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Filosofi på skemaet

Kan børn filosofere? Kan de lære det? Og hvad vil det sige, når de gør det? Artiklen

rummer en indføring i pædagogikken "Filosofi med børn" samt overvejelser over

filosofiens positive virkning på elevernes faglighed, dannelse og klassens trivsel. Der gives

et billede af et omfattende kommunalt forsøg. Filosofi med børn som understøttende

undervisning i indskolingen varetaget af pædagogerne på Frederiksberg.

Af adjunkt, cand. pæd. Lærke

Groth og lektor, cand. teol. Dorete

Kallesøe, Læreruddannelsen

VIA University College.

Stiftere og daglige ledere af

www. filosofipatruljen. dk

Jamen, kan børn filosofere?

Dette udbrud er en meget normal re-

aktion, når din omgangskreds eller

elevernes forældre hører, at du filo-

soferer med børnene i indskolingen.

Hertil kan du fx stille et modspørgs-
mål: "Jamen, kan børn matematik?

Nej, det kan de selvfølgelig ikke (lige
som de heller ikke kan læse og skri-

ve), når de begynder i skolen, men

de kan lære det!" Og sådan er det

også med filosofi - eleverne kan lære

at filosofere, når de øver sig.

Men hvad vil det egentlig sige, at
børn filosoferer? Hvad betyder "fi-

losofi"? Det er et andet spørgsmål,

som du ikke slipper for at svare på.

Hvad betyder filosofi?

"Filosofi" er græsk og betyder i

grunden "kærlighed til visdom"

"Visdom" går dybere end viden og

indebærer, at svaret på et filosofisk

spørgsmål ikke kan googles, og man
kan heller ikke spørge en videnskabs-

mand om svaret. Til gengæld har alle

mennesker, uanset baggrund og al-

der, kapacitet til at stille og forholde

sig til de filosofiske spørgsmål.

Børn er naturligt filosoffer, hersker

der en udbredt enighed om. Hermed

menes der, at børn - i højere grad end

voksne - undrer sig over verden og

stiller spørgsmål: Hvorfor sover kat-

ten om dagen? Hvad ville katten for-

tælle os, hvis den kunne tale? Hvorfor

går voksne ikke i skole? Hvorfor er

jeg ikke blevet et dyr? Hvorfor findes

der rovdyr? Hvor er tiden? Hvad sker

der når vi dør? Osv. Osv.

Hvad er et filosofisk spørgsmål?

Et filosofisk spørgsmål er et spørgs-

mål med mere end et svar. Det er et

spørgsmål, hvis svar der ikke kan
føres bevis for. Der findes enkle

spørgsmål med kun ét svar, og der

findes svære, filosofiske spørgsmål.

Et enkelt spørgsmål med kun ét svar
kan fx være: Hvor lang er der mellem

Lemvig og København, hvor lever der

ulve eller hvem opfandt telefonen?

Et filosofisk spørgsmål, derimod, er

et spørgsmål, som stikker dybere, og

tit har at gøre med værdier, holdnin-

ger eller følelser, fx: Må man gerne

spise dyr, hvorfor spiser vi køer, men

ikke hunde? Skal man tilgive sin ven,

hvad er en god ven, kan man have

en god uven eller en dårlig ven?

Disse eksempler handler om etik, og

det vil det ofte gøre for mindre børn.

Men de vil også kunne finde på at

stille spørgsmål om erkendelse, vi-

den og tro, som fx: Er tiden inden i

eller uden for mig, hvad er uendelig

+ 1 og hvordan kan jeg være sikker

på, at jorden er rund? Eller religiøse

spørgsmål som fx: Hvordan ser Gud

ud, ligner abers Gud en abe og tror

alle på den samme Gud?

Det spændende ved et filosofisk

spørgsmål er, at vi ikke kan spørge
nogen andre om det rigtige svar.

Vi er nødt til at tænke over det selv.

Når vi så har tænkt over det, kan vi

spørge andre om, hvad de mener.

Måske mener de det samme som

jeg, eller også mener de noget an-

det. Måske kan jeg blive klogere ved
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at tale med andre om spørgsmålet.

Måske skifter jeg endda mening, når

jeg hører, hvad andre har at sige.

Måske har de andre en god grund til,

at vi skal spise hunde og ikke køer,
eller at alle burde tro på den samme

Gud. Så bliver jeg overbevist af de-

res gode grunde og er nu lidt klogere

end før.

Et praktisk eksempel

l Frederiksberg kommune har filosofi

med børn været implementeret som

understøttende undervisning, vare-

taget af skolepædagoger i indsko-

lingen, siden efteråret 2017. Grunden

til, at man som den eneste kommune

har valgt netop denne metode til at

understøtte den almindelige under-

visning på, var at en række SFO-

ledere sammen med forvaltningen

var på studierejse til England. Her

oplevede man, at børn i indskolin-

gen havde filosofi på skemaet. Det

var en stor oplevelse at se, hvordan

børnene formulerede sig om store

spørgsmål og talte reflekteret og re-

spektfuldt sammen.

Hertil kom forskningsresultater som

viste, at elevernes faglige standpunk-

ter forbedres som følge af en times

filosofi om ugen <https://www.sa-

pere.org.uk/about-us/p4c-research.

aspx).

Frederiksberg kommune tog kon-

takt til Filosofipatruljen, som har ud-

dannet sig gennem organisationen

SAPERE ("Society for the Advance-

ment of Philosophical Enquiry and
Reflection in Education") til at vare-

tage filosofisk uddannelse af lærere

og pædagoger.

l England uddanner SAPERE i gen-

nemsnit 2500 lærere/pædagoger om

året i at filosofere med børn

(https://www.sapere.org.uk/).

Hver pædagog fra kommunens ni

skoler fik i alt to kursusdage, og ef-

terfølgende er der blevet uddannet

to "filosofi-vejledere" på hver skole

til at fastholde implementeringen og

varetage den fremtidige udvikling af

filosofi på skolerne.

Filosofi i praksis

Men hvordan filosoferer børnene så i

børnehaveklassen? Filosofipatruljen
har udviklet en række såkaldte "før-

filosofiske aktiviteter" til børnene,

så de kan træne de måder at tale og

tænke sammen, som kendetegner

denne form for filosofi med børn.

Kort fortalt arbejdes der med at ud-

vikle 4 forskellige former for tænk-

ning, som bl.a. indebærer kompeten-

cer som det at lytte, tage tur, bygge

oven på hinanden i samtalen, skel-

ne, argumentere, modargumentere,

sætte sig i en andens sted, undre sig

og formulere nye ideer.

Dette kan gøres enten gennem fysi-

ske aktiviteter, hvor børnene flytter

sig efter deres holdning eller ved at

sidde i rundkreds (hvor alle kan se

hinanden) og føre en respektfuld

samtale.

Børnene har deltaget i filosofiske

lege, hvor de skal afgøre, hvilke dyr,

der skal med på Noasark. De harflyt-

tet sig rundt i hjørner og argumente-

ret for, hvilket dyr, de helst vil være:

skildpadde, løve eller fugl? De har

forsøgt at afgøre, hvilke figurer, der

skal inviteres med til fest hos dron-

ningen og hvilke figurer der ikke skal

(Store Stygge Ulv, Lynet McQueen,

Pippi...?). De har tænkt over, hvad

der er mest levende: en sten, en duk-

ke eller en elektrisk bil. De har sid-

det i rundkreds og argumenteret for,

hvordan en kage skal deles mest ret-

færdigt, og om man selv bestemmer,

hvem man vil være venner med.

Filosofipatruljen havde udviklet godt

40 forskellige aktiviteter af denne ka-

rakter, som pædagogerne anvendte

med børnene og siden har været

med til at kvalificere til kommende

kolleger.
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Se Frederiksberg kommunes korte

video, hvor børnene fortæller om fi-

losofi

Men hvorfor i det hele taget

filosofere med børn?

Det er allerede nævnt, at filosofi

med børn i England kan understøt-

te elevernes faglige udvikling, men

det er naturligvis en alt for snæ-

ver opfattelse af filosofiens glæder.

Ifølge den engelske undersøgelse

forbedres også trivslen i klasserne,

og eleverne udvikler sig personligt.

De bliver mere empatiske og får et

større selvværd og tro på sig selv.

Filosofi-projektet på Frederiksberg er
endnu ikke blevet evalueret officielt.

Spørger man Anja Johansen, SFO-

leder på Skolen ved Søerne, som har

stået i spidsen for indsatsen, udtaler

hun, at man allerede kan opleve en

udvikling på børnenes trivsel og del-

tagelse i den almene undervisning.

Det tyder også på, at deres sprog-

lige begrebsbevidsthed, og dermed

deres læseforståelse, er styrket.

Pædagogerne oplever, at metoden i

høj grad er både faglig som socialt

inkluderende, og dette er med til at

øge elevernes deltagelsesmulighe-

der i undervisningen.

Det fortsatte mål for filosofien på

Frederiksberg skolerne er derfor at:

• Øge elevernes kreative, kritiske og

refleksive tænkning

• Øgetrivslen i klassemiljøet

• Øge elevernes sproglige kompe-

tencer

• Øge elevernes læseforståelse

• Øge elevernes deltagelsesevne i

almen undervisningen

• UUV som reelt understøttende un-

dervisning.

Afslutningsvist kan man spørge,

hvorfor filosofi med børn har den

påvirkning, som det åbenbart har på

børns trivsel og faglighed? Svaret

skal sandsynligvis findes i filoso-

fiens generelt dannende opgave.

Filosofiens bidrager til børnenes

menneskelighed; til deres refleksion

over godt og ondt og over, hvad det

gode liv er. Dette er indlysende me-

ningsfuldt for børnene, fordi filoso-

fien i høj grad tager børnenes egne

spørgsmål alvorligt, hvilket også

bidrager til motivationen. Endelig

oplever alle elever sig respekteret i

samtalerne om de store spørgsmål

i tilværelsen, hvor der ikke findes ét

rigtigt facit. Dette selvværd kan de

overføre på andre fag, hvor de får

mod til at blande sig og byde ind.

Filosofien appellerer altså særligt til

de elever, som kæmper med at me-

stre det dansk- og matematikfaglige,

og det kan også være en grund til, at

det netop er de svageste elever, der

ifølge den engelske forskning har

størst gavn af filosofi på skemaet.

Læs mere her:

www. filosofipatruljen. dk

dorete@filosofipatruljen.dk
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