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Børns dannelse – om filosofi med børn i
almenpædagogikken
I den ene af Ellengårdens børnehavegrupper så børnene noget måbende til, da Mette gav sig
til at klippe både ben, hale og hoved af en ko. Hvad søren er meningen? vil man måske spørge –
hvis man som udenforstående blot iagttog Mettes handlinger og ikke tillagde hendes spørgsmål særlig betydning. Men meningen er klar for enhver, der er fortrolig med den filosofiske
samtale, for forud for og undervejs i Mettes klipperier, blev børnene konfronteret med
spørgsmål som Hvad er en ko? og Er det stadig en ko, hvis den ingen ben har? Med andre ord
begyndelsen til det, der med tiden bliver en ægte filosofisk samtale.
Situationen ovenfor udspillede sig i foråret 2013 i en daginstitution i Århus Nord. Som led i et
projekt finansieret af BUPLs udviklingspulje blev der prøvet kræfter med filosofiske samtaler
i to daginstitutioner under ledelse af undertegnede. Selvom projektet var begrænset til knap
et halvt år, oplevede flere pædagoger, at den filosofiske tilgang havde et stort potentiale, både
i forhold til inklusion af eksempelvis ’stille børn’, børns udvikling af sprog, begreber og ikke
mindst deres tænkning.1
Børn, dannelse og filosofi
Denne artikels overskrift rummer begreberne børn, dannelse og filosofi. Og netop disse tre
begreber er nogle af de vigtigste i moderne institutionspædagogik. Hvad enten vi taler om
daginstitutioner, SFO’er, klubber eller noget helt fjerde, vil målgruppen for det pædagogiske
arbejde være børn (og unge selvsagt). Når vi taler om formålet med det pædagogiske arbejde,
er dannelsesbegrebet til stadighed det eneste begreb, der kan rumme såvel de udfordringer
som de muligheder, mål, form og indhold, som må forlanges tilgodeset i en moderne pædagogisk praksis. Og endelig må filosofien – forstået som en filosofisk tilgang eller holdning med
fokus på den filosofiske samtale – være central i det konkrete møde mellem barnet og den
professionelle voksne, således som det dagligt finder sted i alverdens institutioner og praksisser.
Det, vi herhjemme kalder filosofi med børn, filosofiske samtaler, undringsfællesskaber eller sokratiske dialoger er alle traditioner indenfor den strømning, der siden 1960’erne har vundet
indpas i især USA, New Zealand, Tyskland, Frankrig, Norge og Sverige. Philosophy for Children
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eller blot P4C er den mest udbredte retning i arbejdet med filosofi og børn – og en af foregangsmændene for denne retning er den amerikanske pædagog og filosof Matthew Lipman.2
Trods den internationale udbredelse af filosofiske samtaler med børn, er der herhjemme kun
meget lidt viden og meget få erfaringer på området. Den danske skolemand Per Jespersen har
dog i en længere årrække arbejdet for at indføre filosofi med børn i skolen, men kun få steder
ses filosofiske samtaler i sammenhæng med institutions- og fritidspædagogiske praksisser3 –
og siden Per Jespersens tid er der heller ikke på skoleområdet gennemført større og mere systematisk arbejde omkring børn og filosofi.
Samtaler med børn
Men hvad er filosofi med børn egentlig for noget? Og hvorfor er denne tænkning så væsentlig
for en pædagogisk praksis, at den i særdeleshed bør fremhæves?
Som antydet i indledningen handler filosofi med børn især om samtalen. Der er altså grundlæggende tale om en praksis, hvor det talte ord – sproget – er af særlig betydning. Men sproget har en klar sammenhæng med tænkning, fordi tænkning både afføder og formes af sproget, dvs. børnene sætter gennem samtalen ord på deres tænkning. Udover dette særlige fokus
på samtale og tænkning, er der også tale om et særligt indhold. Det er ikke hvad som helst, der
kan ligge til grund for en filosofisk samtale, ligesom samtalen heller ikke kan foregå på en
hvilken som helst måde.
Inspireret af filosoffen Ekkehard Martens4, der betragtes som en af foregangsmændene bag
filosofi med børn i Tyskland, kan man tale om, at den filosofiske samtale må implicere følgende tre elementer: et særligt indhold, en særlig indstilling (i det følgende anvendes begrebet
tilgang fremfor indstilling), og en særlig metode.
Det abstrakte i børnenes univers
Det indhold, som er genstand for den filosofiske samtale, skal først og fremmest være af filosofisk karakter. Det betyder, at det skal handle om nogle abstrakte og ikke entydige emner, fx
venskab, liv, død, tid osv. Når samtalen skal foregå i en pædagogisk praksis, dvs. i en sammenhæng mellem en voksen og en gruppe børn, er det endvidere nødvendigt at tage afsæt i et
indhold, der befinder sig indenfor børnenes univers. Det kan være en undren, en erfaring, en
oplevelse eller andre møder med konkrete eller abstrakte forhold, som giver anledning til en
filosofisk samtale. Pædagogisk set må indholdet befinde sig i børnenes aktuelle livsverden,
mens det filosofisk set kan bevæge sig indenfor etikken, æstetikken, logikken, ja, stort set ethvert område.
At lytte og være oprigtig nysgerrig
Vender vi blikket mod den tilgang, som er nødvendig i den filosofiske samtale, er det væsentligt at pointere, at den skal være til stede hos både voksne og børn. Der er først og fremmest
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tale om en form for fælles undren over indholdet. Denne undren bringer så samtaledeltagerne
videre i et forsøg på at undersøge indholdet, dvs. undersøge hvad der tænkes om indholdet.
Det er nødvendigt, at tilgangen til samtalen præges af en vis alvorlighed, og at den enkelte
deltager tager ansvar for at undersøge indholdet. Skal samtalen derfor lykkes5, må deltagerne
– som allerede Sokrates var det for et par årtusinde siden – være ’uvidende’ på feltet.
Endelig er der i samtalen tale om en særlig metode – eller rettere et net af metoder – der ligesom indholdet og tilgangen, først kan beskrives endelig i det aktuelle samtale med de konkrete børn. Overordnet set er der dog tale om en særlig åben proces, hvormed der lyttes til den
enkelte deltager. Dette kræver dels, at hver enkelt samtaledeltager får mulighed for at sætte
ord på sine tanker, dels at disse tanker tages alvorligt ved at blive udfordret og bragt med i
den videre samtale.
Vender vi afslutningsvis tilbage til den begyndende filosofiske samtale mellem Mette og gruppen af børnehavebørn, vil vi se, at denne samtale bevæger sig indenfor det filosofiske indhold
omkring eksistens, væren og identitet. Flere af børnene pegede på, at det er farven, de fire ben
og halen, der gør koen til en ko. Men de fleste børn mente stadig, at den var en ko, selv efter at
den mistede halen og sågar benene. Da koen til sidst mistede hovedet, var den ikke længere en
ko – heller ikke selv om den stadig var sort og hvid… Det videre forløb vil med mere samtalevante børn bevæge sig ind i spørgsmål som Hvad gør mig til mig – til forskel fra andre? Er man
stadig sig selv, hvis man får klippet sit hår? Eller hvad hvis man mister et ben? osv.
At kategorisere, systematisere, argumentere og veksle mellem det konkrete og abstrakte er
nogle af de elementer, som ofte er til stede og udvikles i den filosofiske samtale. Og disse elementer tilsammen med de sproglige udfordringer, udviklingen af tænkning, samt ikke mindst
de mere sociale elementer som det at kunne lytte og være oprigtig nysgerrig på andres tænkning, er blot nogle af de forhold, der taler for den filosofiske samtales nødvendighed i en dannelsestænkning – ikke bare i skolens kristendomsundervisning, men netop i den almene pædagogiske praksis.
Louise Nabe-Nielsen er cand.pæd. i pædagogisk filosofi. Gennem konsulentarbejde og foredrag
arbejder hun til daglig med implementering af filosofiske samtaler i både skole og institution. Se
mere på www.filosofiskpraxis.dk
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