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Filosofi med børn i skolen
- et gensyn med skolens dannelsesopgave
I den til tider livlige folkeskoledebat drøftes det igen og igen, hvordan skolen skal organiseres,
hvad målene er for fagene og hvilke kompetencer børnene skal opnå. For en ukritisk deltager i
debatten er disse spørgsmål både relevante og tilstrækkelige i forsøget på at ’gøre en god skole bedre’ – som Antorini ville formulere det. Imidlertid savnes i høj grad den mere grundlæggende diskussion af skolens opgave og formål.
I det følgende vil der blive sat fokus på, hvordan en sådan kritisk diskussion med god mening
kan implicere dele af den tradition, der herhjemme er kendt som filosofi med børn. Med begrundelser funderet i skolens dannelsesopgave, argumenteres der for, hvorfor filosofi med
børn bør spille en betydningsfuld rolle i skolens virksomhed. At artiklen har fundet vej til et
tidsskrift for religionslærere skyldes først og fremmest, at filosofi med børn hører hjemme i
kristendomsfaget og fortsat bør gøre det; dog er det artiklens påstand, at filosofi med børn
også – og især – bør markere sig som en almendannelsestænkning med tilknytning til enhver
pædagogisk praksis.
Individ, samfund – og skolens dannelsesopgave
En diskussion af skolens opgave og formål skal først og fremmest findes i dialektikken mellem
individ og samfund, som allerede Rousseau påpegede det for knap tre århundrede siden. Dialektikken mellem individ og samfund er relevant for pædagogikken, fordi skolen så at sige
finder sin begrundelse heri. Individet og dets indlejring i samfundet – eller som Gadamer ville
sige, den enkelte i dens omverden – betegner både et grundforhold i pædagogikken og et formål. Et grundforhold, fordi vi altid allerede er i vores omverden, og et formål, fordi vi stræber
efter at forblive i dette forhold med alt hvad det indebærer (Nabe-Nielsen, 2011).
Og netop her kommer dannelsestænkningen ind som udtryk for det, vi orienterer os imod, og
for selve den proces, vi indgår i, når vi orienterer os imod noget. Denne dobbelthed vedrører
både individet og samfundet, fordi begge dannes og skal dannes. Dannelsesbegrebet er således ikke isoleret fra samfundet, men indgår i det helt grundlæggende forhold mellem den enkelte og samfundet. Der er tale om et begreb, der beskriver det helt overordnede formål med
skole og pædagogisk virksomhed generelt, nemlig at skabe et rum for den enkeltes dannelse,
det vil sige udvikling af egenskaber, kundskaber osv., med hvilke denne kan udvikle sig til at
indgå i samfundet og herigennem bidrage til samfundets dannelse.
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Retter vi nu blikket mod skolen og den konkrete opgave, må vi først og fremmest spørge os
selv, hvordan vi kan skabe en skole, der løfter denne overordnede dannelsesopgave. Og her
har vi nødvendigvis brug for at blive mere konkrete og diskutere, hvilket indhold, der bør
knytte an til dannelsesbegrebet.
En dannelsesmæssig begrundelse
En udtømmende beskrivelse af skolens dannelsesopgave kræver selvsagt langt flere ord, end
vi her har tilgængeligt. Det væsentlige er dog at holde fast i, at en sådan beskrivelse og diskussion må gå forud for enhver konkret beskrivelse af eksempelvis metoder, fag, læringsmål osv.
– eller omvendt, at man ved vurdering af enhver metode, diskussionen af et fags berettigelse
eller i beskrivelsen af konkrete læringsmål, i en kontinuerlig proces inddrager og begrunder
valgene i relation til skolens formål, dvs. dannelsesideal. Kan vi begrunde fagdelingen ud fra
en dannelsestænkning? Kan vi anvende læringsstile, hvis vi fastholder, at skolen har en dannelsesopgave – og hvori består den dannelsesmæssige begrundelse i så fald? osv.
På samme vis kan den tradition, der beskrives som filosofi med børn, diskuteres i relation til
en dannelsestænkning. Implicerer filosofi med børn elementer og helheder, som kan begrundes ud fra en dannelsestænkning, er der god mening i at vægte dette arbejde.
Filosofi med børn – nogle overordnede perspektiver
Selvom der ikke er tale om en særlig metode, er der alligevel en række elementer, der er knyttet til traditionen og som netop definerer, at der er tale om filosofi med børn.
Som også Henrik Vestergaard Jørgensen peger på i sin ph.d.-afhandling (2010), må filosofi med
børn siges at være en form for samlebetegnelse for de mange forskellige retninger, som i større eller mindre grad er blevet udviklet og anvendt gennem de seneste 50 år. Nogle retninger
arbejder med konkrete metoder, mens andre er mere diffuse, nogle vægter materialet og selve
afsættet, mens andre alene fokuserer på samtalen, og endelig er der også på selve tilgangen
store forskelle fra eksempelvis Matthew Lipmans logisk-pragmatiske tilgang til Gareth Matthews mere narrative tilgang (fx Matthews, 1984; Lipman, 1980).
Som samlebetegnelse kan vi imidlertid tale om, at filosofi med børn – som ethvert andet pædagogisk arbejde – implicerer nogle overvejelser over indhold og form.
Indholdet er på et overordnet plan karakteriseret ved at være af filosofisk karakter, hvilket
indebærer, at det på den ene side ikke har noget entydigt svar, og på den anden side, at det
har en vis almen eller abstrakt karakter over sig.
Med kravet om flertydighed bevæger man sig ind i det komplekse forhold mellem tro og viden; dette krav indikerer nemlig, at der ikke er tale om viden i traditionel forstand, hvor ét
svar udgør sandheden; omvendt handler den filosofiske samtale heller ikke om tro, men derimod om at nærme sig det eller de bedst mulige svar.1

Nogle steder ses forsøg med at arbejde med filosofi med børn på et non-verbalt plan, fx via kropssprog, rollespil
osv. Imidlertid er der i artiklen her fokus på den verbale samtale og dennes særlige karakter.
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Til kravet om indholdets abstrakte karakter bør det bemærkes, at det sagtens kan knytte an til
konkrete eller hverdagslige oplevelser, situationer eller erfaringer, ja faktisk vil det af pædagogiske grunde være ganske oplagt at tage afsæt i netop det, der er børnenes livsverden. Men
først i det øjeblik, hvor samtalen bevæger sig op på et alment plan, vil der være tale om en
filosofisk samtale.
I nogle af de samtaler, jeg har haft med børn, har denne vekslen mellem det konkrete og det
abstrakte være meget meningsfuld. Det er sjældent muligt at gribe børnenes undren, når den
finder sted, men det er ofte muligt at vende tilbage til den – eller inspirere dertil. I en samtale
om, hvad identitet er, har vi brugt konkrete effekter som eksempelvis billeder; ved at klippe
håret af et menneske-portræt, sættes der gang i børnenes undren – for hvornår er man ikke
længere sig selv? Og hvad betyder udseendet for ens identitet? Et barn kendte en, der havde
mistet en arm, og andre var inde på de forandringer, ens krop går igennem med alderen. Alt
sammen konkrete elementer, der virkede som bidrag ind i den filosofiske samtale.
Retter vi blikket mod formen, som er et andet didaktisk begreb, kan man på den ene side tale
om en særlig tilgang, og på den anden side om selve metoden.
Tilgangen til samtalen må for både børn og voksen være præget af en form for fælles undren
og nysgerrighed, en åbenhed som følge af ens ’uvidenhed’, samt en alvorlighed, der indikerer
betydningen af samtalen. Heraf følger desuden en ansvarstagen, fordi samtalen kun kan lykkes, hvis man hver især tager ansvar for sine ytringer.
Formål før metode
Når så den filosofiske samtale skal gennemføres vil der måske opstå et behov for at anvende
en særlig metode, altså en fremgang, der sikrer, at der faktisk kommer en filosofisk samtale ud
af arbejdet. Men som traditionen viser, er der ikke tale om én metode, men derimod om et helt
spind af metoder. Nogle metoder er velbeskrevne, fx Great Books-metoden eller Stand-up Philosophy, mens andre bliver skabt i den konkrete praksis (Pihlgren, 2011).
Hvad der imidlertid må gøre sig gældende i forhold til udvikling af konkrete metoder er at
fastholde fokus på formålet. Og formålet med at filosofere med børn er – ligesom med skolen –
af meget kompleks karakter. Et forhold er dog særligt væsentligt, nemlig forholdet mellem det
enkelte barn og gruppen af børn – hvorved vi med tydelighed ser sammenhængen med skolens grundforhold: individ og samfund.
Dette forhold fremhæves i filosofiske samtaler ved, at hver enkelt samtaledeltager får mulighed for at sætte ord på sine tanker og at disse tanker tages alvorligt ved at blive udfordret og
bragt med i den videre samtale. For at dette skal lykkes må samtalen være en særlig åben proces, hvormed der lyttes reelt til den enkeltes udsagn.
Samtalens formål er først og fremmest at skabe rum for, at hver enkelt kan sætte ord på sin
tænkning, at denne tænkning kan blive udfordret, forfinet og udviklet, og at hele processen
forløber i et socialt samspil med andre. Finn Thorbjørn Hansen (2008) beskriver fænomenet
at stå i det åbne, som netop er essensen af den filosofiske samtale – og resultatet heraf. Den
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åbenhed, som skal være til stede i samtalen, er også et mål med samtalen – og en måde at
håndtere viden, indtryk og forskelle på i livet fremover.
Filosofi med børn er skolens dannelsespotentiale
Når filosofi med børn i særlig grad har potentiale i forhold til såvel skolens dannelsesintention
som den aktuelle praksis, skyldes det flere forhold.
Filosofi med børn udspringer ikke af et ønske om at tilgodese er snævert læringsmål, men
derimod af et grundlæggende menneskeligt behov for at forfølge sin undren og nysgerrighed
– og udvikle sin egen og andres tænkning i et socialt samspil. På mange måder er filosofi med
børn dermed opstået af de samme grundlæggende behov som skolen er, nemlig behovet for at
udvikle viden, færdigheder, kundskaber osv. der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet og bidrage til egen og samfundets udvikling.
Samtidig er filosofi med børn også en praksisform, som både er faglig og tværfaglig, er vedkommende for den enkelte og for det sociale samspil, er inkluderende og anerkendende i sin
grundform og samtidig åbner for muligheden af forskellige konkrete læringsmål. Alle disse
forhold binder filosofi med børn sammen med dannelsestanker som eksempelvis verdensborger- og medborgerskabstænkningen, og implicerer muligheden for en praksisudøvelse af det,
som Gert Biesta kalder fællesskabet for dem, der intet har tilfælles (2009, s. 61 ff.).2
Selvom ovenstående kun er et udvalgt oprids af nogle væsentlige elementer i det at filosofere
med børn, så skal der ikke herske tvivl om, at filosofi med børn i en pædagogisk kontekst er
noget nær det, som den engelske lærer og foredragsholder James Nottingham beskriver som
den mest imponerende pædagogik nogensinde (Nottingham, web). Det repræsenterer i udpræget grad en dannelsestænkning med stor grad af kompleksitet.
Endelig kan man pege på, at filosofi med børn – til forskel fra skolen – har fastholdt sin dannelsestænkning i praksisudøvelsen, hvilket giver tænkningen en ekstra begrundelse for en
placering i skolen; måske kan filosofi med børn rent faktisk få skolen til atter at udvikle sig i
forhold til formål og dannelsesintentioner – fremfor i en snæver læringsfikseret evidenstænkning.
Begrundelsen skal fastholdes
Når imidlertid der skal arbejdes med filosofi med børn i praksis er der selvfølgelig mange muligheder. Det er oplagt at inddrage filosofi med børn i kristendoms- og religionsundervisningen, fordi det eksplicit er formuleret i faghæftet, men mere oplagt er det at tænke filosofi med
børn ind i tværfaglige forløb og lade det erstatte al metodesnak med snævre læringsmål tilknyttet. Filosofi med børn skal begrundes ud fra andet end kristendomsfaget, fordi vi ellers
risikerer at isolere det til et indholdselement fremfor til en tænkning, hvis formål har dannelsesværdi og hvis indhold og form er tilstrækkeligt brede til, at skolens nuværende – og kommende – fag, læringsmål og udfordringer kan rummes og formuleres heri.

For en nærmere beskrivelse af sammenhængen mellem filosofi med børn og idealet om at skabe fællesskaber for
dem, der intet har tilfælles henvises til www.filosofiskpraxis.dk
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Vejen til mere ’filosoferen’ i skolen starter med al sandsynlighed hos netop kristendomslærerne. Af samme grund må dette være en appel til disse om både at prioritere arbejdet og begrunde dets almengyldighed. Filosofi med børn er for alle, både børn og voksne, uafhængigt af
fag og politiske vinde.
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