
En sammenlikning av dialogbegrepet i KRL og 
filosofi med barn

av Ketil Rogn
Prosjektoppgave – Individuelt prosjekt, modul 5
PPU 2004-2006 – Høgskolen i Hedmark

Innhold
Innledning: Bakgrunn og problemstilling

Filosofi med barn: Dialogens pedagogikk

Fra praksis: En filosofisk samtale

KRL-samtalen

En innvending

Konklusjon

Litteratur

Innledning: Bakgrunn og problemstilling
Siden filosofi ble en del av KRL-faget i 1997 har spørsmålet om hva slags plass filosofien skal ha i 
norsk grunnskole fått en del oppmerksomhet. Både pedagogiske og filosofiske fagmiljøer har fattet 
interesse for filosofiske samtaler med barn. Blant annet gjelder dette Høgskolen i Oslo, som i noen 
år har arrangert kurs og videreutdanning i emnet. Ideen om å skape et eget filosofifag i skolen fikk 
et skikkelig løft i 2004, med stortingsmeldingen «Kultur for læring». Daværende utdanningsminis-
ter Kristin Clemet omtaler her filosofi i positive ordelag: «Departementet vil sikre at barn og unge 
får en grunnleggende innføring i og erfaringer med problemstillinger og metodisk tilnærming som 
inngår i fagområdet filosofi» (UFD, 2004).

I og med at filosofi hittil har eksistert innenfor rammene av KRL-faget er det nødvendig å avklare 
hva slags forhold et eventuelt nytt filosofifag skal ha til det eksisterende KRL-faget. Jeg vil i denne 
oppgaven ta for meg det som er kjernen i filosofi med barn, og som mange vil si også er kjernen i 
KRL, nemlig dialogen. For å avklare forholdet mellom KRL og filosofi vil jeg sammenlikne dialog-
begrepet i de to fagene. Argumentet mitt er kort fortalt at måten dialog forstås og gjennomføres på 
er radikalt forskjellig i disse to fagene.

Utgangspunktet mitt er følgende: Jeg har mastergrad i filosofi, og har jobbet med ulike anvendelser 
av faget. Jeg har blant annet noe erfaring med å lede filosofiske dialoger med grupper, blant annet 
grupper av barn. Grunnet min bakgrunn i filosofi ble jeg plassert i KRL-didaktikk da jeg startet på 
PPU-studiet. Religionsperspektivet var nytt for meg, og jeg gjorde meg etter hvert en del tanker om 
forholdet mellom religion og filosofi. Noen av disse tankene har jeg prøvd å gi uttrykk for her.
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Hensikten med å skrive denne oppgaven er todelt. For det første ønsker jeg å klargjøre for meg selv 
og eventuelle lesere hva slags prinsipper som ligger til grunn for filosofiske samtaler med barn. Dis-
se prinsippene er på sett og vis filosofiske, siden de berører spørsmålet om hvordan man tenker og 
snakker filosofisk. Men siden spørsmålet om hvordan tenke og snakke filosofisk har direkte impli-
kasjoner for gjennomføringen av den filosofiske samtalen i klasserommet, kan disse prinsippene 
også sies å være av pedagogisk og didaktisk art. Jeg kommer ikke til å gi noen detaljert framstilling 
av de undervisningsmetoder som benyttes i filosofi med barn. For en slik framstilling henviser jeg 
til Børresen og Malmhester, La barna filosofere (Børresen og Malmhester 2003).

Den andre hensikten med oppgaven er å avklare forholdet mellom filosofi og KRL. Dette er en 
viktig avklaring, for det første fordi filosofi allerede er en del av KRL, for det andre fordi det i 
mange tilfeller trolig vil bli KRL-lærere som skal undervise i et eventuelt nytt filosofifag. Helt 
sikker på dette siste kan man ikke være; kanskje blir det fagutdannete filosofer som skal inn i sko-
len? Uansett vil en sammenlikning være fruktbar, om ikke annet enn for å tydeliggjøre filosofiens 
egenart.

Oppgaven baserer seg primært på studier av læreplaner og aktuell litteratur. Jeg tar utgangspunkt i 
et av mine egne forsøk på å filosofere med en gruppe ungdommer, og leser litteraturen i lys av 
denne erfaringen. Jeg gir først en kort introduksjon til fenomenet filosofi med barn, før jeg gir en 
like kort beskrivelse av praksissituasjonen. Deretter diskuterer jeg selve problemstillingen, nemlig 
dialogbegrepet i KRL og filosofi.

Filosofi med barn: Dialogens pedagogikk
Filosofi med barn handler ikke om å undervise barn i filosofi, men om å la barna få ta del i samtaler 
der de får anledning til å reflektere over filosofiske spørsmål og ideer. Vi må altså skille mellom fi-
losofi som kunnskapsfag og filosofi som praksis. For å sitere Epiktet: «En snekker kommer ikke til 
deg og sier, «Hør på at jeg snakker om kunsten å snekre,» men han skriver en kontrakt for et hus og 
bygger det...» (Hadot 1995, s 267).1 Vi er altså ikke så interessert i at skolebarn skal gjengi filosofi-
historien, men at de skal lære seg å tenke selv.

Helt siden filosofiens opprinnelse for 2500 år siden har dialogen vært kjernen i det å filosofere. So-
krates, for eksempel, filosoferte utelukkende i dialog med andre. Han mente at veien til ny innsikt 
gikk nettopp gjennom dialogen. Temaene han tok opp hadde ofte med moral eller andre viktige be-
greper å gjøre: Hva er rettferdighet? Hva er kjærlighet? Kan man læres opp til dyd? Men det er verd 
å merke seg at selve dialogformen er minst like viktig som innholdet. Sokrates kommer, i hvert fall 
i sine tidlige dialoger, sjelden fram til et endelig svar på spørsmålet han stiller. Men likevel mente 
han at filosofisk dialog gir innsikt i grunnleggende problemstillinger knyttet til det å være mennes-
ke. Videre gir det å møtes i dialog opplæring i en del elementære ferdigheter: å resonnere, å se for-
skjell på gode og dårlige argumenter, å se en sak fra flere sider, å lære seg at mennesker er for-
skjellige og tenker forskjellig – for å nevne noe.

Filosofi med barn har sine røtter i Sokrates' dialoger. Valget av dialog som arbeidsform kan begrun-
nes pedagogisk så vel som filosofisk: Fra den pedagogiske siden refereres ofte til Vygotsky og hans 
teori om språkets rolle i den intellektuelle utvikling. Vi tenker med språket. Språklig stimulering er 
derfor viktig, spesielt i førskolealder og i de tidlige skoleårene (Imsen 2003). Matthew Lipman, en 
av pionerene innenfor filosofi med barn, sier at det er dialogen som skaper refleksjon, og ikke om-
vendt: Dialogen setter i gang tankevirksomhet, konsentrasjon, vurdering av alternativ, lytting, opp-
merksomhet mot mening og definisjon. Dialogen får i gang en hel rekke mentale prosesser som 
ikke ville kommet i gang hvis vi ikke hadde hatt samtalen (Lipman mfl. 1980). I dialogen er vi nødt 

1 Min oversettelse fra engelsk.
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til å ta inn over oss at andre tenker forskjellig fra oss selv. Uten disse forskjellene ville det ikke vært 
noen dialog.

Fra Lipman (1980) har vi også fått begrepet «et undersøkende fellesskap» («a community of inqui-
ry»), som har blitt en viktig ledetråd i arbeidet med å skape en didaktikk for den filosofiske samta-
len. Børresen og Malmhester (2003) legger stor vekt på dette begrepet. Klassen eller gruppa danner 
et slags verksted der man sammen undersøker ideer, tanker og spørsmål. Arbeidet kan på et vis 
sammenliknes med det en detektiv gjør: å følge tanketråder og spor helt ut. Læreren har her en 
viktig rolle som tilrettelegger: «Det læreren skal forsøke å skape med elevene i klasserommet, er en 
spesiell holdning som består av en åpen og aksepterende tone – et reflekterende fellesskap der den 
kritikken som eventuelt kommer fram, er ment å hjelpe alle nærmere sannheten i de spørsmålene 
som drøftes» (Børresen og Malmhester 2003, s 57). Som vi ser ligger det her noen kriterier for hva 
som er en god dialog: åpenhet, aksept for forskjellighet, symmetri mellom deltakerne. Ikke minst vil 
jeg trekke fram det de sier om kritikk: Det å kritisere et utsagn er ikke det samme som å kritisere en 
person, men er heller noe som bringer oss nærmere filosofisk innsikt. I filosofiske dialoger lærer vi 
oss å sette argumenter opp mot hverandre og akseptere at det beste argumentet vinner.

Fra praksis: En filosofisk samtale
Jeg hadde selv deltatt på et par kurs om filosofering med barn da jeg i min andre praksisperiode be-
stemte meg for å prøve filosofi selv. På kursene hadde lærerne demonstrasjonssamtaler med elev-
grupper, og det hele så veldig greit ut: Barna var interesserte og fulgte med. De fleste deltok i sam-
talen, og det de sa var overraskende bra. Gode filosofiske spørsmål og resonnementer som tilfreds-
stilte selv meg som fagfilosof.

Det var derfor med optimisme jeg gikk på oppgaven i min praksisgruppe, 10. klasse ved Slidre sku-
le. KRL-faget var rammen for samtalen. Dagen før samtalen skulle finne sted hadde jeg gitt elevene 
et ark fra lærerveiledningen til trinnets KRL-bok. Arket inneholdt en del sitater av filosofen Arne 
Næss. Elevene hadde fått i oppgave å velge ut tre utsagn de mente sa noe viktig, og begrunne hvor-
for dette var viktig. For å forberede dem enda litt mer på filosofisk samtale hadde de i tillegg fått i 
oppgave å skrive ned noen punkter om hva de selv mente om kjærlighet, glede, tro, døden og me-
ningen med livet.

Når vi skulle ha selve samtalen, delte vi klassen i to, slik at hver gruppe hadde 14 elever. Jeg startet 
begge samtalene med at et par elever foreslo utsagn de selv hadde valgt. Gruppa stemte så over for-
slagene, og på denne måten kom vi fram til et tema for samtalen.

Men samtalene ble ikke slik jeg hadde tenkt på forhånd. Selv om noen elever brakte inn gode 
momenter var det mange som ikke sa noe. Begge samtalene ble nokså overflatiske, og nådde ikke 
den filosofiske dybde jeg hadde sett andre ungdommer gjøre på kurs. I ett tilfelle oppstod det en 
diskusjon mellom to jenter om dødsstraff kan rettferdiggjøres. Her lå det muligheter til refleksjon 
rundt for eksempel menneskets verdi, men dit kom vi aldri. Partene i diskusjonen hadde klare me-
ninger, og det var vanskelig å få noen av dem til å gå bakenfor disse meningene og undersøke pre-
missene for diskusjonen.

I disse timene opplevde jeg at en filosofisk samtale ikke er noe som skjer av seg selv. Det var noe 
med min måte å lede samtalen på som gjorde at det ikke ble slik jeg hadde ønsket. Klassens lærere 
trøstet meg med at «det er alltid veldig vanskelig å få dem til å snakke», men jeg fikk en klar for-
nemmelse den dagen om at å filosofere er ikke bare å snakke. Det å snakke er ikke noe mål i seg 
selv i den filosofiske samtalen; det skal snakkes på en spesiell måte, en filosofisk måte. Det ble etter 
hvert klart for meg at det å få elevene til å snakke på denne måten krever en bevissthet rundt den fi-
losofiske dialogens underliggende prinsipper. Man må ha tenkt over hva det innebærer å filosofere, 
og hvilke didaktiske konsekvenser dette får.
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Jeg vil framsette en hypotese: Min filosofiske samtale var preget av visse idealer for hva en god 
samtale er: Høy deltakelse, fri meningsytring, og respekt for den enkeltes personlige overbevisning. 
Disse idealene er typiske for all samtale i den norske skolen, men kommer klarest til uttrykk i 
«dialogfaget» KRL. Jeg tror at det var nettopp disse idealene som hindret reell filosofering, noe jeg 
skal utdype i det følgende.

KRL-samtalen
Jeg vil som sagt identifisere noen idealtypiske trekk ved klasseromsamtalene som finner sted innen-
for rammene av KRL-faget.2 Jeg baserer denne analysen på aktuelle læreplaner (KUF 1996, Læ-
ringssenteret 2002 og UFD 2005), ei lærebok i religionsdidaktikk (Afdal mfl. 2001), og to artikler 
som omhandler dialog i KRL-undervisningen (Lied 2005 og Gullbekk 2004). Jeg vil undersøke tre 
typiske trekk ved det vi kan kalle KRL-samtalen:

● Det er viktig at så mange som mulig er aktive deltakere i samtalen.

● Å delta i samtalen betyr å uttrykke egne meninger og overbevisninger.

● Spørsmål om hva som innerst inne er sant og godt er en privatsak, og bør dermed ikke dis-
kuteres innenfor rammene av KRL.

Jeg vil i det følgende vise hvordan disse prinsippene kan stå i veien for den filosofiske samtalen. 
Analysen min bygger på en sentral distinksjon innenfor all filosofi i den sokratiske tradisjonen, 
nemlig distinksjonen mellom innsikt (episteme) og meninger (doxa). Argumentet mitt er i grove 
trekk at KRL-samtalen gjennom disse tre idealene har en tendens til å redusere potensielle filosofis-
ke innsikter til personlige overbevisninger og meninger, noe som gjør det vanskelig å realisere et 
undersøkende fellesskap i klasserommet.

Aktivitet
Kravet til aktivitet i klassesamtalen trenger vel ingen dokumentasjon. De fleste lærere ønsker at ele-
vene skal være aktive når man diskuterer i samlet klasse. Det ses på som uheldig hvis noen ikke del-
tar i diskusjonen. Dersom man er på ungdomstrinnet, går det til og med utover karakteren til ved-
kommende.

Er det et problem at man ønsker høy deltakelse i samtalen? I seg selv er det ikke det, og det at alle 
deltar er selvfølgelig et mål også i filosofi. Men prinsippet om at hva som faktisk sies er mindre 
viktig enn at alle sier noe [er ikke et mål i filosofien]. Selvfølgelig ønsker læreren at det som blir 
sagt er saklig og relevant, men ellers etterstreber hun ofte en svært lav terskel. «Kom igjen, få høre 
nå! Ingenting er dumt!» Dette er ofte omkvedet fra læreren i samtaletimene. Problemet med denne 
holdningen er at samtalen får karakter av det man ofte kaller en idémyldring eller brainstorming 
snarere enn en reell dialog. Alle inviteres til å komme med sine ideer og tanker om et tema, men 
man forventer ikke at det som sies skal stå i noen slags sammenheng til det de andre i klassen har 
sagt. Dermed risikerer man at det som skulle være en samtale om et tema blir en rekke løsrevete 
kommentarer uten tilknytning til hverandre. Dermed vil man aldri oppnå at gruppa eller klassen re-
sonnerer sammen i et undersøkende fellesskap.

Filosofen Oscar Brenifier, som har jobbet mye med skoleklasser, peker på hvordan denne hold-
ningen klarest kommer til uttrykk i tradisjonen om å rekke opp hånda når du skal snakke. Dette er 
noe vi er opplært til fra første klasse, men hva slags konsekvenser har det for samtalen? Hvis alle 

2 KRL fikk ny læreplan høsten 2005, og L97 (med det reviderte KRL-faget i 2002) ble dermed erstattet. I denne 
analysen har jeg imidlertid hentet både fra den forrige og den nye læreplanen. Dette fordi begge planene kan sies å 
ligge til grunn for samtalepraksis i KRL. I tillegg er mange av dagens lærere utdannet under L97/KRL 2002, og det 
meste av fagstoffet i KRL-didaktikk skrevet med denne planen som bakgrunn.
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som har noe å bidra med i diskusjonen rekker opp hånda, og de så snakker etter tur, så ender vi ikke 
opp med en samtale, men med en rekke enkeltstående ideer uten sammenheng. Denne håndsopprek-
ningen et symptom på et underliggende problem: Man ser på det som viktigere at hver enkelt elev 
uttrykker seg selv, sine egne meninger og overbevisninger, enn at gruppa sammen undersøker et 
spørsmål. I den filosofiske samtalen, derimot, er det undersøkende fellesskapet som er idealet, ikke 
at hver enkelt skal uttrykke seg selv (Brenifier 2004a).

Egne meninger og overbevisninger
Det er en vanlig oppfatning at tanker og meninger kun eksisterer inni hver enkelt av oss. Vi tror at 
meningene må komme ut ved at hver og en får uttrykke seg, som om hver enkelt hadde sine egne 
unike og private tanker. Men det er gode grunner til å trekke denne antakelsen om tankenes private 
karakter i tvil. Vi kan minne om Sokrates, som mente at dialogen var kjernen i det å tenke. En filo-
sof fra vårt århundre, Ludwig Wittgenstein, lærte oss at ord og begreper får sin mening gjennom 
bruk, altså gjennom sosial praksis. Siden ord og begreper er byggesteinene til tanken, betyr dette at 
tankene ikke er så private som vi skulle tro. Vygotsky har vist hvilken rolle språket spiller i tenk-
ningen og den intellektuelle utviklingen. Språket er et sosialt fenomen; altså er tankene våre det og-
så. Dette betyr at vi kan tillate oss å ta fokuset vekk fra det private og mot det allmenne i våre 
klasseromsamtaler, i hvert fall så lenge disse er ment å skulle være filosofiske.

Men likevel har KRL-samtalen lett for å bli til en ren meningsutveksling. Det er nettopp en slik 
holdning som kommer til uttrykk i en artikkel om dialog i KRL-faget av Sidsel Lied (2005). Hun 
spør: «Kan dialogiske møter mellom elev og lærer og elev og lærestoff finne sted i et obligatorisk 
skolefag med en nasjonalt fastsatt læreplan, med felles læremidler i form av autoritative, forkynnen-
de religiøse fortellinger og tekster, der læreren er autoritet både i lys av rolle, alder og kompetanse, 
og der elevene er umyndige barn?» (Lied 2005, s 6).

Lieds problem er altså om man kan skape rom for dialog innenfor KRL-fagets autoritative rammer. 
Spørsmålet er i høyeste grad legitimt. Det er ingen tvil om at strenge autoritative rammer kan funge-
re som hinder for at elevenes stemme skal komme fram. Ser man litt tilbake i skolehistorien, får 
man ytterligere bekreftet dette. Fram til andre halvdel av det 20. århundre bestod undervisningen 
stort sett av formidling ved forelesning. Pugg og utenatlæring dominerte, og elevene fikk bare 
snakke når de ble «hørt» av læreren. Kommunikasjonen var utelukkende enveis, fra lærer til elev, 
og det var lærerens og lærestoffets autoritet som sikret at det forble slik.

Lieds løsning på dette problemet er å innføre et utvidet og svært inkluderende dialogbegrep. Hun tar 
utgangspunkt i det hun identifiserer som den «klassiske sokratiske dialogen». Dette er, som vi har 
vært inne på, en samtale med vekt på åpenhet, likeverdighet, konsensus og vilje til å la det beste ar-
gumentet seire. Det sokratiske dialogbegrepet har en normativ side; det sier noe om hvordan en 
dialog bør være.

Men Lied synes det sokratiske dialogbegrepet blir for snevert: Det fanger ikke opp alle de dialogene 
som foregår i skolen, mellom elev, lærestoff og lærer. Lied vil at begrepet dialog skal omfatte 
«symbolbasert interaksjon av alle typer» (Lied 2005, s 11). Det vil si at dialog ikke trenger å være 
verbal, men kan finne sted ved hjelp av bilder, gester, handlinger, objekter og matematisk språk. 
Lied henter inspirasjon for et slikt dialogbegrep blant annet hos Bakhtin, som mente at enhver yt-
ring er dialogisk. Ytringen venter alltid et svar, som kan være uttalt eller taust, det kan være en 
handling eller et symbol. Lied presiserer at «kvaliteter som symmetri, åpenhet, og vilje til å la det 
beste argumentet seire, samt mål om å nå fram til enighet, er fraværende fra denne begrepsbe-
stemmelsen» (Lied 2005, s 11). Spesielt vil hun til livs målet om at dialogen skal føre til enighet, 
noe hun mener er et sentralt mål i den sokratiske dialogen. Dialog handler heller om å artikulere for-
skjeller og å lære seg å leve med motsetninger. Dialogen er «forhandling om mening gjennom mø-
ter mellom ulike stemmer» (Lied 2005, s 12).
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Som et eksempel på en ytring som fanges opp av det utvidete dialogbegrepet, men ikke av det so-
kratiske, viser Lied oss en tegning. Den kommer fra omslagsiden på KRL-arbeidsboka til en 6. 
klassing, og viser to kors. På det ene korset henger en person (Jesus?); det andre korset er snudd 
opp-ned, i tråd med satanistisk symbolbruk. Ved siden av korsene har eleven skrevet «KRL --> Su-
ger, suger, suger». Lied kommenterer denne tegningen slik:

Gjennom fordreiningen av kristne symboler [...] og gjennom en språkbruk som er vanlig i den 
ungdomskulturen som omgir ham, konkretiserer han kritikken mot faget: KRL suger! I tråd 
med den forståelsen vi finner innenfor dialogiske og sosiokulturelle perspektiver på læring, 
ser jeg denne ytringen som et ledd i en heftig dialog mellom Tor og KRL [...]. En forståelse 
av dialog i tråd med den klassiske, sokratisk pregede dialogen, ville ikke ha fanget opp 
dialogen mellom Tor og lærestoffet i denne ytringen. Samtalen mellom ham og lærestoffet er 
verken preget av vilje til å lytte, åpenhet for andres argumenter, saklighet eller konsensus og 
enighet, og ville derfor ikke blitt definert som en ekte dialog innenfor denne forståelsesram-
men (Lied 2005, s 16).

Lied røper i sine kommentarer til Tors tegning et typisk trekk ved KRL-samtalen, nemlig tanken om 
at alle ytringer er like verdifulle, uansett om de er godt eller dårlig begrunnet, eller ikke begrunnet i 
det hele tatt. Lied er opptatt av at dialogen skal få fram mangfold og flertydighet, noe hun mener det 
klassiske dialogbegrepet ikke klarer. Hun argumenterer med at dersom vi alltid skulle vurdere ele-
venes bidrag ut ifra kriterier som saklighet, symmetri og åpenhet ville vi ekskludere mange ytringer, 
for eksempel Tors tegning. Dermed ville vi også miste mange stemmer og potensielt gode bidrag i 
dialogen.

Lieds dialogbegrep har mange positive sider. Det oppfordrer til en inkluderende atmosfære. Det åp-
ner for at det er legitimt å forholde seg til lærestoffet og læreren på andre måter enn den rasjonelle 
diskursen. Og det kan, som Lied argumenterer godt for, bidra til å «redusere asymmetrien som kan 
finnes mellom mennesker, for eksempel i forholdet mellom lærer og elev» (Lied 2005, s 12). Ved å 
åpne for divergerende stemmer og ulike typer respons blir ikke lærerens stemme nødvendigvis den 
dominerende. I noen tilfeller kan det faktisk være slik at elevene har større innsikt i lærestoffet enn 
læreren selv har, og det utvidete dialogbegrepet åpner for dette.

Jeg er altså ikke ute etter å kritisere Lieds dialogbegrep som sådan. Den dialogiske innstillingen hun 
skisserer har jeg selv prøvd å realisere i egen undervisning, og jeg er enig i hennes fokus på å få 
fram ulike syn og et mangfold av stemmer. Dette er helt sentralt, også i filosofien: En dialog er jo 
umulig dersom alle tenker det samme! Poenget mitt her er at den filosofiske samtalen krever at man 
i tillegg til flertydighet og mangfold stiller krav til blant annet argumentasjon og saklighet, noe som 
er fraværende fra Lieds dialogbegrep.

Jeg vil illustrere dette ved å gi en noe mer fyldig framstilling av det klassiske sokratiske dialogbe-
grepet. Vi kan starte med å plassere Lieds posisjon innenfor dualismen «påvirknings-pedagogikk» 
og «frivekst-pedagogikk», i henhold til Hans Skjervheims terminologi (Skjervheim 1992). «Påvirk-
nings-pedagogikken» sier at undervisningen bør være lærersentrert og autoritær, altså preget av en 
enveis påvirkning fra lærer til elev. I motsetning til dette står den mer elevsentrerte «frivekst-peda-
gogikken». I den første ser man for seg at elevene kan formes slik læreren eller oppdrageren ønsker, 
mens innenfor frivekst-tenkning mener man at elevene fra naturens side utvikler seg selv til gode og 
fornuftige mennesker, uten autoritær styring. Med sitt fokus på å slippe fram elevenes stemmer og å 
utjevne forskjellen på lærer og elev plasserer Sidsel Lied seg trygt i frivekst-leiren.

Men, sier Skjervheim, denne distinksjonen er ikke uttømmende. Det finnes et tredje alternativ. 
Dette alternativet kaller Skjervheim det dialektiske, og inspirasjonen til dette pedagogiske synet 
finner han hos Sokrates. På Sokrates' tid var de fleste lærere det man kan kaller sofister. Disse la 
spesiell vekt på ett fag, nemlig retorikken eller talekunsten. Dette er forståelig, siden det å kunne 
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snakke for seg var svært viktig for å gjøre seg gjeldende i den atenske bystaten. Retorikkfaget hand-
ler om å overtale, det vil si å få andre til å gjøre eller mene det en selv vil.

Men ifølge Sokrates finnes to typer overtalelse. Den ene fører til at man danner seg meninger uten 
innsikt. Det vil si at man danner seg oppfatninger eller meninger uten å kunne begrunne dem. Tors 
ytring over er et eksempel på en slik mening: «KRL suger!», et isolert utrop uten kontekst og uten 
noen videre begrunnelse. Den andre typen overtalelse fører til innsikt, altså at man baserer meninge-
ne sine på kunnskap om saken man snakker om. (Litt upresist kan vi si at Tors utsagn er subjektivt, 
mens et mer fyldig argument for KRL-fagets utilstrekkelighet kanskje kunne kalles objektivt). Vi 
kan bruke uttrykket overbevise om innsikten, mens overtale forbeholdes den retoriske meningsdan-
nelse uten innsikt. Hvis jeg vil overtale noen om noe, forutsetter dette at tilhøreren blir gjort til ob-
jekt som kan manipuleres slik jeg vil. Vår tids reklamebransje illustrerer dette: Reklamen er ikke 
laget for å gi oss innsikt, men for å påvirke oss til å kjøpe noe. I reklamefolkenes øyne er ikke vi 
tenkende subjekter, men konsumenter som skal manipuleres i en bestemt retning. Det samme kan 
sies om den populærkulturen (satanistisk musikk?) som har påvirket Tors oppfatning av KRL. Å 
overbevise, derimot, forutsetter et subjekt/subjekt forhold. Vi er ikke lenger så opptatt av å få den 
andre til å mene det samme som oss, men at den andre oppnår innsikt og forståelse. Det er dette 
Skjervheim kaller ekte dialog. I dialogen kan lærer og elev møtes som «jeg» og «du». Dette er en li-
keverdig eller symmetrisk dialog der det blir mulig å lære gjennom å dele innsikter. I motsetning til 
det man kan få inntrykk av når man leser Sidsel Lieds artikkel, er det ikke slik at den sokratiske 
dialogen visker ut uenighet og motstand. Det er nettopp det at folk tenker forskjellig som driver 
dialogen framover. I en ekte dialog er vi opptatt av å forstå hva den andre tenker og sier, selv om 
dette er noe annet enn vi selv tenker. Det å skape enighet og tilslutning tar retorikerne seg av.

Mitt ankepunkt mot Lieds utvidete dialogbegrep er altså at det legger opp til uhemmet meningsyt-
ring. Det er ingen krav til å grunngi eller utdype disse meningene, forklare hvordan de slutter seg til 
eller skiller seg fra andres meninger, forklare deres kontekst, og så videre. Det blir bare meninger. 
Skillet mellom meninger og innsikt er grunnleggende i all filosofisk aktivitet. Spørsmål som «Hvor-
for mener du det?», «Hva slags forhold er det mellom det du sier og det de andre sier?» og «Finnes 
det andre perspektiver på samme sak?» hører med til den filosofiske samtalen. Dermed må vi også 
åpne for at det finnes visse normer for god dialog. Den filosofiske samtalen krever for eksempel at 
vi greier å skille mellom et godt og et dårlig argument. I min egen samtale, referert i starten, hadde 
jeg problemer med å få gruppa opp på et filosofisk nivå. Noe av grunnen til dette var at jeg gikk inn 
i samtalen med et ønske om at flest mulig skulle delta og si hva de mente. Dette er i utgangspunktet 
en sunn innstilling, men den må i filosofi suppleres med en mer spørrende og resonnerende hold-
ning, dersom man ønsker at samtalen skal bli noe mer enn en idémyldring.

Sannhet
Den filosofiske samtalen kommer ikke unna noen helt grunnleggende spørsmål om hva som er sant 
og godt. Som Børresen og Malmhester skriver: «Som alle andre må barn leve som om de har svar 
på spørsmålet «Hvordan kan man leve bra?». Gjennom dette tar de stilling til filosofiske spørsmål 
og problemer» (Børresen og Malmhester 2003, s 15). Og i behandlingen av spørsmålene om det 
Sanne og Gode kommer filosofien i konflikt både med religionen og religionsundervisningen.

I religionen knyttes det Sanne og Gode (i betydningen det som dypest sett er sant og godt) til det 
hellige eller guddommelige. I den norske religionsundervisningen var det å forkynne kristendom-
mens vei til Sannheten en naturlig del av religionsundervisningen fram til 1969, da det ble bestemt 
ved lov at skolen ikke skulle drive dåpsopplæring. Fra 1969 utviklet kristendomsfaget seg til å bli et 
fag som skal orientere om religioner, ikke forkynne; altså kunne man ikke lenger undervise i kris-
tendom som om det var Den Rette Vei. Dette ble fullbyrdet i 1997 med innføringen av KRL, et 
felles religions- og livssynsfag med plass til alle religioner og overbevisninger. Dette har ført til at 
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man har blitt svært varsom i behandlingen av spørsmål knyttet til hva som er hellig, inkludert det 
Sanne og Gode. Den enkeltes religiøse overbevisning ses på som en privatsak. I Veiledning til KRL-
faget fra 1997 framheves dette: «Spørsmålet om sannhet og overbevisning hører hjemme i det per-
sonlige møtet mellom elev og lærestoff» (Veiledning til KRL 1997: 14, sitat hentet fra Lied 2005, s 
16). I den siste KRL-planen fra 2005 finner vi liknende formuleringer: «Kunnskaper om religioner 
og livssyn, og om den funksjon disse har både som tradisjon og som levende kilde til tro, moral og 
livstolkning, står sentralt i faget. I faget skal det stimuleres til allsidig dannelse, til personlig utvik-
ling og til bevissthet om ens egen identitet» (UFD 2005). KRL er et fag med plass til mange versjo-
ner av Sannheten, og ingen har i prinsippet noen privilegert plass. Hva som dypest sett er sant og 
godt må hver enkelt ta stilling til. Det Sanne og Gode er således noe personlig.

Som filosof er jeg enig i følgende: Læreren bør ikke indoktrinere sannheten i elevene, som om hun 
har det endelige svaret. Sannheten, eller sannheter, må hver enkelt komme fram til, gjennom dialog 
og egen tankevirksomhet. Så langt er det ingen konflikt mellom filosofien og KRL. Det er at sann-
heten ses på som noe personlig og hellig som skaper problemer i den filosofiske samtalen. Det som 
er både personlig og hellig er vanskelig tilgjengelig for andre enn meg selv, og dermed også vans-
kelig å gjøre til gjenstand for dialog. La meg utdype dette.

Dialogen i KRL knyttes opp mot identitetsdannelse. Og identitetsdannelse, ifølge læreplanen, består 
først og fremst i å bli kjent med sin egen kulturs religion og livssyn. I innledningen til revidert lære-
plan for KRL (2002) heter det at «religion og livssyn [er] en kilde til inspirasjon som strekker seg ut 
over det trosmessige og favner videre enn egne trosfeller. Tro og livssyn er med på å forme den en-
keltes selvoppfatning, tilhørighet og feste» (UFD 2002, s 11). I læreplanens Generell del finner man 
et liknende resonnement: «Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved at en blir fortrolig med 
nedarvede væremåter, normer og uttrykksformer. Opplæringen skal derfor ivareta og utdype eleve-
nes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner» (KUF 1997, s 9). Det den enkelte oppfatter som 
Sant og Godt er altså knyttet til tradisjon, livssyn og religion, som i sin tur er sentrale i å forme den 
enkeltes identitet.

Selv om elevens sosiokulturelle kontekst tillegges vekt i identitetsdannelsen, er det til syvende og 
sist den enkelte som forvalter sin identitet, og dermed også hva de anser for å være sant og falskt. 
Spørsmålet om sannhet knyttes i siste instans opp mot hver enkelts personlige overbevisning og ut-
vikling. Personlig utvikling er sågar et av hovedmålene i KRL-faget under L97. Men hvis sannhet 
knyttes såpass sterkt til personlig overbevisning, blir det vanskelig å føre en dialog der man har som 
mål i fellesskap å komme fram til noe som er sant. Den filosofiske dialogen krever at det i prinsip-
pet finnes en sannhet som alle har tilgang til og som man kan komme fram til gjennom dialog, selv 
om man i praksis ikke alltid klarer dette. I den sokratiske tradisjonen betyr det å bli overbevist om 
noe at man vurderer ulike argumenter for og mot, og lar det beste argumentet vinne. Dette strider 
ikke mot idealet om personlig utvikling. Men det betyr at overbevisning er noe som skjer gjennom 
rasjonell diskusjon med andre, og ikke gjennom personlig kontemplasjon. Ved å gjøre Sannhet til et 
spørsmål om personlig overbevisning, ekskluderer KRL-faget dette spørsmålet fra dialogen, og tar 
dermed vekk mye av grunnlaget for en genuin filosofisk dialog.

Når det gjelder sannhetens forankring i det hellige, skaper dette liknende problemer. Afdal mfl. ar-
gumenterer for at «det hellige» bør være religionsundervisningens sentrum. «Det hellige» karakteri-
serer de som «en transcendent virkelighet», «det som er fullstendig annerledes» og noe som «over-
skrider den fornufts- og sansebaserte virkeligheten» (Afdal mfl. 2001, s 206). Men det som ligger 
utenfor den fornuftsbaserte virkeligheten ligger også utenfor den verden av argument og motar-
gument som vi beveger oss innenfor i filosofien. Dersom spørsmålet om hva som dypest sett er sant 
hører til det hellige, er det utilgjengelig for rasjonell samtale, og derfor vanskelig å gjøre til gjen-
stand for filosofisk dialog.
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Det finnes mange teorier om sannhet innenfor filosofien. Noen mener sannhet eksisterer uavhengig 
av oss mennesker, altså at det er noe objektivt. Andre anser sannhet som noe vi blir enige om, altså 
noe intersubjektivt. Relativister finnes også blant filosofene, og disse mener ofte at det er opp til 
hver enkelt å bestemme hva som er sant. For den filosofiske dialogen er det imidlertid viktig at man 
kan diskutere grunnleggende sannheter uten at noen føler seg støtt eller krenket. Et eksempel kan 
være det enkle (?) spørsmålet «Hvordan er det bra å leve?». Et beslektet spørsmål, som jeg har sett 
Oscar Brenifier bruke i samtale med barn, er «Hva er viktig?». Dersom utgangspunktet for arbeidet 
med disse spørsmålene er at de tilhører noe som overskrider den fornufts- og sansebaserte virkelig-
heten, så lover dette svært dårlig for en filosofisk og dermed rasjonell undersøkelse. Dette betyr 
ikke at Sannheten i filosofi er noe «mindre» enn det er i religion. På et vis kan man vel si tvert imot: 
I den filosofiske dialogen løfter vi sannheten ut av den enkeltes sjel og gir den over til gruppa som 
helhet. Sannheten er altså større enn individet.

Idealet om det undersøkende fellesskap gir oss en rettesnor for arbeidet med det Sanne og Gode i fi-
losofi. Det som oppfattes som sant og godt må være av en slik karakter at gruppa kan undersøke det 
i fellesskap gjennom meningsfull samtale. Det betyr for det første at det sanne og gode må kunne 
uttrykkes og diskuteres i ord som alle forstår; for det andre må det ikke være så hellig at noen eks-
kluderes fra samtalen. En sekulær innfallsvinkel til denne type spørsmål er i så fall å foretrekke over 
en religiøs.

En innvending
En innvending til argumentet mitt er at det filosofiske tankesettet jeg opererer med her, med sin 
vektlegging av den rasjonelle dialogen, ikke er egnet til å møte dagens postmoderne og pluralistiske 
virkelighet. Jeg har utelukket det hellige som innfallsvinkel i den filosofiske dialogen, men kanskje 
undring over tilværelsens uforklarlige og mystiske elementer er en naturlig del av det å drive med 
filosofi? Det finnes jo både religiøse og mystikere blant de store filosofene. Hva med for eksempel 
Søren Kierkegaard, som gjorde det til et hovedpoeng i sin filosofi nettopp å overskride den fornufts- 
og sansebaserte virkeligheten til fordel for en religiøs sfære? Til og med Immanuel Kant, opplys-
ningstidens og fornuftens store filosof, uttrykte kanskje en slags beundring for det store og ufatteli-
ge i det berømte sitatet: «To ting fyller meg med stadig økende beundring og ærefrykt [...]: stjerne-
himmelen over meg og den moralske loven inni meg.»

Mitt svar på denne innvendingen er at selv om undringen over det uforklarlige og det som er større 
enn oss er en naturlig del av den filosofisk refleksjonen, så må likevel den filosofiske samtalen 
ledsages av visse allmenne kriterier for rasjonell diskurs. La meg utdype dette.

«Undring» og «søken» er viktige stikkord både i religion og filosofi. Vi kan anta at det er en und-
ring over tilværelsen og en søken etter mening som ligger til grunn både for religiøse og filosofiske 
innsikter, inkludert ideen om «det hellige». Som læreplanen av 2005 sier: «Religioner og livssyn 
gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål [...]» (KRL 2005 plan). Dette er også tilfellet for filosofi.

Denne undringen skal vi selvfølgelig ta vare på i den filosofiske samtalen med barna. Hvordan kan 
vi unngå dette? Undring er jo på et vis kjernen i filosofien. Spørsmålet er hvordan vi møter denne 
undringen. Afdal mfl. velger å møte den gjennom at elevene får «møte det spesifikt religiøse», altså 
det hellige. Jeg vil argumentere for en alternativ utvei, nemlig at man tar selve spørsmålet på alvor. 
Spørsmålet er undringens manifestasjon, et forsøk på å artikulere det man undrer seg over. Spørs-
målet er grunnsteinen i den filosofiske samtalen: Gjennom spørsmålet skapes filosofiske ideer. Rent 
praktisk er det også slik at den filosofiske samtalen ofte starter med at læreren eller elevene formu-
lerer et spørsmål.

Hvordan møter vi voksne barns spørsmål? Dette er temaet for en artikkel av Oscar Brenifier (2003). 
Hvis vi i det hele tatt tar oss tid til å møte spørsmålene, så skjer dette ofte ved at vi gir det Brenifier 
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kaller et ferdig svar. Vi tar altså ikke barnas spørsmål som et tegn på at de ønsker å tenke gjennom 
noe sammen med oss, men forter oss å gi et svar slik at vi kan komme videre med våre andre gjøre-
mål. Dette gjelder på skolen mer enn noe annet sted. Vi er vant til at læreren skal ha svaret, læreren 
skal vite. Barna lærer fra første klasse å spørre læreren hver gang de lurer på noe. Og læreren er 
vant med å møte alle spørsmål med ferdige svar. Med en slik holdning, sier Brenifier, viser man at 
man ikke respekterer barn som tenkende mennesker, som i de fleste tilfeller evner å svare på sine 
egne spørsmål, dersom vi voksne legger opp til det. Spesielt i filosofien må læreren motstå fristel-
sen til å «si svaret».

Gode og dype spørsmål kan ikke besvares, og skal ikke besvares. De kan bare problematise-
res, som for oss betyr at vi starter med å analysere deres innhold og verdsetter dem for det de 
bringer oss, og i et neste skritt starter med å skape ideer som kan kaste lys på ulike stier spørs-
målet kan lede oss til. Å stille spørsmål er et tankeeksperiment, et verktøy som lar oss utfors-
ke grensene av kunnskap og forståelse. Av denne grunn er det helt nødvendig at den voksne, 
forelderen eller læreren, innrømmer overfor barnet at et spørsmål ikke kan besvares, enten 
fordi han ikke vet, eller fordi han postulerer og forklarer at det ikke finnes noe definitivt svar 
på det (Brenifier 2003).3

Så fremgangsmåten i filosofi med barn er altså å møte spørsmålene med analytisk og problematise-
rende blikk. Men hvordan foregår dette i praksis? Her er det mange løsninger. Brenifier har utviklet 
sin egen metode. Den går i korthet ut på at man har et utgangsspørsmål, for eksempel «Hva er 
viktig?». Elevene inviteres til å formulere svar. Disse svarene, man kan kalle dem hypoteser, blir så 
gjenstand for nye spørsmål. Basert på disse spørsmålene kan man kanskje omformulere og spisse 
hypotesene. Etter hvert kan man også sammenlikne ulike hypoteser; finne ut hva forskjellen består 
i, hva som er det springende punktet. På denne måten genererer spørsmålet filosofiske teorier og 
ideer (Brenifier 2004b). Børresen og Malmhester skisserer en annerledes, men beslektet, metode. 
De tar utgangspunkt i det de kaller en «hendelse» i sine samtaler. Dette kan være ei bok, en historie, 
et bilde, hva som helst. Poenget er at hendelsen skal få i gang samtalen og refleksjonen. Barna for-
mulerer så spørsmål med basis i hendelsen. De deler sine spørsmål med gruppa, og neste skritt er at 
hver enkelt velger ut et ett spørsmål man vil snakke mer om. Utvelgelsen viser at ikke alle spørsmål 
er like gode. Man kan eventuelt gruppere spørsmålene etter emne. Dette gir trening i å se sammen-
henger og muligheter. Valg av spørsmål følges mer eller mindre av fri samtale om temaet eller 
spørsmålet. Samtalen avsluttes med evaluering: Hvordan gikk denne samtalen? Dette er et viktig 
punkt, fordi det viser at man tar selve samtalen som samtale seriøst (Børresen og Malmhester 2003).

Vi ser altså både hos Brenifier og Børresen/Malmhester at det filosofiske spørsmålet blir behandlet 
av gruppa, men ikke nødvendigvis besvart, i alle fall ikke endelig. Ødelegger slik behandling barnas 
undring? Nei, det lærer dem at undringen er fruktbar, at undring produserer innsikt. Denne måten å 
behandle spørsmål på viser oss et viktig skille mellom KRL og filosofi. KRL er, som det presiseres 
ettertrykkelig i læreplanen, et kunnskapsfag. Det vil i siste instans innebære at man møter elevenes 
filosofiske undring ved å presentere ferdige svar. Visst åpnes det for at elevene gjennom dialog skal 
få komme med sine reaksjoner til disse svarene, men man forventer likefullt at elevene tilegner seg 
et sett ferdige kunnskaper.

Skal filosofi bli et skolefag, er det slik sett meget viktig at det ikke blir et kunnskapsfag på linje 
med KRL. Filosofi bør bli et fag der elevene selv kan lage ideene, snarere enn bare å ta imot dem. 
Filosofi kan, som Steinar Bøyum så treffende uttrykker det, bli et fag der man lærer seg å tenke. 
Med referanse til skolens nye læreplan og dens vektlegging av basisferdigheter sier han:

[...] mange forkjemparar for filosofi med barn [meiner at] skulen har ignorert ei basisevne 
som er like fundamental som lesing skriving og rekning, nemleg tenking. At tenking blir 
gløymd, medan digital kompetanse vert opphøgd til ei fjerde «basisferdigheit», er ikkje mind-

3 Min oversettelse fra engelsk.
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re enn ein skandale. Å tenke godt burde vere eit like naturleg mål for utdanning som det å 
skrive, lese og rekne godt» (Bøyum 2005, s 63).

Konklusjon
Da jeg i min praksis prøvde å lede en filosofisk samtale med en 10. klasse, opplevde jeg at det var 
vanskelig å få samtalen opp på et filosofisk nivå. Samtalen ble en meningsutveksling, og verken 
elevene eller jeg fikk følelsen av å filosofere. Jeg tror denne mangelen på filosofisk dybde skyldes 
at jeg tok med meg KRL-fagets dialogmodell inn i den filosofiske samtalen. I denne oppgaven har 
jeg vist at KRL og filosofi har ulike syn på dialog. I KRL vektlegger man individuelle meninger, 
personlig utvikling og undring over det hellige. I filosofi vektlegger man allmenne innsikter, et un-
dersøkende fellesskap og problematisering av spørsmål. KRL er først og fremst et kunnskapsfag, 
noe som setter grenser for hvor langt man kan gå i å konstruere egne innsikter. Det er derfor å håpe 
at et eventuelt filosofifag ikke blir et kunnskapsfag, men et reelt dialogfag.

Litteratur
Afdal mfl. (2001): Tro, Livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk, Oslo, 
Universitetsforlaget

Brenifier, Oscar (2003): «How to avoid children's questions», Thinking, volume 16, Nr 4, New 
York: IAPC, Montclair State University. Publisert på: 
http://www.buf.no/les/artikler/index.php?page=ob-avoid 

Brenifier, Oscar (2004a): «A quick glance at the Lipman method», Diotime &#8211; l'Agora nr 21. 
Publisert på: http://www.buf.no/les/artikler/index.php?page=ob-lip 

Brenifier, Oscar (2004b): , Oslo: Cappelen forlag

Børresen, Beate og Bo Malmhester (2003): La barna filosofere: Den filosofiske samtalen i skolen, 
Oslo, Høyskoleforlaget

Bøyum, Steinar (2005): «Kvifor og korleis vi bør ha filosofi i skulen», Utdanning nr. 15/2005.

Gullbekk, Eystein (2004): «Med dialog på timeplanen – Halima sin KRL-time», s 128-144, Norsk 
Pedagogisk Tidsskrift nr. 2-3/2004

Hadot, Pierre (1995): Philosophy as a way of life, Malden, Blackwell Publishing

Imsen, Gunn (2003): Elevens verden, Oslo, Universitetsforlaget

KUF (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) (1996): Læreplanverket for den 10-årige 
grunnskolen, Nasjonalt læremiddelsenter

KUF (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) (1997): Læreplan for grunnskole, videregå-
ende opplæring og voksenopplæring, Generell del, Oslo, Læringssenteret

Lied, Sidsel (2005): «Forholdet mellom elev og lærer i KRL-faget. Et asymmetrisk eller dialogisk 
forhold?», Prismet nr. 1/2005

Lipman, Matthew mfl. (1980): Philosophy in the classroom, Philadelphia, Temple University Press

Læringssenteret (2002): KRL-boka, Oslo, Utdanningsdirektoratet

Skjervheim, Hans (1992): «Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi» i Pedagogisk filosofi, s. 65-78, 
Pedagogisk Filosofi, E. L. Dale (red.), Oslo, Ad Notam Gyldendal

UFD (Utdannings- og forskningsdepartementet) (2004): Stortingsmelding nr. 30, Kultur for læring

11

http://www.buf.no/les/artikler/index.php?page=ob-avoid
http://www.buf.no/les/artikler/index.php?page=ob-lip


UFD (Utdannings- og forskningsdepartementet) (2005): Læreplan i kristendoms-, religions- og 
livssynskunnskap, Oslo, Utdanningsdirektoratet

12


	En sammenlikning av dialogbegrepet i KRL og filosofi med barn
	Innhold
	Innledning: Bakgrunn og problemstilling
	Filosofi med barn: Dialogens pedagogikk
	Fra praksis: En filosofisk samtale
	KRL-samtalen
	Aktivitet
	Egne meninger og overbevisninger
	Sannhet

	En innvending
	Konklusjon
	Litteratur


