i alt av ideen bak ´Hvem er jeg?´ 
19  Hva synes du var særlig positivt ved den filosofiske samtalen? 
20  Hva mener du kan gjøres for å forbedre ´Hvem er jeg?´? 
21  Har du andre kommentarer til ´Hvem er jeg´, så skriv her. 
 


