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Indledning
Nærværende rapport er blevet til efter gennemførelse af udviklingsprojektet Begrænsninger og
muligheder for børns kreativitet – med fokus på den filosofiske praksis’ potentiale.
Projektet blev gennemført med støtte fra BUPLs udviklingspulje, og forløb i perioden september 2012 til marts 2013.
Ansvarlig for udviklingsprojektet er dagtilbudsleder Thorkild Hjøllund, mens projektets gennemførelse blev varetaget af pædagogisk filosof, projektleder Louise Nabe-Nielsen.
I rapporten gøres der rede for de væsentligste elementer i projektet, herunder projektets formål, metodeanvendelse, teoribaggrund, samt især projektets gennemførelse og resultaterne
heraf.
Rapporten er ikke udtømmende for de erfaringer, der er blevet gjort som følge af projektet,
men fremhæver de væsentligste elementer, set i forhold til projektets omfang.
Personalets udtalelser undervejs i projektforløbet præsenteres i rapportens afsnit 4. I alle tilfælde er der tale om et repræsentativt brug af pædagogernes udsagn, og de er udvalgt og
inddraget de pågældende steder, fordi de underbygger projektets resultater og erfaringer. I
alle tilfælde er udtalelser markeret med kursiv og indrammet af citationstegn; ingen steder er
det markeret, hvilke pædagoger der udtaler sig hvornår (dette fremgår af det empiriske baggrundsmateriale, som ikke er tilgængeligt i nærværende sammenhæng), men der har i rapportens tilblivelse været fokus på at inddrage så mange aspekter som muligt uden at pædagogerne af den grund nødvendigvis skal forklare sit udsagn over for sine kollegaer.
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1

Projektets baggrund

Projektet var estimeret til at forløbe over fem måneder, fra projektforberedelse i september
2012 til projektafslutning i begyndelsen af februar 2013. Undervejs blev projektet forlænget to
måneder pga. forskellige sammenfald af sygdom, kursusforløb mm. Projektet blev derfor afsluttet først i april 2013 – med færdiggørelse af nærværende rapport i juni 2013.
Alle udgifter i forbindelse med projektet blev dækket af BUPLs udviklingspulje, hvis bevilling
beløb sig til knap 100.000 kroner. BUPLs bevilling fandt sted på baggrund af projektbeskrivelsen, der var fremsendt til BUPL, juli 2012.

1.1

Forberedelse

Projektet blev forberedt i et samarbejde mellem dagtilbudsleder Thorkild Hjøllund, pædagogisk
leder Dorthe Røsvik og pædagogisk filosof, projektleder Louise Nabe-Nielsen.
Projektets form, indhold og metode er udviklet af projektlederen, mens den forberedende kontakt til og involvering af institutionernes ansatte blev forestået af de to ledere.
Børnenes forældre blev informeret på forældremøder forud for projektstart, samt via oplæg fra
projektlederen ultimo september på årsmødet. I alle tilfælde blev dialog og inddragelse af forældre vægtet.

1.2

Involverede parter

Projektet involverede de to integrerede institutioner, der hører hjemme i Riisvangen Dagtilbud.
Den ene institution, Ellengårdens børnehus, huser to vuggestuegrupper, en børnehavegruppe
for 3-4 årige og en børnehavegruppe for 4-6 årige. Hver børnegruppe har fast tilknyttet to
pædagoger. Desuden har enkelte af grupperne medhjælpere, studerende mv.
Dagtilbuddets anden institution, Riisvangen børnehus, har én vuggestuegruppe med to pædagoger og én børnehavegruppe med én pædagog og én pædagogisk assistent. Derudover er der
et skiftende antal medhjælpere, studerende mv.
Samtlige 12 pædagoger (inklusive den pædagogiske assistent) har ønsket at medvirke i projektet.
Da projektet er finansieret af pædagogernes fagforbund (BUPL) blev det af projektlederen vurderet, at projektet primært måtte henvende sig til pædagogerne og rette sig mod deres praksis. Medhjælpere og andre ansatte deltog derfor kun i projektet via deltagelse i personalemøder, samt via løbende vidensdeling mellem pædagoger og øvrige ansatte.

1.3

Formål

Projektets formål var centreret dels omkring begrebet kreativitet, dels omkring den filosofiske
praksis. Det overordnede formål med projektet var at undersøge om en filosofisk praksis
har potentiale i forhold til at udvikle børns kreativitet. Heraf fulgte på den ene side et
behov for at gøre det pædagogiske personale bevidst om kreativitetsbegrebets indholdsaspekter, såvel teoretisk som i forhold til den konkrete praksis, og på den anden side nødvendiggjorde formålet også et behov for at give personalet viden om og erfaringer med den filosofiske praksis, både i forhold til den teoretiske baggrund og til konkrete praksismuligheder.
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2

Teoretisk baggrund

I projektet arbejdes der på den ene side med begrebet kreativitet, særligt i relation til børn,
men der på den anden side arbejdes med en særlig praksisform, nemlig den filosofiske praksis.
Hver af disse elementer bygger på en række teoretiske perspektiver, der er mere eller mindre
konsistente. Og hvert element får enten direkte eller indirekte betydning for praksis.
I det følgende skal begrebernes teoretiske position og baggrund fremstilles med særlig fokus
på de perspektiver, som har været mest anvendte og dermed haft størst betydning i projektets
gennemførelse. Da nedenstående blot er en kort gennemgang af de mest betydningsfulde
elementer, henvises der desuden til litteratur på området (se litteraturlisten).

2.1

Kreativitet

Kreativitetsbegrebet er som en lang række af andre begreber noget vi alle har stiftet bekendtskab med. Imidlertid knytter begrebet an til en række forskellige traditioner, hvilket gør det til
en temmelig kompleks størrelse. I det følgende vil nogle af de væsentligste perspektiver blive
fremhævet, idet der vil blive lagt vægt på perspektiver som har særlig relevans for arbejdet
med kreativitet i daginstitutioner.
2.1.1

Forskellige traditioner

Ser man på kreativitetsbegrebet i en historisk kontekst, kan man spore det ind i forskellige
traditioner. Tilbage i tiden knyttes det eksempelvis an til en mystisk tradition, hvor der er tale
om kreativitet som en form for åndelig oplevelse. Her er kreativitet noget, der kommer til én
via en guddommelig skabelse – en form for muse.
I nyere tid ses tendenser, hvor man er fokuseret på at fremme kreativitet, ofte uden interesse
for at forstå, hvori kreativitet egentlig består. Denne pragmatiske tradition fokuserer på metoder og teknikker, der kan gøre sig gældende for enhver, således at man kan sikre kreativiteten.
Sideløbende med den pragmatiske tradition ses også en række traditioner med fokus på måling af kreativitet. Her søger man at gennemføre laboratorium-undersøgelser for derved at
konstatere grader af kreativitet hos den enkelte. Forestillingen er, at man kan overføre laboratorium-forsøg til virkeligheden, og at man kan isolere kreativitet til noget, der kan målet uafhængigt af nogen ydre kontekst.
Særligt en række psykologiske traditioner har de senere år haft fokus på kreativitet. I den
kognitive tradition fokuserer man på de processer, som ligger bag kreativitet, fx erindring,
association og syntese-bestræbelser, ligesom man undersøger forskellige faser i den kreative
udfoldelse.
Endelig kan man også finde en række social- og personlighedspsykologiske forståelser af kreativitet, hvor forskellige variable som fx motivation, miljø, selvstændighed, selvtillid mv. ses
som vigtige praksisser hos det kreative menneske.
2.1.2

Hvad er kreativitet

De traditioner, der er præsenteret ovenfor er et udpluk af nogle væsentlige forståelser, som
har haft betydning for kreativitetstænkningen gennem tiden.
I dag arbejder de fleste kreativitetsforskere med et langt mere komplekst begreb, hvor man
søger at inddrage så mange variable som muligt. Eksempelvis opfattes kreativitet i dag som
noget, der både afhænger af konteksten og af den enkelte. Der lægges også i stigende grad
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vægt på, at kreativitet er noget, som kan læres – hvilket gør begrebet interessant i en pædagogisk kontekst.
I modsætning til den mystiske tradition (og flere øvrige) er kreativitet i dag ikke kun noget,
der er forbeholdt en særlig gruppe. Det er centralt for en moderne kreativitetsforståelse, at
kreativitet i princippet er for alle, og at det tillige kan tillæres. Samtidig peger en række forskere dog på, at man sideløbende med denne tænkning stadig må operere med en form for
kreativt potentiale. Nogle har altså nemmere ved at tænke og handle kreativt end andre.
Netop tanken om potentiale leder videre til kreativitetens indhold, fordi der netop ikke nødvendigvis er tale om et generelt potentiale, men snarere om et potentiale i forhold til et specifikt indhold. Fx kan nogle have større potentiale for at være kreativ i forhold til sprog og
sprogbrug, mens andre er mere kreative med deres krop.
Trods fremhævelsen af potentialets betydning, er det vigtigt at pointere, at en moderne kreativitetsforståelse bygger på, at alle har muligheder for at være eller blive kreative – uanset
deres specifikke potentiale. I en pædagogisk kontekst betyder dette, at det er meningsfuldt at
arbejde med kreativitet, fordi det vedkommer alle i målgruppen – her børn.
Næste spørgsmål er så, hvad der overhovedet menes med kreativitet. En del forskere arbejder
med definitioner, der faktisk er tæt forbundne. Således beskriver den ungarske psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi (1996, s. 28), at ”Kreativitet er de handlinger, ideer eller produkter, der ændrer et eksisterende domæne eller som skaber et nyt domæne.”
Den danske psykologiprofessor Lene Tanggaard, der i øvrigt har arbejdet med daginstitutionsområdet, har udvidet Csikszentmihalyis formulering, således at kreativitet også indeholder en
social dimension. Hun fremhæver, at kreativitet handler om, at ”personer udvikler nye produkter og ideer i praksisfællesskaber, der ændrer eller skaber et nyt domæne og som anerkendes
af andre” (Tanggaard, 2008, s. 8).
Med disse formuleringer, der som beskrevet også ligger tæt op ad andre kreativitetsforskeres
formuleringer, peges der på, at kreativitet må implicere følgende elementer:
-

indhold: handling, produkt, idé
nyhed: ændrer eller skaber nyt domæne
social dimension: praksisfællesskab, krav om anerkendelse

Med indholdsdimensionen ses en udvidelse af kreativitetsbegrebet, således at det ikke alene
betegner det, man vil kalde klippe-klistre-aktiviteter. En sådan opfattelse er dog tilsyneladende
stadig udbredt, ikke mindst indenfor pædagogikken.
Den moderne forståelse handler om, at tanker, ideer, handlinger, produkter bearbejdes på en
ny måde, som så efterfølgende anerkendes indenfor et bestemt fællesskab. Denne forståelse
giver nogle komplikationer, som blandt andet Hammershøj er inde på:
At være kreativ handler om at opdage noget nyt; om at bryde med de eksisterende tankeformer. Det er overskridelsen. Den anden side af det er, at det ikke er
nok, at noget er nyt; det skal også være relevant. Det er det, jeg kalder smagsafgørelse (Mehlsen, 2010, s. 5).
Med kravet om anerkendelse – eller relevans – opstår behovet for at definere for hvem, det
skal være relevant. Hvem udgør det praksisfællesskab, som den kreative tanke eller handling
udspiller sig i?
Da definitionerne ovenfor er idealforestillinger, er det rimeligt at supplere med nogle nuancer;
endvidere kan det være nødvendigt, fordi vi i nærværende sammenhæng taler om børns kreativitet.
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Den originalitet, som knytter an til kreativitetsbegrebet kan anskues på flere planer. Man kan
eksempelvis tale om, at noget er nyt (og relevant) for den enkelte, dvs. personlig originalt (når
et barn fx benytter opbevaringskasser til at bygge et tårn af, hvorefter det kan kravle op og nå
chokoladen på øverste hylde). Her er der tale om en form for kreativitet, der ikke umiddelbart
lever op til kravet om anerkendelse eller praksisfællesskaber, men som dog alligevel i snæver
forstand har værdi og nyskabelse over sig.
Man kan også tale om en social originalitet, hvilket netop henviser til, at handlingen udspiller
sig i en bestemt social sammenhæng, dvs. praksisfællesskabet. Denne form for kreativitet er
begrænset til selve praksisfællesskabet og vil primært anerkendes inden for disse rammer.
Endelig kan man tale om, at noget er historisk originalt, fordi det rækker ud over tid og sted.
Denne form for kreativitet, som eksempelvis ses med Einsteins udvikling af relativitetsteorien,
opfindelsen af telefonen osv., er forventeligt helt irrelevante i arbejdet med børns kreativitet.
I nærværende sammenhæng blev det vurderet at arbejde med en forståelse af kreativitet som
noget der udspiller sig i institutionen, og dermed som noget, der skal have relevans og originalitet netop i det praksisfællesskab, som udgøres af den enkelte børnegruppe eller –institution.
2.1.3

Kreativitet i daginstitutionen

Arbejdet med kreativitet er relevant indenfor daginstitutionsområdet af flere grunde.
Ser vi på kreativitet med et samfundsperspektiv synes der at være en tæt sammenhæng mellem kreativitet og innovation – eller mellem kreativitet og økonomisk rationale. Selvom kreativitet adskiller sig fra innovationsbegrebet fordi der ikke er forbundet noget økonomisk kvalitetskriterium hermed, er der en klar sammenhæng mellem begreberne. De kreative ideer eller
handlinger, som rækker ud over tid og sted (jf. ovenfor), og som på en eller anden måde kan
gøres økonomisk gældende, er netop innovative. Og de kreative ideer eller handlinger, som
finder sted i daginstitutionen, altså som noget hverdagsagtigt, kan ses som en forløber for de
innovative ideer, netop fordi de bygger på samme tilgang til ’materialet’.
Et andet samfundsperspektiv – som mere tydeligt er sammenfaldende med barnets egne behov – er forventningen om at kunne skabe kritiske og selvstændige individer, der netop kan
tænke nyt og bidrage til udvikling af samfundet. Her fokuseres der på, at børn gennem kreativ
udfoldelse får mulighed for at udvikle sig selv og ’materialet’ (tanken, ideen, aktiviteten osv.),
og at dette kan være afsættet for kreativitet i voksenalderen.1 Endelig må man ikke overse, at
kreativitet er et positivt ladet begreb, der først og fremmest betragtes som en frihed til udfoldelse, og derfor per definition er ’ønskværdigt for barnet’.
Særligt pædagogernes fagforbund, BUPL, har øget indsatsen i forhold til kreativitet i daginstitutioner. En pointe er, at antallet af børn i daginstitution er markant højere i dag end tidligere,
hvilket giver mulighed for en mere samlet og fokuseret indsats – og skaber behov for nogle
meget velkvalificerede pædagoger (idet pasningstanken for længst er erstattet med tanken om
en professionel pædagogisk indsats).
Endelig er der forskningsmæssige vinde, der betoner betydningen af at arbejde med kreativitet. Eksempelvis beskriver den amerikanske kreativitetsprofessor, Sir Ken Robinson, hvordan
kreativitet omfatter hele mennesket, begge hjernehalvdele osv., og at et ensidigt arbejde med
eksempelvis boglige fag ”svarer til kun at bruge sit ene ben til atletik.” (Robinson, 2001).
Selvsamme professor har i øvrigt påpeget, at kreativiteten ifølge forskning mindskes med alderen, og at det mest markante fald i kreativitet sker allerede i skolealderen. Derfor er det

1

Det bør bemærkes, at der forskningsmæssigt ikke er belæg for at konkludere, at kreativitet i barndommen har positiv betydning for kreativitet i voksenalderen. Samtidig bør det bemærkes, at der
netop på dette felt er stor mangel på forskning, bl.a. fordi det kræver langvarige empiriindsamlinger.
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nødvendigt, at vi arbejder målrettet med kreativitet, for kun derved kan vi skabe en bevidsthed om feltet og dets betydning.
…
Når man taler om kreativitet i daginstitutioner, bliver det især relevant at undersøge, hvordan
daginstitutionen kan medvirke til at gøre børn kreative – samt hvilke faktorer, der hæmmer
børns kreativitet. Disse undersøgelsesområder har derfor også været i fokus i nærværende
projekt, idet der er taget afsæt i megen af den forskning, som er på området.
Herhjemme er der i de senere år lavet flere forskningsrapporter omkring kreativitet i daginstitutionen. Her synes der at være tale om en vis ensartethed i forhold til at fremhæve, hvilke
faktorer, der har betydning for udvikling af børnenes kreativitet. Eksempelvis fremhæves det
flere steder, at tryghed er en forudsætning, fordi børn ikke kan handle eller tænke frit – og
dermed kreativt – hvis ikke de føler sig trygge. Dette medfører en nødvendig overvejelse omkring sociale konstellationer, det fysiske rum, kendte voksne mv. – altså en række af forhold,
som har betydning for barnets oplevelse af tryghed.
Et andet element, som har betydning for børns kreativitet, er fordybelse. Flere forskere har
iagttaget, at den kreative udfoldelse er mest markant, når der er tid til fordybelse – man kan
altså tilsyneladende ikke arbejde med kreativitet i forhastede omgivelser.
Samtidig er det en forudsætning, at børn har en vis grad af viden eller erfaring med ’materialet’, fordi det netop skal tage sit afsæt i det etablerede. Ifølge Lindström (2007) skabes kreativitet aldrig ud af ingenting. Dette aspekt har stor betydning netop i arbejdet med børn, hvor
erfaringer og viden er meget aldersafhængigt og dermed meget forskelligt fra barn til barn.
Ser man på det materiale, som er afsættet for kreativitet – hvad enten materialet består af
tanker eller byggeklodser – så er det betydningsfuldt om man arbejder med det med et særligt
produkt for øje. Gør man det, er der tilsyneladende mindre chance for at lade en kreativ tilgang komme til, fordi man er ensidigt fokuseret på at nå et bestemt mål. Omvendt skal der
ofte være et mål i en aktivitet for at aktiviteten får retning og mening. Det væsentlige bliver
derfor at sikre en vis vekslen mellem proces og produkt, og at lade processen være tilpas åben
til, at den gå i nye retninger.
Netop processen er afgørende, fordi der i processen må være et særligt forhold mellem krav
og frihed; møder man benspænd vil man ofte søge at forcere dem – med mindre kravene er
for store og man i stedet opgiver eller blot tager en lettere vej. Skal børn eksempelvis forcere
en forhindringsbane vil de gøre på forskellige måder afhængig af, hvilke udfordringer de møder
undervejs. Måske er der udfordringer i selve banen eller måske er udfordringerne stillet i forvejen. Kan de vælge mellem en klatrevæg med få greb eller mange greb, må de ikke bruge
armene eller skal de have mindst én arm og ét ben placeret på banen samtidig osv. er eksempler på benspænd, der kan resultere i, at de vil forcere banen på en mere eller mindre kreativ
måde. Der er dog aldrig garanti for kreativitet, fordi den kreative handling afhænger af mange
faktorer, herunder ydre og indre motivation, socialt samspil mm.
Generelt gælder det, at barnet (og den voksne som rammesætter) skal have en vis grad af
risikovillighed med i processen. For kun ved at eksperimentere og tage chancer kommer kreativiteten frem – men uden garanti for konsekvenserne.
Udover de her nævnte faktorer er der forskningsmæssig observeret yderligere en række forhold, som spiller ind i forhold til kreativitet. Lene Tanggaard har lavet et review over aktuel
forskning på området, og hun påpeger på den baggrund, at følgende elementer er afgørende
for børns kreativitet:
- Fantasilege og lege, der stimulerer børns forestillingsevne
- Tid til fordybelse
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-

Et
At
At
At
At
At
At

trygt og stimulerende miljø
åbne nye verdener for børnene
pædagoger deler tanker og undrer sig sammen med børnene
stimulere til at prøve nye ting
man bevæger sig på nye måder
man giver børn ny viden
pædagogerne selv er kreative og tør prøve at gå nye veje

Flere af disse elementer er allerede bekrevet; de øvrige elementer kan der læses mere om i
forskningsreviewet ”Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet” (Tanggaard,
m.fl., 2012), samt i eksempelvis Sielings forskning på samme område.
…
Når man ønsker at arbejde med kreativitet i relation til børn, er det væsentligt at huske på, at
man ikke kan beslutte sig for at være kreativ – eller for at andre skal være kreative. Man kan
arbejde med nogle rammer og tilrettelægge den pædagogiske praksis, så den rummer mulighed for børns kreativitet, men der gives ingen sikkerhed for det faktiske udfald.
Denne pointe hænger sammen med, at kreativitetsbegrebet rummer et særligt paradoks, som
har betydning for den pædagogiske kontekst. For i og med at kreativitet betegner noget nyt,
kan vi ikke på forhånd definere, hvori den konkrete kreativitet består. Vi må i stedet være åbne for, at kreativitet pludselig kan opstå, og når det sker kan vi måske blive klogere på, hvorfor og hvordan det opstod.

2.2

Filosofisk praksis

Begrebet filosofisk praksis bruges som samlebetegnelse for den praksisform, der arbejder med
en filosofisk tilgang. I projektet er der fokus på en filosofisk praksis, som retter sig mod børn.
Den filosofiske praksis rummer flere forskellige traditioner. Her kan som eksempel nævnes
undringsfællesskaber, undersøgende tilgange, filosofisk samtale og filosofisk vejledning. Uanset hvilken konkret metode eller tilgang, der er tale om, vil der i en filosofisk praksis være fokus på elementer som undren, tænkning, åbenhed.
Da projektet er gennemført i to daginstitutioner har den filosofiske praksis været rettet mod
denne målgruppe af børn og voksne. I børnehavegrupperne har der derfor været fokus på den
filosofiske samtale mellem børn og voksne, mens der i vuggestuegrupperne især har været
fokus på før-sproglige forhold.
2.2.1

Filosofisk samtale

Den filosofiske samtale benævnes i flere sammenhænge som sokratisk dialoggruppe (fx Hansen; Pihlgren m.fl.). Her er der tale om en særlig form for samtale, hvor der stilles krav til såvel samtalens indhold som dens form. Selvom disse aspekter kan variere, er der nogle overordnede forhold, der altid bør gøre sig gældende.
Ser man på samtalens indhold, er der tale om et indhold af særlig filosofisk karakter. Med
dette menes et indhold, som ikke er orienteret mod problemløsning eller konsensussøgning,
men derimod mod indholdet i sig selv. Dette krav til indhold kan anskueliggøres ved at referere til andre typer af samtaler, som har andre indholdskrav.
Her kan eksempelvis nævnes forhandlingssamtalen, som er karakteriseret ved, at den enkelte
deltager i samtalen ønsker at få sin mening ført frem; der forhandles på en sådan måde at
begge/alle parter i en eller anden grad får ret (”Hvis du skal have den blå bil, så vil jeg have to
af de røde biler…”).
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En anden type samtale er den konsensussøgende, som er karakteriseret ved at søge mod en
form for enighed, hvor parterne må indgå kompromiser med hinanden; denne type af samtale
er ofte aktuel i politiske sammenhænge, men ses også i pædagogiske sammenhænge, hvor et
problem skal løses (”Jeg vil gerne have den blå bil som du har.” ”Så må vi skiftes til at have
den blå bil…”).
I disse situationer er samtalen orienteret mod et ydre forhold, som er det, der motiverer til
samtalen. I denne kategori ses også samtaler af simpel praktisk karakter, som ofte gør sig
gældende i den pædagogiske hverdagspraksis (”Hvornår skal vi spise?” ”Lige om fem minutter…”).
Den filosofiske samtale adskiller sig fra ovenstående typer af samtaler ved at være orienteret
mod indholdet – og ikke mod ydre forhold. Når dette er relevant skyldes det netop, at der findes meget indhold, som har en særlig filosofisk karakter og dermed både egner sig til og er
ganske nødvendigt at føre samtale om.
Der kan gives mange eksempler på filosofiske samtaler. Eksemplet nedenfor mellem en voksen
og et par børn skal tegne som illustration (for øvrige eksempler henvises til litteraturlisten):
-

Voksen: Hvad er en ven?
Barn 1: En ven er en, som man leger med.
Voksen: Leger med altid med sine venner?
Barn 2: Nej, ikke altid. Nogle gange er man uvenner, så leger man ikke.
Voksen: Hvis man er uvenner, er man så ikke venner længere?
Barn 2: Jo da, for man bliver jo gode venner igen.
Voksen: Er man venner med alle dem, man leger med?
Barn 1: Ja… eller nej, altså kun hvis man leger meget sammen.
osv.

Overordnet set er det filosofiske indhold karakteriseret ved at være af almen eller abstrakt
karakter. Det retter sig mod nogle forhold, som der ikke kan gives entydige eller sande svar
på, men som kræver tænkning og argumentation for at kunne nærme sig et eller flere svar.
Eksemplet ovenfor er en samtale, hvor indholdet handler om det almene begreb venskab. Som
det er illustreret, handler den filosofiske samtale ikke om at løse ydre forhold, problemer
el.lign., men er alene orienteret mod indholdet.
Det betyder ikke, at en samtale ikke kan være motiveret af ydre forhold – snarere tværtimod.
Ofte vil den filosofiske samtale være motiveret af konkrete hændelser fra børnenes hverdag,
og har man dette som afsæt vil man også pædagogisk set have også større sikkerhed for børnenes motivation.
Selvom der med den filosofiske samtale ikke er tale om at løse ydre problemstillinger, så vil
samtalen ofte have relevans for børnenes konkrete virkelighed og dermed være et vigtigt led i
problemløsninger. Arbejder man eksempelvis med venskab gennem en række af filosofiske
samtaler, kan man forestille sig, at børnene i deres konkrete lege vil tænke mere over, hvordan de agerer overfor deres venner, om de har et særligt ansvar osv.
Vender vi nu blikket mod samtalens form, så er der også her tale om nogle særlige forhold. Et
afgørende element er, at alle deltager i samtalen, hvilket i den pædagogiske praksis vil sige
hele den gruppe af børn, som man ønsker at samtale med.
Skal man sikre, at alle deltager, er det vigtigt at skabe et rum, hvor ikke bare de mest taleglade, men også de mere stille børn føler sig trygge. Ofte vil en ret tydelig og klar fremgang være
relevant, fx hvor hvert enkelt barn høres på skift. Dette er imidlertid op til den enkelte pædagog (samtaleleder) at vurdere.
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Det er samtidig afgørende at skabe et rum, hvor ikke bare hver enkelt får mulighed for at tale,
men også hvor der bliver lyttet til hver enkelt. Derfor er det afgørende at skabe ro og fokus på
samtalen, hvilket i børnehavegrupper må gøres af den deltagende pædagog.
Størrelsen på gruppen afhænger af forskellige omstændigheder (børnenes alder, deres kendskab til samtalen, deres sproglige og kognitive udvikling mm.) og afgøres ligeledes af den enkelte pædagog.
I samtalen er det pædagogens rolle at indgå som samtaleleder, hvilket stiller store krav til den
deltagende pædagog. Det er nemlig samtalelederen, som skal sikre den metodiske fremgang,
dvs. at der er ro, at der bliver lyttet, at hver enkelt får sat ord på sine tanker, samt at fokus
bliver fasthold på det valgte tema. Samtalen er ikke afsæt for associationer, hvor hver enkelt
får luftet egne tanker om alverdens ting; samtalen er derimod centreret om lige præcis ét tema, som afføder en række spørgsmål og undringer. Selvom samtalelederen skal sikre den metodiske fremgang, så vil det ofte ske i samarbejde med børnene. Med tiden vil børnene nemlig
selv hjælpe til at sørge for, at formen overholdes – og udvikles alt efter behov.
Som samtaleleder er det afgørende, at pædagogen besidder den særlige spørgeteknik, hvormed der åbnes for børnenes tanker. Det er altså afgørende, at pædagogen ikke forventer bestemte svar eller tillægger nogle svar større værdi end andre. Pædagogen må holde samtalen
åben for de tanker, som børnene har, samtidig med at fokus holdes på det planlagte indhold.
Denne tilgang kan kun fastholdes, hvis pædagogen rent faktisk er interesseret i børnenes tanker – og også er klar til at revurdere egne tanker. I eksemplet ovenfor må pædagogen fastholde, at hans/hendes tanker om venskab kan være nogle andre end børnenes og at han/hun
derfor er klar til at lade sine tanker blive udfordret og udforsket: En ven er for mig måske noget andet end det er for dig…
…
Selvom den filosofiske samtale således forbinder den konkrete virkelighed med mere almene
perspektiver (og omvendt), og som sådan kan få betydning i forhold til problemløsning, er det
væsentligt at bemærke, at målet med samtalen er et andet.
Når den filosofiske samtale er en væsentligt tilgang i pædagogikken skyldes det flere grunde.
For det første anses den filosofiske samtale for at være af universel karakter – forstået som
det, at den forbinder det levede liv med tanker om almene forhold. Vi har alle en masse hverdagserfaringer som på en eller anden måde er forbundet med almene begreber som liv og
død, venskab, hjælpsomhed, frygt og glæde, uendelighed osv. De almene begreber og tanker
herom gør samtalen filosofisk, mens de konkrete erfaringer gør samtalen vedkommende for
det enkelte barn. Det overordnede mål er derfor at italesætte nogle af de forhold, som vi som
mennesker gør os tanker om.
For det andet kan denne samtale bidrage til at styrke forholdet mellem den enkelte og fællesskabet. I samtalen sætter den enkelte ord på sine tanker, men skal samtidig give plads til at
der lyttes til andres tanker. Gennem denne aktive lytning vil de forskellige tanker befordre og
udfordre hinanden, således at enhver får mulighed for at udvikle sin tænkning. Da alle har
tanker, som er værdifulde for samtalen, er der tale om en unik form for anerkendelse – som i
øvrigt skiller sig ud fra den ofte misforståede form for anerkendelse, hvor man blot vurderer
positivt eller spørger for at være flink.
En tredje og ligeså væsentlig begrundelse for at gennemføre filosofiske samtaler med børn,
skal ses i et samfundsmæssigt perspektiv. Som en række af sociologer og filosoffer er inde på,
er vores samfund i dag mere komplekst end nogensinde før. Mængden af viden og informationer er ikke bare enorm, men er også i konstant udvikling. Det vi i går antog for sikker viden er
i dag ændret – og ændrer sig måske igen i morgen. Denne kontingens giver vores tilværelse
en form for usikkerhed, som vi må lære at agere i. Hvis vi tager denne udfordring op, får vi et
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behov for at kunne stå i det åbne, som filosoffen Finn Thorbjørn Hansen (2008) beskriver det.
Vi må lære at leve med, at der ikke er ét svar på hver ting, men at hver ting kan give anledning til et komplekst net af svar – og nye spørgsmål.
Den filosofiske samtale kan ses som en øvelse i at stå i dette åbne rum. Børnene sætter ord på
deres tanker – altså kommer med deres udlægning af verden. Men i kraft af samtalens åbenhed vil svarene ikke fremstå som endegyldige sandheder, men derimod som svarmuligheder,
der kan udvikles og diskuteres. Gennem de mange forskellige svar og argumentationerne herfor vil børnene opleve, at deres eget svar ikke nødvendigvis er det bedste, og at det måske
skal ændres. Det kan også være, at samtalen slutter med flere svar, fordi nogle svar er de
rigtige for nogle børn, og andre svar er mere rigtige for andre børn – hvilket vel at mærke ikke
er det samme som at sandheden er relativ eller at alle svar er lige gode.
…
I samtalen er det især tænkningen, som er central, fordi det er det enkelte barns tænkning,
der er interessant at få udforsket. Gennem samtalen får barnet sat ord på sin tænkning, og til
tider skabes tænkningen gennem selve italesættelsen.
Tænkningen og motivationen for samtalen bunder ofte i konkret undren, som barnet har og
måske giver udtryk for. Det kan være små ytringer som ”Hvorfor falder vi ikke af jorden, når
den drejer rundt?” eller ”Kan man blive uendelig gammel?”. Disse undringer er netop udtryk
for børnenes interesse i at gå på opdagelse i verden, at undersøge, hvordan verden hænger
sammen.
Når det overordnede mål med den filosofiske samtale har at gøre med børnenes tænkning og
betydningen af, at den enkelte får sat ord på sin tænkning, skyldes det netop, at vi har et
grundlæggende behov for anerkendelse, og at vi udvikler os selv og vores omverden gennem
denne tænkning. På den ene side er vi alle individer, der har behov for at udtrykke os, og behov for at blive anerkendt for det, vi er, på den anden side indgår vi i forskellige fællesskaber,
og vores tænkning kan derfor ikke isoleres. Den filosofiske samtale kan på én gang give plads
til den enkelte som individ og den enkelte i fællesskabet. Dette er centralt for såvel den enkeltes som for fællesskabets og samfundets udvikling.
…
Udover de ovenfor nævnte begrundelser for at arbejde med den filosofiske samtale, kan også
nævnes en række forhold, der nærmest kan betegnes som ’hensigtsmæssige effekter’. Disse
effekter er blandt iagttaget gennem forskningsprojekter i norden, samt i mindre målestok ved
gennemførelse af forskellige projekter.
Ifølge Pihlgren (2011) kan man tale om fire effekter af den filosofiske samtale, når man arbejder med den i skoleregi. Disse effekter kan alle ses som ønskværdige i forhold til udviklingen
af et demokratisk samfund (hvilket dog ikke vil blive uddybet yderligere i nærværende sammenhæng). Selvom undersøgelserne er foretaget i skoleregi betragtes de som relevante i
nærværende sammenhæng, da formen og indholdet er det samme som i børnehaveregi.
Den ene effekt handler om kritisk analyse og tænkning. Med dette menes der børnenes evne
til problemløsning, til at organisere stof, håndtere værdier, samt begrunde og forklare sig
sprogligt.
Den anden effekt handler om sprogfærdigheder, dvs. læsefærdigheder, verbalt udtryk af egne
ideer, samt evne til at lytte og forstå andre.
For det tredje fremhæves den sociale udvikling, som også fremmes betydeligt via den filosofiske samtale. Hermed menes der evne til samarbejde, til at bruge andres tænkning til egen
udvikling, og evne til at bruge tavs interaktion i forhold til gruppekultur.
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Endelig er der for det fjerde tale om karakterudvikling, som i nærværende sammenhæng henviser til det at have evne og mod til at udtrykke egne standpunkter, at træffe valg, skelne mellem personlige konflikter og idekonflikter, opnå høj grad af selvindsigt, samt opøve evne til at
anvende litteratur, kunst og videnskab i egen læring.
Alle disse aspekter samt de tidligere beskrevne mål med samtalen udgør en dannelsestænkning, som i mange henseender er både tidssvarende og universel (om end det selvfølgelig altid
kan diskuteres om alle væsentlige forhold er impliceret).
2.2.2. Undren og forforståelse
Når vi taler om den filosofiske samtale – og om arbejdet med en filosofisk tilgang i det hele
taget – tager vi ideelt set afsæt i børnenes undren og nysgerrighed. I praksis er det imidlertid
ofte ganske umuligt at gribe det enkelte barns ytring i øjeblikket, men selve ytringen kan alligevel godt være afsæt for en samtale. Da du sagde, at det var underligt, at man ikke kunne se
verdens ende, hvad mente så egentlig med det?
I det hele taget befinder megen pædagogisk praksis sig i et spændingsfelt mellem det spontane og det planlagte. Det er ønskværdigt at være spontan, men ofte praktisk umuligt, fordi der
er for mange børn, nogen skal tisse, andre spørger om alt muligt andet osv. Derfor kan man
med god mening planlægge en filosofisk praksis – men med den undringsbaserede tilgang som
fundament.
I børnehaveregi betegner den filosofiske samtale en særlig praksisform, hvor børn og voksne
mødes i en fælles undringssamtale. Samtalen er ofte planlagt, såvel i forhold til tid, børn og
indhold. I vuggestuer vil den filosofiske praksis bære mere præg af spontanitet, fordi man her
ikke er afhængig af at føre en samtale til ende, men mere kan fokusere på den undren, som
opstår. Det kan være aspekter som at fokusere på, hvordan børns undren kan iagttages, hvori
den adskiller sig fra leg eller noget tredje (Børresen & Malmhester, 2010).
Lige såvel som børns undren er afsæt og drivkraft i den filosofiske praksis, hvad enten der er
tale om vuggestuer eller børnehaver, lige såvel er den voksnes forforståelse et centralt begreb.
For netop forforståelsen – herunder også børns egen om end mindre fastlåste forforståelse –
kan gøre det svært at gennemføre en filosofisk praksis. Hvis eksempelvis den voksne mener at
kende svaret på de spørgsmål, der stilles, ja, så vil han ikke samtidig kunne forholde sig åbent
til de svar, som gives af de forskellige børn. I stedet vil man have fokus på, hvordan man får
præsenteret det rigtige svar – eller oftere, hvordan man får børnene til at komme med de rigtige svar. Problemet opstår, når der er tale om et filosofisk indhold, fordi den voksne så faktisk
ikke bør kende svaret. Hvem ved hvad venskab er for Emma? Eller hvad uendelig betyder for
Oskar? Det gør kun Emma og Oskar. Ved at blive bevidst om sin forforståelse og i den filosofiske samtale lægge den bag sig, åbner man samtidig op for at samtalen kan forløbe med de
tanker, som nu måtte være. Det samme forhold gør sig gældende i vuggestueregi, hvor man
ofte lader sig styre af sine forforståelser, når man tror eller forventer, at barnet vil gøre noget
bestemt, ofte uhensigtsmæssigt. Ofte er barnet måske i virkeligheden på vej til at undersøge
den verden, som det forundres over.
Da undren og forforståelse er to betydningsfulde begreber i den filosofiske praksis, blev disse
også markante i nærværende projekt.
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3

Aktiviteter og organisering

Det var afgørende for projektet, at den konkrete praksis og den udvikling, der sker i praksis
hele tiden var i fokus. De teoretiske input har derfor været tæt forbundet med forskningsbaseret viden, filosofiske perspektiver samt den konkrete praksis i de to daginstitutioner.

3.1

Metode

På baggrund af ovenstående intention samt projektets formål, blev projektet gennemført som
et aktionslæringsforløb. Selve det overordnede formål krævede, at der blev arbejdet indgående dels med kreativitet, dels med filosofisk praksis. De første tre måneder af projektet var rettet imod dette arbejde, hvorefter vi i de sidste to måneder havde fokus på sammenhængen
mellem de to elementer.
Konkret blev der anvendt en hermeneutisk fremgang, hvor personalets – og projektlederens –
erfaringer og viden i en kontinuerlig proces fik betydning for projektets fremdrift. Der var fra
projektstart kalkuleret med nogle overordnede tidsrammer (kaldt faser), der skulle sikre at
arbejdet skred fremad mod opfyldelse af formålet. Således omhandlede første fase kreativitet,
anden fase omhandlede den filosofiske praksis, og i tredje fase undersøgte vi sammenhængen
mellem de to elementer i relation til projektets formål.
Selvom projektet bygger på en hermeneutisk tilgang, hvor deltagernes og projektlederens erfaringer har betydning for næste skridt i forløbet, er der fra projektstart lavet en organisering,
der både sikrer fremdriften mod opfyldelse af formålet og rummer mulighed for at fastholde
denne hermeneutiske tilgang.
Overordnet set har projektet været struktureret omkring følgende tre faser:
-

-

I fase I har der alene været fokus på kreativitetsbegrebet, dvs. aspekter som begrebets
historie, dets aktualitet, praksisrelevans mv.
Fase II har handlet om den filosofiske praksis med særlig fokus på filosofisk samtale;
her har elementer som tænkning, åbenhed, undren, praksisudfordringer, filosofisk og
forskningsmæssig baggrund mv. været i fokus.
Endelig har fase III omhandlet forholdet mellem kreativitet og filosofisk praksis.

Den tids- og indholdsmæssige ramme for de tre faser har været som følger:

1. sept. 201224. okt. 2012

25. okt. 201218. nov. 2012

19. nov. 201221. jan. 2013

22. jan. 20138. apr. 2013

8. apr. 201324. maj 2013

Projektforberedelse

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Afrapportering

Kreativitet

Filosofisk praksis

Forholdet mellem
kreativitet og
filosofisk praksis

Som det fremgår har der forud for projektstart været afsat tid til selv planlægningen og forberedelsen af projektet, ligesom der efter projektets afslutning er brugt tid på opsamling og udarbejdelse af nærværende rapport.

…
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I hver af de tre faser har strukturen været den samme, nemlig en fremadskridende, praksisinddragende vekslen mellem følgende elementer:
•
•
•
•
•
•

Personalemøder m. faglige oplæg v. projektlederen
Interview af pædagoger enkeltvis v. projektlederen
Dialoggruppemøder mellem pædagoger og projektleder
Praksisøvelser v. pædagoger
Praksisbesøg v. projektleder
Opsamling på øvelser og status v. pædagoger og projektleder

Hvert af disse elementer er indgået i de enkelte faser i varierende grad. Den overordnede
tænkning har været at skabe en dialektik mellem pædagogernes viden og erfaringer, et fagligt
input fra projektlederen, pædagogernes nye viden og praksiserfaringer osv., og at sikre en
fremdrift og bevidstgørelse af disse elementer via såvel interview, dialoggruppemøder og diskussioner og afklaringer. Til tider har projektlederen deltaget i pædagogerne praksis, dels som
iagttager, dels som samtaleleder i forbindelse med filosofiske samtaler.
…
På personalemøderne har projektlederen afholdt en række faglige oplæg. Her har alle institutionernes ansatte (studerende, ledere, medhjælpere samt pædagoger) deltaget, hvilket har
sikret et fælles afsæt for arbejdet. De faglige oplæg indgik på personalemødet i relation til opsamling af og diskussioner om forløbet/fasen samt gennemførelse af øvelser for de ansatte:
•

Personalemøde okt. 2012: Begge institutioner sammen
o Introduktion til projektet
o Fagligt oplæg om kreativitet
o Øvelse i forbindelse med kreativitet
o Diskussion

•

Personalemøde nov. 2012: Hver institution for sig
o Opsamling på forløb om kreativitet – inddragelse af nye aspekter
o Oplæg fra grupperne om deres arbejde
o Fagligt oplæg om filosofisk praksis
o Diskussion

•

Personalemøde jan. 2013: Hver institution for sig
o Opsamling på forløb og viden om filosofisk praksis
o Oplæg fra grupperne om deres arbejde
o Fagligt oplæg om filosofisk praksis (fortsat)
o Fagligt oplæg om kreativitet og filosofisk praksis
o Diskussion

•

Personalemøde feb. 2013: Begge institutioner sammen
o Opsamling på seneste forløb samt på projektet som helhed
o Evaluering
o Vidensdeling
o Diskussion

Disse indholdsaspekter gjorde sig gældende for personalemøderne i begge institutioner. I de to
oplæg, som blev afholdt i hver institution for sig var der forskelle på indholdets vægtning, da
institutionerne har arbejdet meget forskelligt og dermed har opnået forskellige erfaringer og
viden om indholdet.
Den viden og forskning, som der i rapportens afsnit 2 er redegjort for i kort form, har været
den indholdsmæssige kerne i de faglige oplæg. Afsnit 2 er dog ikke fyldestgørende i forhold til
de afholdte oplæg; her må henvises til øvrig litteratur på området (se bl.a. litteraturlisten).
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…
Alle pædagoger og begge ledere blev interviewet tidligt i projektet samt efter projektets afslutning. Dette havde til hensigt at sikre, at den enkelte deltager kunne ytre sine tanker om
forventninger og udbytte uafhængigt af kollegial påvirkning. Interviewene indgår løbende i
afsnittet om projektets resultater.
…
I perioderne mellem personalemøderne/de faglige oplæg har der været gennemført 1-2 dialoggruppe-møder per gruppe. Hver gruppe udgøres af de to pædagoger, der dagligt arbejder
tæt sammen (jf. afsnit 1.2). På dialoggruppemøderne har hensigten været dobbelt.
På den ene side har det været målet at lade de enkelte pædagoger få mulighed for at italesætte den viden og de erfaringer de har i relation til projektets indhold; dette er sket gennem projektlederens spørgsmål og til tider også med brug af diskussioner og afklaringer. Det har været et klart mål at lade de enkelte pædagoger selv sætte ord på deres tanker, men dog med
tydeligt fokus på det aktuelle indhold.
På dialoggruppemøderne har det endvidere været målet at introducere (og samle op på) øvelser og opgaver, som ligger i forlængelse af den aktuelle fases indhold. Øvelserne er udarbejdet
af projektlederen blandt andet med inspiration fra lignende arbejde i bl.a. Norge og Sverige.
For at sikre at pædagogerne efterfølgende fik mulighed for at gennemføre øvelserne, har der
på dialoggruppemøderne været afsat tid til konkret planlægning – hvor projektlederen har stået til rådighed som sparringspartner. Indholdet fra samtalerne og planlægningen i dialoggrupperne bruges ligeledes i rapportens afsnit om projektets resultater.
…
De praksisøvelser og opgaver, som blev introduceret på dialoggruppe-møderne, har pædagogerne efterfølgende arbejdet med i praksis. Her har de skulle arbejde konkret med kreativitet og filosofisk praksis, og de har skullet sikre en form for skriftlig opsamling til brug for videndeling og evaluering.
På personalemøderne har pædagogerne delt deres erfaringer med det øvrige personale, og i
dialoggrupperne har de haft mulighed for at fremlægge og diskutere øvelserne med projektlederen.
…
Projektlederen har været på praksisbesøg i de forskellige grupper i fase II og III. Det blev
vurderet at prioritere besøgene i de to sidste faser, da den filosofiske praksis for mange var
betydelig sværere og mindre håndgribelig at arbejde med end kreativitet (som fandt sted i
fase I).
Praksisbesøgene havde forskellig karakter alt efter pædagogernes behov og den aktuelle situation, børnegruppe mm. Flere af besøgene handlede om iagttagelse, hvor der var fokus på pædagogernes forforståelse og børns undren, mens mange af besøgene handlede om at gennemføre de forskellige øvelser. Flere gange stod projektlederen for at gennemføre øvelserne, således at pædagogerne kunne iagttage, og en del gange stod pædagogerne selv for at gennemføre øvelserne mens projektlederen iagttog. Alle iagttagelser blev drøftet på efterfølgende dialoggruppemøder.
…
På hvert personalemøde blev der lavet opsamling på øvelser og forløb. Ofte fik pædagogerne til opgave at fremlægge, hvordan de havde arbejdet med de forskellige øvelser, mens
projektlederen fremlagde pointer fra såvel øvelserne, interviewene og dialoggruppemøderne.
Den fælles løbende opsamling havde til formål at sikre en form for fælles bevidstgørelse af
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projektets karakter og status, samt dele viden og erfaringer mellem pædagogerne. Endvidere
havde opsamlingen til formål at sikre sammenhæng mellem projektets forskellige dele; eksempelvis tog de faglige oplæg afsæt i opsamlingen og den aktuelle status for projektet.

3.2

Formidling og videndeling

I projektet har videndeling fundet sted såvel internt som i forhold til andre institutioner.
Internt har det været nødvendigt, at de forskellige grupper af pædagoger delte viden og erfaringer med institutionens øvrige ansatte, da disse alene har været deltagende via personalemøderne. Denne videndeling har dog ikke været et krav eller været eksplicit formuleret, hvilket har betydet, at der har været store forskelle på graden af videndeling i de forskellige institutioner og enkelte grupper.
De to institutioner har haft mulighed for at dele erfaringer og viden ved første personalemøde
(projektstart) og ved sidste personalemøde (projektafslutning). Særligt betydningsfuldt har det
været ved sidste personalemøde, da deltagerne her fik mulighed for at høre detaljer fra andre
pædagogers praksis.
I de faglige oplæg på personalemøderne har der endvidere været anvendt referencer til institutionernes arbejde; her har der været fokus på eksemplariske forhold snarere end på projektets status som helhed.
Projektlederen har desuden forestået formidling af projektet i relevante fagblade. Der er blevet
indsendt en kort projektbeskrivelse til ét fagblad, samt været bragt én artikel om projektet i
andet fagblad. Desuden har to journalister besøgt institutionerne og gennemført interview og
på den baggrund skrevet to artikler, ligeledes bragt i relevante fagblade.
Artiklerne er oplistet her (og i litteraturlisten):
Grundtvig, Linda (11.4.2013). Styrk børns evne til at undre sig. BUPL Børn&Unge (s. 28).
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-96UBRS/$file/ALLESIDER_bornogunge_072013.pdf
Nabe-Nielsen, Louise (30.11.2012). Er en filosofisk praksis vejen til mere kreativitet?

Fremsendt til VERA – tidsskrift for pædagoger.
http://filosofiskpraxis.dk/User_files/fa1a486be872039c6911a898bf695f4f.pdf
Nabe-Nielsen, Louise (1.2.2013). Kan man blive uendelig gammel? – et projekt om filosofisk
praksis og kreativitet. BUPL Århus Pædagoger (s. 13). http://www.bupl.dk/iwfile/BALG95BDGF/$file/aap13-01_trykt.pdf
Ulrikkeholm, Bent (18.12.2012). Du skal undre dig. Nyhedsbrev for Jysk Børneforsorg.
http://www.jyskborneforsorg.dk/fileadmin/files/Billeder/Nyheder/Nyheder_2012/Artikel_4__2012_-_Bent_Ulrikkeholm_01.pdf

3.3

Materiale

Som beskrevet har personalet løbende skulle arbejde med forskellige opgaver og øvelser. Disse har været anvendt for at sikre en fastholdelse af projektet i den daglige praksis. Via litteraturlisten kan man finde eksempler på disse øvelser.
De opgaver, som personalet fik stillet i forbindelse med fase I om kreativitet, har haft fokus
på, hvordan forskellige forhold spiller ind i forhold til børnenes kreativitet. Opgaverne tager
afsæt i flere af de elementer, som blev fremlagt i de faglige oplæg, og er som sådan eksempler på, hvordan man kan arbejde mere målrettet med kreativitet, særligt i forhold til at skabe
rum og muligheder for børns kreativitet. Opgaverne er altså kun eksempler og kan med fordel
tænkes ind i langt større projekter om kreativitet.
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I forhold til arbejdet med den filosofiske praksis blev der udarbejdet en række øvelser, som
personalet skulle arbejde med i deres praksis. Ligesom for arbejdet i fase I kunne øvelserne
med fordel afprøves flere gange, både med samme børnegruppe og med forskellige børnegrupper.
Øvelserne illustrerer ikke i sig selv, hvordan den filosofiske praksis skal forløbe, men var tænkt
som et afsæt for en filosofisk samtale. Det er med andre ord helt afhængig af den konkrete
situation, om der er rent faktisk bliver tale om en filosofisk praksis.
Når øvelserne har haft stor betydning i projektet skyldes det, at de har fungeret som en form
for ledetråd for pædagogerne i deres arbejde med filosofisk samtale. Som beskrevet før er
arbejdet med den filosofiske praksis et nyt område for personalet – i modsætning til arbejdet
med kreativitet – og det har derfor krævet meget arbejde af den enkelte pædagog at kunne
håndtere og udøve denne praksisform. Øvelserne har fungeret som et samlingspunkt med et
særligt fokus, der har været medvirkende til at kunne fastholde og fokusere på den filosofiske
samtale. (Der gives eksempler på øvelserne og deres brug i næste afsnit).
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4

Resultater

Projektet har som bekendt været et udviklingsprojekt. Man kan derfor med rimelighed spørge
til, på hvilke måder udviklingen er sket.
I de følgende afsnit redegøres der for projektets resultater set i forhold til projektets formål.
Da projektet dels har forløbet over kort tid, dels har haft få institutioner og dermed få pædagoger og børn involveret, samt dels har arbejdet med så komplekst et område rent indholdsmæssigt, er det selvfølgelig begrænset hvor mange egentlige resultater, der kan fremkomme.
De resultater, som der redegøres for, bygger derfor især på projektlederens vurderinger som
følge af de mange interview, samtaler og iagttagelser. Det empiriske materiale bliver ikke
præsenteret i sin fulde længde, men anvendes i det omfang, det er nødvendigt for at underbygge formuleringen af projektets resultater.

4.1

Organisering og praktisk gennemførelse

Ser man overordnet på projektets form, altså den måde det har været tilrettelagt og gennemført på, har det fungeret som et aktionslæringsforløb, dvs. det har levet op til intentionen. Den
vekselvirkning, der er foregået mellem teori og praksis, hvor det ene element får betydning for
det andet, underbygger den hermeneutiske tænkning, hvor nye erfaringer kommer til som
følge af allerede etablerede erfaringer og en åbenhed over for ’verden’.
Selve videndelingen har i projektet været for lavt prioriteret, da det har vist sig i betydelig
grad at afhænge af den enkelte institutionskultur. Det betyder, at den ene institution har set
intern videndeling og erfaringsudveksling som noget naturligt og berigende (der forekommer i
frokostpausen og ved tilfældige møder på gangen osv.), mens den anden institution har arbejdet med projektet isoleret i de enkelte grupper af pædagoger. I sidstnævnte institution har
dette betydet, at medhjælpere og lign. ikke har været inddraget i selve praksisdelen, hvilket
har gjort det svært at skabe en samlet forståelse af projektets betydning.
…
Uanset om man anskuer hver fase for sig eller projektet som helhed, er der en række skæringslinjer, som man med god mening kan lægge ned over det projektet. Disse skæringslinjer
er løbende blevet mere synlige, om end de har været forventelige fra projektets start.
I de følgende afsnit vil disse skæringslinjer inddrages i det omfang de medvirker til at synliggøre væsentlige detaljer i projektet. De kan endvidere være brugbare i et senere projekt med
samme eller lignende indhold.
De skæringslinjer, der er tale om, er følgende:
•
•
•

Målgruppe: Vuggestuegrupper vs. børnehavegrupper
Institution: Ellengården vs. Riisvangen
Udbytte: Voksnes vs. børns udbytte

Projektet har været rettet mod to integrerede daginstitutioner, der hver især har både vuggestue- og børnehavegrupper. I forhold til den filosofiske samtale er det særdeles meningsfuldt
at skelne mellem vuggestuen som målgruppe og børnehaven som målgruppe, da der er store
sproglige forskelle (og dermed også forskellige muligheder).
Samtidig er der som nævnt tale om to forskellige institutioner, der – selvom de indgår i samme dagtilbud – har vidt forskellig personalegruppe og meget forskellige kulturer.
Endelig har projektets formål rettet sig mod såvel de voksne i deres praksis og mod børnene
som ’aftagere’ af denne praksis. Der har været vidt forskelligt udbytte og forskellige udfordringer for henholdsvis børn og voksne.
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4.2

Kreativitet i daginstitutionen

I første fase blev der arbejdet med kreativitet. Næsten alle pædagoger havde kendskab til begrebet, først og fremmest i kraft i tidens pædagogiske ånd. Alligevel beskriver en pædagog
deres arbejde på følgende måde:
”Vi voksne er ikke vant til at tænke: nu skal jeg udvikle børnenes kreativitet. Men
netop derfor er det nok meget sundt at blive forstyrret i praksis, så man prøver at
tænke på nye måder.”
For en del pædagoger handlede kreativitet først og fremmest om noget, som børnene bare
’gør’ eller ’er’, eller som noget, der implicit opstår, når børn laver bestemte aktiviteter. For en
del pædagoger var begrebet nemlig forbundet med en temmelig snæver forståelse, hvor kreativitet først og fremmest handler om, at ”børnene bruger deres hænder til at tegne og male
med” eller udfører lignende praktiske aktiviteter.
I det første faglige oplæg blev kreativitetsbegrebets historie og aktuelle forståelse fremlagt.
(Der henvises til afsnit 2.1, samt litteratur på området). Der blev arbejdet med en definition
fremsat af Lene Tanggaard, der har arbejdet med kreativitet på netop daginstitutionsområdet.
Ifølge Tanggaard (2008, s. 8) handler kreativitet om, at ”personer udvikler nye produkter og
ideer i praksisfællesskaber, der ændrer eller skaber et nyt domæne og som anerkendes af andre” (Tanggaard, 2008, s. 8).
Denne definition ligger sig tæt op ad øvrige definitioner på området, og den blev derfor afsættet for det videre arbejde med kreativitet. Definitionen blev ivrigt diskuteret og udfordret, den
blev sat i sammenhæng med den aktuelle hverdag, med børns muligheder og begrænsninger
mv. Det var gældende for det videre arbejde, at det faglige oplæg gav inspiration til refleksion
og kritisk stillingtagen hos samtlige pædagoger.
4.2.1

Pædagogernes forståelse af kreativitet

Tidligt i fase I begyndte størstedelen af pædagogerne at reflektere over deres egen hidtidige
begrebsforståelse. Enkelte oplevede pludselig sig selv som havende været ”snæversynede” og
blev med det faglige oplæg positivt udfordret til at ændre på dette. En stor del af pædagogerne oplevede Tanggaards definition som brugbar, men en del mente også, at der var problemer
forbundet med den:
-

”Jeg er overrasket over anerkendelsesdimensionen, for betyder det så, at der skal være
et produkt… eller hvordan foregår anerkendelsen? Og hvad med det, at det skal være et
nyt domæne – så risikerer man jo, at børn aldrig er kreative”

-

”Tanggaards definition er meget bred, hvad angår praksisfællesskabet. Børn kan godt
synes, at noget er sjovt og kreativt uden at jeg (den voksne) mener, at det er kreativt.”

-

”Definitionen er med til at gøre det begribeligt og anskueliggøre, hvornår de er kreative.
Men man kan godt overse, at nogle er kreative, simpelthen for man ikke fysisk ser det.”

-

”Der er fare for, at kreativitet bliver afhængig af en subjektiv vurdering”

-

”Det kan godt blive svært at skabe en fælles forståelse af, hvad kreativitet er”

Ovenstående udtalelser peger på flere problematiske aspekter i forhold til arbejdet med kreativitet. Det handler især om elementerne praksisfællesskab og anerkendelse.
Tanggaards definition blev i projektet vurderet som værende en udmærket ramme, der kan
anskueliggøre en række faktorer, som er nødvendige for at betegne noget som kreativt. Det er
nødvendigt med denne ramme, hvis man ønsker at arbejde målrettet med kreativitet. Alligevel
oplevede flere, at det kan være svært at finde en fælles forståelse af begrebet, netop fordi det
er subjekter, der indgår i de pågældende praksisfællesskaber og netop skal anerkende den
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kreative handling (eller tænkning). En gennemgående problematik var derfor spørgsmålet om,
hvordan man på den ene side kommer ud over de rene subjektive vurderinger, og på den anden side har en så bred begrebsforståelse, at der er plads til netop den enkelte.
Et helt konkret og meget aktuelt problem opstår, når barnet er alene. I dette tilfælde vil dets
handlinger eller tænkning ikke kunne karakteriseres som kreative, netop fordi det ikke anerkendes af andre i en form for praksisfællesskab. Dette peger i retning af, at noget tilsyneladende ikke kan være kreativt i sig selv, men alene er det i mødet med andre/andet. For flere
pædagoger syntes dette problematisk, fordi de oplever mange børn, som i deres leg (alene)
godt kan være kreative – og forventeligt også er det uden en iagttagende voksen.
Forståelsen af kreativitetsbegrebet overordnet set blev gennem projektet mere nuanceret for
stort set samtlige pædagoger. Forståelsen blev udbygget af refleksioner over begrænsninger
og muligheder for kreativitet, samt andre indfaldsvinkler, som løbende blev inddraget sideløbende med den konkrete arbejde i praksis.
I arbejdet med at afklare, hvad der hæmmer børns kreativitet, har pædagogerne fremhævet
følgende elementer:
Struktur:

”Ting skal gøres på bestemte tidspunkter, hvilket afbryder børnene i deres processer. Dette er særlig slemt i vuggestuegrupperne.”

Tid:

”For få ressourcer gør det svært at skabe rum for kreativitet. Til gengæld får dette
jo så de voksne til at tænke mere kreativt for at kunne få øje på, hvor mulighederne er…”

Børnene:

”Deres kreative lege kan forstyrre andre børn i deres leg, fordi de bliver helt selvforglemmende.”

Voksne:

”Vi voksne hæmmer i høj grad børn i deres kreativitet, fordi vi ofte er bange for at
give slip – fordi vi gerne vil have ’styr’ på alting.”

Rammer:

”Vi voksne hæmmer børns kreativitet, bl.a. fordi vi skaber rammerne.”

Disse elementer stemmer udmærket overens med, hvad en række forskningsprojekter
har vist, og viser samtidig, at pædagogerne gennem projektet og det fokuserede arbejde
med kreativitet er blevet langt bedre til at italesætte væsentlige forhold omkring kreativitet end de var ved projektets start.
Når blikket vendes mod, hvad der kan fremme børns kreativitet, bliver der også fremsat
en del væsentlige forhold:
Inspiration: ”Børnene tager ting med fra de input, de voksne giver dem. Dermed kan man inspirere børn til kreativitet.”
Rummet:

”Nogle rum inspirerer mere end andre, fx er legepladsen et stort rum, der kan
deles op i mindre rum, som kan inspirere.”

Viden:

”Børns viden er i høj grad befordrende for deres kreativitet. De er videbegærlige,
fx når vil bygge et rumskib for at se om det kan komme op på Pluto (viden om
rumskibe og planeter).”
”Gruppen af børn i vuggestuealderen er ikke vildt kreative, fordi de først og
fremmest elsker gentagelsen. De kopierer. Men man bygger deres viden og erfaringer op, så de får bedre afsæt for at være kreative.”

Bevidsthed: ”Det handler meget om situationsfornemmelse og om at have blik for, hvor børnene er på vej hen, og hvad man vil med det. Det handler om pædagogisk bevidsthed.”
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Rammer:

”De faste rammer er med til at sikre, at man når visse ting; de giver tryghed og
sikkerhed.”

Udover disse elementer blev også en del af de øvrige forhold, som forskningsmæssige
resultater peger på, nævnt i flere sammenhænge, fx betydningen af at skabe trygge omgivelser for børnene.
4.2.2

Et særligt forhold: rammer for kreativitet

En væsentlig pointe ved de ovenfor fremhævede citater er pointeringen af, at rammerne har
stor betydning for børns muligheder for kreativitet. En problematik består i, at børnene ikke
har tilstrækkelig indsigt til at vide, hvad der er godt for dem:
”Nogle gange føles det som om at vi voksne hæmmer børnene, når vi forsøger at
fastholde dem i noget. Der kan gå mange gange, hvor børnene har modstand på,
og så først senere oplever, at det er til deres eget bedste.”
En anden problematik har at gøre med, at de(n) voksne ikke med sikkerhed kan vide, hvornår
nogle rammer kan virke fremmende på børns kreativitet og hvornår de virker hæmmende. Der
er tydeligvis en eller anden form for usynlig linje, som sandsynligvis hænger sammen med en
række andre elementer (det enkelte barn, situationen, den voksne, materialet, søvn, kost
osv.). En pædagog formulerede dog denne meget væsentlige pointe omkring institutionens
rammer:
”Der kan sagtens laves lidt om på strukturen og rammerne, ikke meget, men bare
lidt. Men rammerne skal ikke ændres permanent, for så skaber man bare nye
(hæmmende) rammer. Men man kan dele børnene op i små grupper, blande dem
på nye måder…”
De rammer, som udgøres af institutionens egne planer (ugeplaner, aktivitetsplaner, plan for
måltider, søvn osv.) har også indirekte en hæmmende virkning på børnene, påpeger én af
pædagogerne:
”Det hele kører meget struktureret ud fra en ugeplan, der giver mening i forhold
til læreplanerne. Ugeplanen kan dog hæmme de voksne, hvilket så smitter af på
børnene. Så den voksnes kreativitet og barnets kreativitet hænger sammen. Den
voksne kan miste overblikket og fordybelsen, fordi det udspringer af en plan og
ikke af den voksne selv.”
De rammer, som opstilles i daginstitutionerne kan altså både virke fremmende på børnene,
bl.a. fordi de skaber tryghed og forudsigelighed, og virke hæmmende, bl.a. fordi børnene
bremses i deres leg og aktivitet. En enkelt pædagog fremhæver dog, at rammerne på ingen
måde hæmmer børnenes kreativitet, hvis bare den voksne er tilstrækkelig åben for ”spontane
indfald – den voksne skal prøve at fange øjeblikket.” Bliver en kreativ leg el.lign. afbrudt er det
heller ikke nødvendigvis hæmmende for barnet, siger den pågældende pædagog. Det væsentlige er, at ”de voksne hjælper med at skabe det kreative rum igen efter et afbrud.”
I institutionerne er der tale om rammer, som fastsættes i relation til praktiske omstændigheder såsom søvn og mad. Disse rammer er nødvendige at fastholde af forskellige årsager
(sundhed mm.) og er endvidere temmelig svære at ændre på. Endvidere er der i institutionerne tale om nogle mere selvvalgte rammer, som fx udgøres af ugeplaner og rutiner; disse
rammer kan reguleres, tilpasses og ændres afhængigt af pædagogernes og institutionens kultur og intention. Endelig er der i institutionerne tale om nogle rammer, som hænger sammen
med normer og værdier. Disse rammer kan der godt ændres på, men er ifølge flere pædagoger nødvendige at fastholde, også i forhold til arbejdet med kreativitet: ”Kreativiteten skal
rammes ind af de normer og værdier, som er på stedet” udtaler en pædagog.
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Med denne pointering er vi tilbage ved anerkendelses-problematikken, som optog flere pædagoger. Når den enkelte institution har klare værdier og normer, som er formuleret og begrundet i filosofiske og pædagogiske overvejelser, er der samtidig opstillet nogle rammer, indenfor
hvilke kreativiteten bør udfolde sig. Dermed kan man skelne mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kreativitet, hvor den uhensigtsmæssige er den form for kreativitet, som ligger
udenfor stedets værdier og normer (fx når børn er kreative i deres forsøg på at drille andre
børn), og den hensigtsmæssige ligger indenfor disse rammer.
4.2.3

Kreativitet i praksis

Undervejs i forløbet om kreativitet fik pædagogerne til opgave at gennemføre et konkret praksisforløb med særlig fokus på børnenes kreativitet. Hver gruppe havde et særligt fokusområde,
og med dette i baghovedet skulle de så tilrettelægge og gennemføre en aktivitet eller et lille
forløb med en gruppe børn. Følgende fokusområder var i spil:
•
•
•
•
•
•

Tryghed
Den voksnes rolle
Proces og produkt
Fordybelse
Sociale konstellationer
Fysiske rammer

Fokusområderne var alle udvalgt af projektlederen på baggrund af den aktuelle forskning på
området. Hvert fokusområde repræsenterer nemlig et forhold eller aspekt, som med stor
sandsynlighed har betydning for børns kreativitet. Derfor var det et udmærket afsæt for det
konkrete arbejde med kreativitet.
Forberedelsen til aktiviteten eller forløbet foregik på dialoggruppemødet, mens selve gennemførelsen foregik i praksis med en eller to pædagoger og en gruppe børn til stede.
Mange af pædagogerne tog opgaven som en spændende udfordring, hvor de kunne afprøve
nogle ting, som de ellers ikke gør. Ikke fordi de fik bedre muligheder for at gøre end de ellers
ville have haft, men snarere fordi de havde et fælles fokus. De skulle ikke diskutere hvad der
skulle være målet med aktiviteten, fordi de allerede var givet på forhånd; de skulle derimod
diskutere hvem der skulle være med i aktiviteten, og hvad aktiviteten skulle bestå af.
Enkelte af grupperne fik aldrig gennemført et forløb, mens andre fik lavet både kortere og
længere forløb. Erfaringerne var stort set de samme for alle grupperne, nemlig at et målrettet
arbejde med kreativitet gjorde de voksne bedre i stand til både at forstå kreativitetsbegrebet
og se begrænsninger og muligheder for børns kreativitet: ”Børns kreativitet er vigtig at arbejde med, også på en mere bevidst måde. Og her er det vigtigt med mere struktur på, altså
planlægge at arbejde med det mere bevidst.”
Gruppernes fokusområde blev også for de fleste grupper synliggjorte. En enkelt gruppe valgte
eksempelvis at prøve at inddrage en pige, som ofte ikke synes at være kreativ eller igangsættende, og ved at gennemføre en konkret aktivitet netop med fokus på de sociale konstellationers betydning for børnenes kreativitet, lykkedes det at få pigen til at komme med nye indspark i aktiviteten.
På samme vis afprøvede en af grupperne at lade en gruppe vuggestuebørn eksperimentere
med maling, mens de selv deltog. De havde fokus på den voksnes rolle, og ved at tage del i
aktiviteten på lige fod med børnene, altså ved at eksperimentere med farverne frem for at være styrende i forhold til brug af maling osv., oplevede de, at børnene ret hurtigt blev inspireret
til selv at eksperimentere. De havde ikke et særligt produkt som mål, men ønskede at børnene
fik tilpas frie rammer til at få erfaringer med farvers konsistens og muligheder.
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I en tredje gruppe tog pædagogerne afsæt i nogle iagttagelser, de havde gjort forud for forløbet:
”Helt konkret falder børnene ind i de samme mønstre, de kan fordybe sig meget i
en bestemt leg, som de udvikler og er kreativ i forhold til, men til gengæld er de
ikke gode til at bryde deres rutiner og de bliver derfor ofte kreative på de samme
måder, i de samme kontekster.”
Da gruppen samtidig skulle arbejde med fordybelse og betydningen af at skabe tid og rum til
fordybelse, valgte de at tage en gruppe piger med ind i et andet rum, og lade dem lege frit
med en stor kasse legoklodser. I dette rum ville pigerne få tid til at fordybe sig i denne leg
uden at blive afbrudt af andet legetøj eller andre børn. Baggrunden for aktiviteten var, at det
som regel var drengene, der legede med legoklodser, og at pigerne ofte holdt sig væk – eller
kopierede drengenes byggerier, hvis de overhovedet kastede sig over klodserne.
Resultatet af aktiviteten var, at pigerne til at starte med atter byggede det samme som drengene plejede at gøre, men at de efter nogen tid faktisk begyndte at eksperimentere mere og
opfinde nye konstruktioner. De havde altså tydeligvis behov for fordybelse (og rum) for at
kunne slippe de vante tilgange til netop LEGO.
4.2.4

Udbytte og videre arbejde

Selvom mange pædagoger havde kendskab til kreativitetsbegrebet forud for projektet, gav det
intensive arbejde nogle nye perspektiver for de voksne: ”Praksis ses i et andet billede nu, hvor
kreativitetsbegrebet er blevet udbredt. Det er særligt i planlægningen, at man tænker mere
over det.” Samtlige voksne pegede på, at de ikke hidtil havde været vant til at planlægge den
pædagogiske praksis med ”kreativitet som mål”, og at dette fokus både skabte nye muligheder, men også gav nye billeder på den allerede eksisterende praksis.
Børnenes udbytte af arbejdet var ligeledes synligt i de situationer, hvor pædagogerne gennemførte konkrete forløb. Her fik de ofte friere rammer og blev ikke afbrudt i deres leg og eksperimenteren.
Enkelte af grupperne mente, at de ville arbejde videre med kreativitet efter projektets afslutning. Hvorvidt og hvordan dette er sket er der ikke fulgt op på, men ved projektafslutning var
der ikke foretaget synlige ændringer i institutionerne (ændringer af fysiske rum, rutiner, materialers placering osv.). Der er dog på baggrund af det empiriske materiale belæg for at tro, at
pædagogerne på bevidsthedsplanet og i forhold til at italesætte og synliggøre børns kreativitet,
faktisk har foretaget mange ændringer. Disse ændringer ses i mødet med barnet, i måden som
barnets handlinger og ideer modtages på mv.
…
Selvom de to institutioner er meget forskellige (hvad angår kultur og traditioner), var der i
arbejdet med kreativitet ikke umiddelbart nogen synlig forskel i tilgangen. Begge steder var
grupperne optagede af at afprøve en ny praksis omkring kreativitet, og alle var nysgerrige
efter at afprøve deres praksisforløb. Dog kan man sige, at den ene institution i forvejen har
tradition for at arbejde med kreativitet, især med fokus på de kreative processer, og at denne
institution derfor havde et bedre afsæt for arbejdet allerede inden projektstart.
…
Ser man på vuggestuegruppernes arbejde i forhold til børnehavegruppernes, var det som antydet sværere for vuggestuepædagogerne at vurdere, hvornår deres børn var kreative, og
hvornår de blot var eksperimenterende. Er et barn på 1½ kreativt, når det bruger sin sko til
opbevaring af madrester? Eller er det blot nysgerrigt og gør tilfældigvis noget, som viser sig at
have en vis nyheds- og praktisk værdi?
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Selvom det var sværere at få hold om begrebet i relation til vuggestuebørn, så gav forløbet
nye perspektiver på børnenes handlinger og måder at tænke på. Flere pædagoger pegede på,
at forløbet gav børnene mulighed for at forfølge deres nysgerrighed, og at den voksnes rolle
som igangsætter og rammesætter havde synlig betydning.
I børnehavegrupperne var arbejdet på en måde lettere, netop fordi kreativitetsbegrebet trådte
mere synligt frem. Her gav definitionen af kreativitet og især brugen af ’praksisfællesskaber’
god mening, og mange af de gennemførte forløb udartede sig som forventeligt.
…
Samlet set gav projektets arbejde med at forstå hvad kreativitet overordnet set er et nuanceret billede; næsten samtlige pædagoger fandt arbejdet brugbart og relevant i forhold til deres
daglige arbejde med børnene.
I de situationer hvor der blev gennemført dialoggruppemøder og praksisforløb, var der en synlig forskel på pædagogernes bevidsthed og evne til at bruge deres viden og erfaringer – set i
forhold til tidligere. Da arbejdet med kreativitet imidlertid ikke foreskriver en særlig metode
eller en konkret praksis, men alene beskriver, hvordan børn ønskeligt kan handle og tænke, er
det samtidig et diffust område, der kræver stor vedholdenhed hos pædagogerne. Dette kan
være en udfordring, når dagligdagen atter vender tilbage og der ikke løbende kommer en projektleder med udfordringer og input. Hvorvidt der på dette område er sket mere permanente
ændringer ligger udover projektets rammer at undersøge.

4.3

En filosofisk praksis i daginstitutionen

I modsætning til arbejdet med kreativitet, handler den filosofiske praksis ikke om hvad barnet
kan eller gør, men derimod om en konkret praksisform, der forventeligt fører til, at barnet kan
eller gør noget bestemt. Der er altså i første omgang fokus på selve praksis frem for på børns
aktuelle handlinger og færdigheder i forskellige situationer. Dermed er afsættet for arbejdet i
fase II et andet end i fase I – men er ikke af den grund nødvendigvis mere håndgribeligt.
Anden fase blev introduceret med et fagligt oplæg omhandlende den filosofiske praksis, herunder særligt den filosofiske samtale. I modsætning til arbejdet med kreativitet har det ikke været relevant at undersøge, hvilken forståelse pædagogerne i forvejen havde af indholdet i en
filosofisk praksis. Denne praksisform var nemlig i sin metode og i sit indhold helt fremmed for
alle pædagogerne – om end mange af pædagogerne kunne nikke genkendende til flere af elementerne, og alle kunne forene sig med formålet for en filosofisk praksis.
4.3.1

Vuggestue og børnehave

I arbejdet med den filosofiske praksis blev der skelnet mellem vuggestuegrupper og børnehavegrupper. Denne skelnen skyldtes først og fremmest den store forskel i børnenes sproglige
færdigheder, hvilket gav andre muligheder i børnehaven end i vuggestuen. Samtidig blev det
dog vurderet, at vuggestue- og børnehavepædagogerne kunne have stor glæde af at kende til
arbejdet i hinandens grupper, dels fordi der jo er en tydelig sammenhæng i børnenes hverdag
og institutionsliv, dels fordi den sproglige udvikling ikke først finder sted i børnehaven, men
netop påbegyndes tidligt i vuggestuen.
I vuggestuen blev der lagt vægt på to elementer i den filosofiske praksis, nemlig børnenes
undren og de voksnes forforståelse. Disse elementer er også centrale i den filosofiske samtale,
men finder altså sted i enhver pædagogisk praksis, også den før-sproglige.
Målene i vuggestuegrupperne var derfor at skabe bevidsthed om børns undren, nysgerrighed
og undersøgende tilgang samt egne forforståelser – og på den baggrund skabe rammer for en
mere filosofisk tilgang i den pædagogisk praksis.
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I børnehavegrupperne blev disse elementer også inddraget, men med særlig fokus på den filosofiske samtale. Børnehavepædagogerne havde på den måde et større fagligt område, som de
skulle sætte sig ind i for at gennemføre den tænkte praksis, og projektlederen valgte på den
baggrund at igangsætte arbejdet ved hjælp af en række øvelser.
Målene i børnehavegrupperne var at etablere en filosofisk samtale, og øvelserne blev brugt
som afsæt for denne samtale. Øvelserne gav ikke i sig selv nogen sikkerhed for en filosofisk
samtale, men var et hjælpemiddel til at holde fokus på samtalen og dens indhold. For børnehavepædagogerne var udfordringen især at blive bevidst om egne forforståelser og blive i
stand til at stille spørgsmål, der åbnede for en filosofisk samtale.
4.3.2

Et særligt fokus: voksnes forforståelse

Når vi taler om forforståelse henvises til der til den hermeneutiske forståelse af begrebet. Kort
beskrevet betyder det, at vi som mennesker har en særlig forståelse af vores omgivelser;
denne forståelse skabes på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os netop i mødet med omverdenen, og når et nyt møde finder sted, kan vi kalde vores forståelser for for-forståelser
(forståelser, der ligger for-ud for mødet).
Disse forforståelser er altså skabt af vores erfaringer. Imidlertid kan vores forforståelser godt
være hæmmende for vores møde med omverden, hvilket sker, hvis vi ikke i tilstrækkelig grad
er i stand til at møde omverden med åbenhed.
I arbejdet med børn – og pædagogik generelt – er netop begrebet forforståelse centralt. Det er
helt afgørende for enhver pædagogisk praksis, at den voksne er i stand til at gå ind i denne
praksis med en åbenhed, der vidner om, at vi ikke på forhånd har beskrevet barnet eller virkeligheden endegyldigt. I en filosofisk praksis er den voksnes forforståelse afgørende for, om
praksis overhovedet lykkes. Hvis den voksne på forhånd kender barnet og i enhver henseende
tror sig sikker på barnets ytringer og handlinger, ja, så vil barnet ikke være frit til faktisk at
kunne ytre sig. Den voksnes forforståelser vil præge ham i hans handlinger og ytringer og på
den måde konstituere en særlig praksis.
I en af institutionerne gav en vuggestuepædagog selv følgende beskrivelse af problematikken
omkring hendes forforståelse:
”Vi var taget på ”skovtur” ligesom vi tidligere havde gjort. Vi tog af sted med de
samme børn som sidst, fordi de kendte det og derfor ville føle sig trygge ved det.
Undervejs spørger jeg børnene om, hvad de tror de kommer til at se i skoven i
dag. En af pigerne svarer, at de nok kommer til at se rensdyr… Jeg svarede hende
ved at spørge, om vi mon ikke også ville komme til at se løver, ligesom vi gjorde
sidst. Jeg glemte helt at høre, hvad hun svarede, fordi jeg var så opsat på at få en
samtale i gang og derfor skyndte mig at bruge det, vi snakkede om sidst vi var på
skovtur. Det var ærgerligt, for der blev faktisk sagt nogle gode ting, som vi sagtens kunne have snakket videre om.”
Eksemplet viser, hvordan pædagogens forforståelse faktisk hæmmer den konkrete praksis. I
situationen havde pædagogen på forhånd en forventning om, at det ville være svært at få en
samtale i gang – hvilket skyldes hendes kendskab til de pågældende børn. Hun stiller spørgsmålet, fordi hun føler sig sikker på, at der er grundlag for en samtale i det. Det er der for så
vidt intet forkert i, tværtimod kan hendes forforståelse medvirke til, at der faktisk bliver gang i
en samtale. Men pointen er, at havde hun (på daværende tidspunkt) været sig sine forforståelser mere bevidst, ville hun også have haft bedre mulighed for at være åben over for det
svar, som barnet kommer med, og dermed fortsætte samtalen på barnets præmisser.
Som eksemplet viser, er der ikke (nødvendigvis) noget forkert i, at forforståelser og erfaringer
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forståelser, herunder hvilken betydning, de har for ens handlinger og ytringer. Når vi møder et
bestemt barn på en bestemt måde skyldes det (sandsynligvis) vores forforståelser. Dette kan
være en hjælp, men kan som beskrevet også være en hæmsko.
Et mindre markant eksempel blev i projektet iagttaget på legepladsen, hvor vuggestuebørnene
havde travlt med at lege med sand og spande. Et af børnene lavede det, hun selv kaldte en
pizza, og frem for at spørge hvad der var på pizzaen, blev spørgsmålene ofte formuleret som
”har du også pølser på pizzaen?” eller ”skal der ikke også noget ost på?”. Disse spørgsmål synes helt naturlige set fra et voksenperspektiv, men er fra et barneperspektiv, hvor erfaringerne med pizzafremstilling måske ikke er de store, er spørgsmålene om ikke hæmmende, så i
hvert fald dominerende i forhold til barnets egen tænkning om pizza.
Når forforståelse er interessant i forhold til en filosofisk praksis, skyldes det, at voksnes ytringer og handlinger ikke alene kan hæmme barnet i den konkrete praksis; de kan tillige forhindre den voksne i at deltage i den filosofiske praksis. Kernen i en filosofisk praksis er tænkning,
og i daginstitutioner særligt børns tænkning. Men det er stort set umuligt at få kendskab til
børns tænkning, hvis man som voksen lader sin forforståelse kommer forud for nysgerrigheden efter at undersøge barnets tænkning. Hvis man på forhånd tror man ved, hvad barnets
tænker eller vil sige, så er det dybest set umuligt at etablere en filosofisk praksis.
I projektet var der flere eksempler på dette forhold. På et tidspunkt blev en af pædagogerne
bedt om at gennemføre en øvelse, hvor børnene skulle placere konkrete genstande i to felter,
enten i ’levende’-feltet eller i ’ikke-levende’-feltet. Den pågældende pædagog var meget skeptisk overfor felternes navne, da hun var overbevist om, at børnene ikke havde noget at putte i
’levende’-feltet – medmindre de da kunne tage en potteplante med. Eksemplet viser, hvordan
den pågældende pædagog mente sig sikker på, hvordan børn tænker om fx begrebet levende,
og praksis viste, at hun var for styret af sine forforståelser, idet det viste sig, at børnene rent
faktisk tænkte ganske anderledes end hun forventede. Den konkrete øvelse vender vi tilbage
til i afsnit 4.3.4.
Et andet element, der er meget relevant i forhold til en filosofisk praksis, og som tydeligvis
berører problematikken omkring forforståelse, er børns tilegnelse af viden. Allerede i fase I
blev pædagogerne opmærksomme på det forhold, at børn er det sted i livet, hvor de i udpræget grad opbygger deres viden, og at viden og erfaringer er et nødvendigt afsæt for både kreativitet og filosofiske tanker. Men hvis de skal have viden fra deres omverden, vil de nødvendigvis blive præget af omverdenens forforståelser. Problematikken består i, at den filosofiske
praksis har til hensigt at åbne for børns egen tænkning og undren, men at børn samtidig har
behov for at blive inspireret ’udefra’, møde andres tænkning – og ikke kun andre børns tænkning. Denne problematik optog personalet meget, og den blev drøftet i såvel dialoggrupperne
som på personalemøderne. Flere pædagoger pegede på, at jo ældre børnene var, jo mere var
de i stand til at bruge viden og erfaringer fra mødet med omverdenen i bred forstand (kammerater, forældre, søskende, pædagoger osv.). Det afgørende for den professionelle pædagog
måtte derfor være at bidrage med viden, men at gøre det på en sådan måde, at der ikke var
tale om endegyldige sandheder eller entydige syn på tingene.
Arbejder man fx med begrebet venskab vil børn uden tvivl være præget af holdninger hjemmefra. Men hvis nu et barn mener, at man godt må kalde andre børn for grimme ting, hvis
bare man siger undskyld bagefter, så risikerer man som pædagog at havne i etisk dilemma.
Her må det handle om at få barnet til at udvide sin tænkning, men at gøre det ved netop at
lade barnet selv tænke. Dette sker ved at lade det møde andre måder at tænke på. Måske er
der mange børn, der er uenige i udsagnet, og som kan sætte ord på hvorfor, måske kan den
voksne give udtryk for en tænkning, der kan udfordre barnet, fx ved at starte en samtale om,
hvad det betyder at sige undskyld, om man må gøre alt, hvis bare man siger undskyld osv.
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Det helt centrale er imidlertid, at den voksne ikke tager patent på sandheden fx ved at ville
have barnet til at tænke på en bestemt måde, når indholdet vel at mærke er af filosofisk karakter. For der er faktisk ikke nogen endegyldig sandhed om, hvad man må kalde andre og
hvad det betyder at sige undskyld. Men der er nogle kulturelt bestemte normer, som vi tillægger stor værdi, fordi vi sætter hensynet til fællesskabet højt. Og måske er barnet ikke der
endnu, hvor det tillægger disse normer værdi, måske er barnet meget tænksomt og velargumenterende i forhold til sit udsagn; omvendt kan andre børns tænkning, den voksnes tænkning, og den tænkning, som vi møder i børnelitteraturen og lignende steder, udfordre barnet
så det udvider eller ændrer sit udsagn – eller måske inspireres til at tænke helt anderledes.
4.3.3

Undren og forforståelse: filosofi i vuggestuer

Ligesom i arbejdet med kreativitet, blev der i fase II lagt op til, at pædagogerne skulle arbejde
med en række øvelser og opgaver i deres praksis.
I vuggestuen var opgaven at arbejde med at få øje på børnenes undren; hvornår undrer små
børn sig, hvordan kan man se, iagttage, mærke, at de undrer sig? Og hvornår og hvordan adskiller (deres) undren sig fra kreativitet, nysgerrighed og leg?
I vuggestuen var der endvidere fokus på egen og pædagoggruppens forforståelser, ikke kun
set i forhold til samtaler, men også i forhold til handlinger. Hvornår bremser pædagogerne
børn i deres undren, fordi de er (for) styret af deres forforståelse, hvordan kan man blive mere
bevidste om egne forforståelser og dermed åbne mere op for børnenes undren og nysgerrighed?
Flere gange deltog projektlederen i vuggestuernes daglige praksis, men for børn i 0-3 års alderen er en ny voksen ofte en stor omvæltning, og det var svært at lave iagttagelser uden samtidig at blive en del af selve interaktionen. Imidlertid kom der som følge af pædagogernes eget
arbejde med opgaven mange gode iagttagelser og refleksioner. I forhold til børnenes undren,
som viste sig at være et felt med mange komplikationer, beskriver flere pædagoger, hvordan
man på en eller anden måde kan se på barnet, at det undrer sig: ”Man kan se på dem [vuggestuebørnene] om de undrer sig; man kan se på børnene, at de er fordybet. Der er en sammenhæng mellem undren og fordybelse, som kan iagttages.” Imidlertid kom ingen pædagoger
nærmere en egentlig beskrivelse af denne undren, heller ikke af sammenhængen mellem undren og fordybelse. I forhold til hvornår undren bliver til leg eller noget andet, udtaler en af
pædagogerne: ”Spørgsmålet er, hvor længe de undrer sig over noget; det er en glidende
overgang, der også har at gøre med alder. Nogle gange stopper vi dem på grund af vores
normer.” Når pædagogerne bliver nødt til at stoppe børnene i deres undren, sker det i situationer, hvor institutionens (og kulturens) normer prioriteres højere end børnenes undren; det
kan fx i situationer, hvor børn undersøger toiletkummer, kaster med mad osv.
Som beskrevet oplever pædagogerne, at børnene til tider mangler viden og erfaringer før de
går i gang med at undersøge deres omverden. Omvendt har især vuggestuepædagogerne
gjort en iagttagelse, som taler i modsatte retning:
”Vuggestuebørns tilgang til verden er åben, fordi de ikke er fastlåste i bestemte
tanker – alle muligheder står åbne for dem, de er kun hindret af os og måske deres egen forsigtighed. ”Jeg vil undersøge verden; verden er stor, god og åben og
jeg skal bare ud og eksperimentere.” De er ikke styret af rigtig og forkert endnu.”
Den åbenhed som børnene har, dette ”mod på livet”, er i virkeligheden samme åbenhed, som
pædagogerne i deres arbejde med egen forforståelse stræber efter. Når vi alligevel taler om,
at børnene mangler viden og erfaringer, hænger det sammen med, at deres åbenhed, undren
og nysgerrighed er begrænset af deres viden og erfaringer. De kan ikke sætte ord på deres
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tanker uden at have et sprog, de kan ikke lege med andre børn, før de er socialt modne til det,
og de kan ikke undres over, at jorden svæver rundt uden at have viden om rummet.
Men ligesom børns kreativitet falder med alderen (dvs. med omgivelsernes påvirkning), således falder også børns evne til at undres (eller til at erkende, at de undrer sig).2 Dette sker i
takt med, at de får deres viden og erfaringer bygget op – altså det, som skulle få deres muligheder for undren til at blive større – og dermed i stigende grad ’stiller sig tilfreds’ med de forklaringer, som står til rådighed. Hvis dette skal undgås, at de altså på den ene side skal bibeholde evne til at undres og på den anden side skal opbygge viden og erfaringer til brug for
horisontudvidelse og inspiration for mere kompleks undren, ja, så skal der netop arbejdes med
den filosofiske tilgang.
I vuggestuen har de kun få og korte stunder til rådighed, men arbejdet med den filosofiske
praksis lettes af pædagogernes bevidsthed om egne forforståelser, åbenhed over for børnenes
handlinger og udsagn, og en større bevidsthed om børnenes undren og nysgerrighed. ”Det er i
hverdagssituationerne, at vi skal finde øjeblikkene” siger en af pædagogerne som svar på
spørgsmålet om, hvilke muligheder de har for at arbejde med børnene i en filosofisk praksis.
Når der skal gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med en filosofisk tilgang,
peger en anden pædagog på, at der i garderoben, når børnene skal have tøj af og på, eller på
klapvognsturene, er mulighed for både at snakke og iagttage børnene: ”Vi er bevidste om,
hvad målene er med eksempelvis en tur, og derfor er vi bedre til at gribe situationen.” Selvom
målet var en tur i skoven bliver der ofte stoppet op for at se nærmere på biller, blade eller
noget tredje – helt afhængigt af, hvad målet var med skovturen.
Ligesom i arbejdet med kreativitet er den filosofiske praksis sværere at arbejde med i vuggestuen end i børnehaven. Dette skyldes igen de sproglige begrænsninger, som eksempelvis forhindrer, at børnene selv kan fortælle, hvad de tænker og undrer sig over. Til gengæld giver
arbejdet med vuggestuebørn rig mulighed for at fokusere på børns non-verbale handlinger og
se den filosofiske praksis i dette lys. Når børnene leger med sand, afprøver rutchebanens muligheder osv. er der ofte tale om en undrende tilgang, og selvom den ikke er italesat og derfor
kan være svær at få hold om, er den alligevel interessant som en slags ’forstudier’ til den filosofiske samtale og andet arbejde med børns undren og undersøgelser. Den viser også tydeligt,
at selv små børn undres, og at undren ikke alene udgøres af det, som kan italesættes, men
faktisk optræder i både ubevidste, før-bevidste og før-sproglige afskygninger.
Endelig er denne ’kropslige’ undren og nysgerrighed et glimrende afsæt for en samtale, som
vel at mærke sagtens kan finde sted, selvom børn endnu ikke bemestrer sproget fuldt ud. Flere af pædagogerne erfarede dette og spurgte ivrigt ind til netop børnenes undren: ”Hvad gør
du med sandet? Hvordan føles det?”
Efter i nogen tid at have haft fokus på børns undren og egen forforståelse i den daglige praksis, blev vuggestuegrupperne sat til at arbejde med nogle mere konkrete øvelser. Her var der
fokus på nysgerrighed og implicit blev børnenes sprog også udfordret. Øvelsen handlede om at
gemme en ting under et tæppe, for derefter at bed børnene sætte ord på, hvad de kunne forestille sig, der var under tæppet. I alle grupper blev øvelsen gennemført med de største vuggestuebørn; hensigten var ikke at lave gætteleg eller gennemføre konkurrence, men derimod at
pirre børnenes nysgerrighed, få dem til at sætte konkret begreb på denne abstrakte genstand,
som de kun kunne se konturerne af. Om de gættede rigtigt eller ej var sådan set ligegyldigt,
fordi det centrale var at bruge deres gæt som afsæt for en filosofisk samtale.

2

Dette belyses mange steder i forskningen – og i øvrigt også i det forhold, at pædagogerne i det aktuelle projekt har svært ved at se sig ud over deres forforståelser. Men netop dette faktum er en af begrundelserne for overhovedet at arbejde med den filosofiske praksis.
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I alle grupper blev øvelsen gennemført, men de første mange gange var det svært for børnene
overhovedet at komme med et gæt. I enkelte tilfælde kom der dog nogle interessante gæt, og
der blev også startet en samtale op. Alle vuggestuepædagoger pegede på, at øvelsen formentlig skal gennemføres mange gange – og gerne med et par sprogligt dygtige børn som inspiration – før den virkelig lykkes. Dog har øvelsen flere steder inspireret børnene til selv at gemme
ting og lave denne ’forestillings-leg’ med hinanden, hvilket vidner om højt motivationsniveau.
…
I vuggestuegrupperne har det generelt været svært at arbejde med den filosofiske praksis. Det
skyldes på den ene side begrænsningerne i børnenes sprogudvikling, på den anden side pædagogernes egne forforståelser og vaner: ”Det handler meget om vane, derfor kan det være
svært lige at tænke det ind.” Til trods for dette har projektlederens iagttagelser vist, at vuggestuegrupperne i vid udstrækning allerede arbejder med børns undren og undersøgende tilgang.
Det har hidtil været på en mere ubevidst og ikke-italesat måde, men har dog alligevel været
synligt. Ofte lader pædagogerne børnene forfølge deres undren og nysgerrighed ved at lade
dem eksperimentere med materialer, deres krop osv. uden at gribe ind.
Samtidig med at sproget udvikler sig sker der imidlertid noget med pædagogernes tilgang til
børnene. Dermed er der et markant skift fra vuggestue til børnehave – som bliver endnu tydeligere af, at der også sker et skift i den gruppe af voksne, som er omkring børnene.
4.3.4

Den filosofiske samtale – arbejdet i børnehaverne

Mens der i vuggestuerne arbejdes med at lade børnene selv undersøge deres omgivelser, har
de voksne i børnehaven en lidt anden tilgang til børnene, ikke generelt, men i mange tilfælde.
Ofte ses der hos børnehavepædagogerne en trang til at fortælle børnene hvad der eksempelvis
er rigtigt og forkert – frem for at lade børnene undersøge det og eksperimentere sig frem. Der
er imidlertid tale om en meget kompleks situation, fordi børnene aldersmæssigt også er væsentligt ældre og dermed forventeligt har større viden og indsigt i deres omverden. Hvor man i
vuggestuen fx lader børnene mase maden mellem fingrene (til en vis grad!), vil man i børnehaven fortælle børnene, at de skal spise ordentligt. Denne udvikling forklares med, at børnehavebørn i stigende grad skal forstå de sociale normer, og at de rent udviklingsmæssigt ikke
længere behøver føle og fornemme maden med fingrene.
Det skift der – ganske forståeligt – sker i takt med at børnene bliver ældre, kan imidlertid føre
det med sig, at pædagogerne i for høj grad tager en belærende rolle på sig, dvs. en rolle, hvor
de også i andre sammenhænge fortæller børnene hvad der er rigtigt og forkert. Fx udtalte en
pædagog i projektet, at hun i kraft af sin viden og erfaringer altid ville vide mere end børnene
og derfor også skulle fortælle dem, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis de voksne altid
fortæller børn, hvad der er rigtigt og forkert, hvem de skal lege med, hvorfor de skal lege,
hvad de skal lave, hvorfor de må det ene og ikke det andet, ja, så anerkender man ikke børnenes egen tænkning, men påfører dem i stedet nogle ganske bestemte værdier og holdninger.
I de tilfælde, hvor indholdet har filosofisk karakter3, vil det i stedet være både relevant og
nødvendigt at gå til børnene med en mere filosofisk holdning. Dette forhindrer ikke, at den
enkelte pædagog også kan have en tænkning, som er relevant, men pointen er, at der er
mange forskellige tanker, som er værd at lytte til.
Netop i børnehaven havde vi i projektets tredje fase fokus på denne holdning, nærmere bestemt på den filosofiske samtale og dens form og indhold.
…
3

Jf. tidligere beskrivelse.
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Oplægget om filosofisk praksis og filosofisk samtale var for de fleste pædagoger vedrørende og
relevant i forhold til deres aktuelle praksis. Mange beskrev oplæggene som velformidlede med
en fin afvejning af teori og praksis. Alligevel vist den filosofiske samtale sig at være temmelig
svær at gennemføre for børnehavepædagogerne, da det handlede om at lave om på den konkrete holdning og tilgang til børn og samtale. I dialoggrupperne blev det derfor hurtigt besluttet at inddrage en række øvelser, der var tænkt som et konkret afsæt for en samtale. Øvelserne er udarbejdet af projektlederen med inspiration fra norske og svenske filosoffers arbejde
med børn.4
I de fleste af øvelserne var der et særligt fokus på ét eller få elementer i den filosofiske samtale. Disse elementer omhandlede eksempelvis:
-

forholdet mellem det konkrete og det almene
fokus på at lytte
kategorisere og sortere
give eksempler og modeksempler på påstande

Alle børnehavepædagoger fik udleveret to øvelser, som de skulle arbejde med. Flere gange var
projektlederen med, både som iagttager og som samtaleleder, hvilket styrkede pædagogernes
indsigt i den konkrete udførelse af såvel øvelser som samtale.
En af de øvelser, som blev meget anvendt i forløbet handlede om at arbejde med to almene
modsatte begreber, fx levende vs. ikke-levende, stor vs. lille, farlig vs. ikke-farlig, blød vs.
ikke-blød osv.
En mindre gruppe børn, udvalgt af pædagogerne, skulle sidde i en cirkel rundt om to ringe, der
hver repræsenterede et begreb og et mod-begreb. Herefter skulle børnene placere en genstand i en af cirklerne og forklare, hvorfor genstanden hørte hjemme i netop dén cirkel. I det
følgende vil der blive refereret til denne øvelse med et fokus på begreberne ’levende’ vs. ’ikkelevende’.
En pige placerede en potteplante i ’levende’; en anden pige placerede noget dukketøj i ’ikkelevende’. Herefter satte pædagogen gang i samtalen med de fire piger:
Pædagog:
Pige 1:
Pædagog:
Pige 1:
Pædagog:
Alle piger:
Pædagog:
Pige 3:
Pædagog:
Alle piger:
Pige 2:
Pædagog:
Pige 2:

Hvorfor skal planten være i levende-cirklen?
Fordi den er grøn
Hvad så med sofapuden her, hvad farve er den?
Den er også grøn
Er den så også levende?
Nej!
Men hvorfor er planten så levende?
Fordi den kan plantes i jorden
Hvad så hvis jeg tager sofapuden og planter den i jorden, bliver den så levende?
Nej
…men det er fordi man ikke kan plante den i jorden
Ah, hvornår kan man da plante noget i jorden?
Når det kan stå selv…
…

Pædagogen lavede efterfølgende samme øvelse med
før. Da de skal putte ting i cirklerne ’levende’-’ikke
putter i ’levende’, mens de putter en dinosaur-figur
pædagogen spørger ind, får de forklaret, at bamsen
4

fire nye børn, der ikke havde prøvet det
levende’, tager de et bamse-rensdyr og
og en kriger-figur i ’ikke-levende’. Efter
er levende i julen, men de andre ting er

Bl.a. har Øyvind Olsholt, Ariane Schjelderup, Ann S. Pihlgren arbejdet konkret med filosofi og børn (se
evt. litteraturlisten).
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ikke-levende, for de levede kun i gamle dage. I tilfældet her er der altså tale om, at børnene
argumenterer ud fra en forestilling om det, der historisk set er dødt og det, der historisk set er
eksisterende – i modsætning til den første gruppe, der arbejdede på et helt konkret plan.
…
Øvelsen blev atter udført, men denne gang med en anden børnehavepædagog som samtaleleder (med hjælp fra projektlederen), samt en anden gruppe børn. Situationen er den tidligere
beskrevne, hvor pædagogen var skeptisk i forhold til, om børnene overhovedet kunne finde
noget levende.
Efter de første tre børn havde placeret deres genstande, stoppede vi op og begyndte samtalen.
Det første barn havde placeret en legetøjsbil i ’ikke-levende’, andet barn placerede en legetøjscykel i ’ikke-levende’, og tredje barn placerede en plasticslange i ’levende’.
Ved at spørge ind til børnenes valg og tænkning, fik de hver især sat ord på, hvorfor genstande skulle placeres de forskellige steder. Børnene var ikke alle enige, men der var plads til, at
alle tanker kom frem. Eksempelvis blev det tydeligt, at ikke bare slanger, men alle dyr var
levende, mens både biler og cykler hørte til noget, som ikke var levende. Flere af børnene var
tydeligvis uvante med situationen og havde svært ved at få sat ord på tankerne. Nogle af børnene nåede dog frem til, at dyr var levende fordi de kan bevæge sig, men da en bil jo også
kan bevæge sig fik de svært ved at fortsætte argumentationen og mente så, at bilen også
måtte være levende.
På et tidspunkt – efter at rigtig mange ting var blevet ’levende’ – var der et barn der sagde, at
det ikke blev levende af, at man skubbede til det. Tingen skulle kunne bevæge sig af sig selv…
Her stoppede vi samtalen, der faktisk havde varet et godt stykke tid. Det var tydeligt at se, at
børnenes argumentation og det at italesætte deres tanker var nyt for dem, men også ret hurtigt udviklede sig. Desværre blev der ikke lejlighed til at gentage øvelsen med samme gruppe
børn, men i andre børnehavegrupper eksperimenterede pædagogerne med at bruge både
samme og nye børnegrupper. Her var det temmelig tydeligt at se, at børnene hurtigt blev trænede i både at tænke, argumentere og italesætte, men også at børnene mistede opmærksomheden på øvelsen, når den blev gentaget for mange gange.
…
Udover den pågældende øvelse (som også blev gennemført med andre begreber og børn) blev
der som nævnt også anvendt flere andre øvelser. I grupper med de mindste børnehavebørn
blev der fokuseret på nogle af de forudsætninger, som er nødvendige for en filosofisk samtale,
bl.a. at kunne lytte og at kunne sætte ord på sine tanker. Her blev der gennemført en øvelse,
hvor børnene på skift skulle sige et yndlingsdyr (eller andre yndlingsting), og når alle havde
sagt deres dyr, skulle de gentage hvad deres sidemand havde sagt. Denne øvelse havde til
hensigt at få børnene til at lytte til hinanden, hvilket hurtigt gik rigtig fint. En anden øvelse
handlede om, at børnene på skift skulle sætte ord på noget, de godt kunne lide, fx jeg kan
godt lige bananer. Efterfølgende blev de så spurgt om, hvorfor de godt kunne det, og her skulle de så forsøge at argumentere. Denne øvelse var noget sværere for børnene, fordi det er
svært at forklare hvorfor man godt kan lide noget. Efter at have lavet øvelsen mange gange
oplevede pædagogerne dog tydelige fremskridt, og børnenes italesættelse af tanker begyndte
også at skinne lidt igennem i andre sammenhænge.
Uanset hvilke børn man arbejder med i børnehaven, vil de hurtigt kunne udfordres på deres
begrebsforståelse og deres kategoriseringer. Dette blev særlig tydeligt, da en af pædagogerne
gav sig til at klippe benene af en ko. Forud for seancen havde pædagogerne og børnene talt
om, hvad der gør en ko til en ko. Da børnene havde bemærket, at det var fordi den havde fire
ben, havde pædagogerne vist børnene en hund – som jo også havde fire ben. Men en ko er en
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ko, fordi den er sort og hvid, blev der så sagt, hvorefter pædagogerne viste en firbenet sorthvid dalmatiner til børnene. På denne vis blev de hele tiden udfordret til at finde bedre argumenter for deres begrebsforståelse.
Da benene blev klippet af koen på billedet, mente børnene, at det stadig var en ko. Da halen
røg var det stadig en ko. Først da hovedet blev klippet væk, var der tvivl hos flere af børnene
– men så opstod jo et andet problem: hvad var det så, hvis ikke det var en ko?
…
Øvelsen havde som de øvrige øvelser ikke et entydigt mål som sådan, men var en del af en
proces, hvor børnene fik sat ord på deres tænkning, fik udvidet deres begrebsverden og forståelse af ting omkring dem – alt sammen i kraft af den samtale, som øvelsen lagde op til. I
den pågældende gruppe udtalte en af pædagogerne efterfølgende, at børnene efter nogle måneders arbejde også havde udviklet sig rent sprogligt: ”Der er faktisk sket det, at vi kan få
børnene til at snakke mere. Nogle gange får vi lige stillet et godt spørgsmål og så sker der et
eller andet.”
Ser man på børnenes udbytte af arbejdet med den filosofiske samtale, er der i pædagoggruppen enighed om, at forløbet skal være væsentligt længere, før der er markante forandringer at
spore.
Ser man derimod på pædagogernes eget udbytte – samt det udbytte, som de forventer børnene på længere sigt vil få ud af arbejdet med den filosofiske samtale – er der mange positive
erfaringer.
Børnene synes det er sjovt, jeg begynder at kunne se meningen med øvelserne,
at de er et redskab til kommunikation. Den filosofiske tilgang har rykket noget for
mig, jeg er blevet meget mere opmærksom på nogle ting. Jeg har lært dem bedre
at kende, bl.a. fordi jeg er sammen med børnene i mindre grupper, men også
pga. nogle af de ting, de siger; dem forstår jeg på en anden måde end jeg gjorde
før. Fx i dag, hvor et par drenge skulle finde en ting, som var samme størrelse
som en cd – her fandt børnene en legoklods. Tidligere ville jeg blive lidt irriteret
og ville blive lidt firkantet og skematisk; men nu opdagede jeg, at de tænke anderledes, at det handler om, hvordan de forstår mit spørgsmål – legoklodsen var
nemlig nøjagtig lige så høj som cd’en. Jeg bliver bedre til ikke at være så skråsikker.
En anden pædagog fremhæver, at det er ”spændende at udfordre børnene mere, for de har
mange tanker. Den enkelte bliver også mere hørt, får lov at skille sig ud fra flokken med det,
den enkelte har.”
Forud for disse positive erfaringer ligger imidlertid en del ihærdigt arbejde fra pædagogernes
side. Og her må det tilføjes, at der i de tre børnehavegrupper er store forskelle på såvel indsatsen som på interessen for arbejdet. Disse forskelle spiller tydeligvis ind på kvaliteten af den
filosofiske samtale, som må siges at afhænge af (i hvert fald) følgende forhold:
-

-

samtalelederens evne til at gennemføre øvelsen (kompetence til filosofisk samtale),
som er betinget af samtalelederens erfaringer, velvillighed, interesse, samt en række
øvrige forhold (kultur, værdier mm.)
den enkelte barn og gruppedynamikken
børnenes erfaringer med øvelsen

Efter projektafslutningen udtaler en af pædagogerne, at der var en klar udvikling at spore i
arbejdet: ”Da jeg lavede det med en anden gruppe af børn gik det meget bedre, hvilket helt
klart skyldtes, at jeg er blevet bedre til at styre det.”

Louise Nabe-Nielsen: Filosofi og kreativitet i daginstitutionen

32

Når gennemførelsen af den filosofiske samtale i betydelig grad afhænger af pædagogernes
egen indsats, skyldes det, at denne samtaleform tilsyneladende er svær at håndtere. En af
pædagogerne beskriver processen med følgende ord:
”Det er meget svært at stille spørgsmålene. Det lyder så enkelt, men helt ubevidst
kommer vi fx til at bruge begreberne ’rigtigt’ eller ’forkert’, men dermed vurderer
vi jo faktisk, hvad der er sandt og falsk (…) Vi har ikke før øvet os i det og fået
hjælp til at komme på vej. Men øvelserne er virkelig en hjælp. (…).
Der er dog også et særligt problem forbundet med arbejdet i børnehaver, fordi der er et
asymmetrisk forhold mellem den voksne og barnet. ”Det at spørge åbent ind til børnene handler nemlig ikke kun om, at man formulerer sig på den rigtige måde. Det handler også om tonefaldet”, påpeger en af pædagogerne, som oplevede, at børnene reagerede forskelligt afhængigt af, med hvilket tonefald der blev spurgt (ind imellem virkede hendes tonefald som om
hun søgte et bestemt svar). Denne problematik blev også iagttaget i situationer, hvor børn –
uanset tonefald og indhold – forventede, at den voksne søgte et bestemt svar eller selv ville
komme med det rigtige svar. Dette er et ofte forekommende fænomen, som kan forklares med
den traditionelle måde at kommunikere med børn på. Samme forhold kan netop forandres
gennem filosofiske samtaler, fordi der herigennem skabes fokus på alle børns tænkning.
En anden pædagog peger på, at spørgeteknikken er svær, fordi man er vant til at ville have et
bestemt svar ud af børnene. Samtidig peger pædagogen dog på, at det rent praktisk ikke er så
utilgængeligt, om end det kan være svært at etablere samtalen i hverdagssammenhænge:
”Rent praktisk er det ikke så besværligt, for jeg tager jo bare nogle børn fra, mens
de andre er ude. Men jeg kan mærke at det er svært at gøre det, når jeg har ikke
tid og overskud – selvom det i virkeligheden er der, man burde gøre det. (…) Det
er svært at lave den filosofiske samtale mens vi spiser. Der er for mange opgaver,
der skal laves, men måske er det noget med rutiner.”
4.3.5

Udbytte og videre arbejde

Det samlede udbytte af arbejdet med filosofien vurderes til at være stort. Både børnehave- og
vuggestuepædagogerne er i vid udstrækning blevet bedre til at italesætte og gennemføre en
filosofisk samtale, de er blevet mere bevidst om egen forforståelse og børnenes undren – alt
sammen selvfølgelig i varierende grad afhængig af især pædagogernes egen indsats.
Som beskrevet var øvelserne en slags redskab for den filosofiske samtale, og målet var derfor
ikke at få gennemført flest muligt øvelser eller blive bedst mulig til en bestemt øvelse. Det var
snarere målet at få de enkelte pædagoggrupper til at have fokus på og gennemføre filosofiske
samtaler – men gerne med øvelserne som afsæt. Som følge af dette har det derfor været et
væsentligt parameter at iagttage brugen af øvelserne og de refleksioner, som er kommet på
baggrund heraf. En af pædagogerne siger meget præcist:
”Det det kommer til at handle om i lang tid er at finde vores egne måder at gøre
det på, egne måder at få gang i samtalen på. Hvis vi arbejder med det for sjældent, bliver det for svært, både for os og for ungerne. Så vi må prioritere det indtil
det har rykket, så vi kan begynde at bruge det mere bredt.”
Denne oplevelse, som flere pædagoger havde, henviser til, at den filosofiske samtale stadig er
svær at få hold om, men at de ved et særligt fokus og en tilretning til konkrete omstændigheder, faktisk har opnået et godt afsæt for at etablere filosofiske samtaler – også efter projektets
afslutning.
Nogle pædagoger vurderede eksempelvis, at det var mest hensigtsmæssigt at bruge nogle
bestemte børn i starten, fordi der med disse var større sikkerhed for at få det til at lykkes,
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mens de så ville inddrage de øvrige børn, når pædagogerne selv var blevet mere fortrolige
med samtaleformen: ”Vi bruger de bedste børn som modeller, og finder måder at få det til at
lykkes på.” Andre pædagoger fandt frem til, at rammerne var vigtige for at samtalen kunne
lykkes, og de prøvede derfor at ændre på rammerne ved at flytte børnene til andre rum, benytte puder til at sidde på osv.
En enkelt pædagog pegede på en problematik, som må siges at være en særlig udfordring. Det
handlede om, at et så bevidst arbejde med den filosofiske samtale godt kan gøre samtalen
kunstig, fordi den voksne endnu ikke har samtaleformen ’siddende på rygraden’. Denne kunstige tilgang påvirker samtalen, hvilket helt tydeligt påvirker børnene. Problematikken udjævnes dog i takt med, at pædagogerne bliver mere fortrolige med samtaleformen, og må som
sådan betegnes som en måske nødvendig ’sten på vejen’.
En lignende problematik oplevede to af pædagogerne, da de gennemførte en øvelse, hvor børnene skulle sætte ord på noget, som var ’forkert’ (ved fx at sige ”du har grønt hår”). Her opdagede pædagogerne hurtigt, at hvis de kommenterede på børnenes udsagn ved at sige ”rigtigt”, så tog de ikke alene patent på sandheden, de skabte også forvirring på et større plan (er
det nu rigtigt eller er det blot rigtigt, at det er forkert…?).
…
Spørger man ind til hvilket udbytte, der er kommet ud af arbejdet med de filosofiske samtaler,
er pædagogerne enige om, at der er et udbytte, men at det i første omgang er størst for pædagogerne selv – og først senere bliver synligt hos børnene. Eksempelvis påpeger en pædagog
forholdene derhjemme som en ukendt faktor i arbejdet:
”Forhold derhjemme spiller meget ind, så det er svært at konkludere, hvad projektet som sådan har betydet. Men jeg tror på at det har en effekt, men det kræver længere tid. Det er heller ikke særlig indarbejdet i mit arbejde.”
Dog må det fremhæves, at arbejdet har påvirket børnene og i en eller anden forstand gør noget ved dem. Dette underbygges af en af pædagogernes oplevelser ved spisebordet, hvor pædagogen spørger meget ind til nogle af børnenes udsagn. Herefter siger en af pigerne: ”Du
spørger altså godt nok meget!” (det var ikke sagt i en negativ tone, men mere i en konstaterende tone). Herefter siger en af de andre piger: ”Åh, så skulle du bare høre, hvor mange
spørgsmål vi får, når vi laver øvelsen med cirklerne…”
Også vuggestuebørnene har taget arbejdet til sig, forklarer en pædagog, der oplevede flere af
børnene gå rundt og gemme ting under tæpper, og derefter spørge hinanden ”Hvad er det?”
”Hvad er der under tæppet?” (som parallel til øvelsen med at fantasere om hvad der er under
tæppet).
Som afrunding på arbejdet med den filosofiske praksis skal det påpeges, at der er mange andre veje til den filosofiske samtale end kun at arbejde med øvelser. Det er fx helt oplagt at
tage afsæt i børnebøger, musik, oplevelser, billeder, og flere af pædagogerne havde da også
efter projektets afslutning intentioner om at afprøve nogle af disse veje.

4.4

Fører den filosofiske praksis til mere kreativitet?

I projektets tredje og sidste fase blev der fortsat arbejdet med den filosofiske praksis, men nu
med et øget fokus på børns kreativitet. Helt konkret betød dette fokus ikke noget i praksis,
fordi det stadig var den samme tilgang til børnene, der skulle gøre sig gældende. Undersøgelsen af sammenhængen mellem de to elementer, filosofisk praksis og kreativitet, var alene i
fokus i pædagogernes egne iagttagelser af praksis – samt i projektlederens teoretiske udredning af sammenhængen mellem de to elementer.
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Resultaterne af denne fase bygger derfor på den ene side på pædagogernes iagttagelser og
oplevelser af praksis(-forandringer), på den anden side på projektlederens analyser af de relevante elementer i de to områder.
I udgangspunktet er det vigtigt at fastholde, at kreativitet skal forstås som et resultat af og et
mål med praksis, mens den filosofiske tilgang betegner selve praksis og ikke som sådan resultatet heraf. Ser vi derfor på kreativitet står det i udgangspunktet åbent hvilken praksis, der
skal arbejdes med. På samme måde er det i udgangspunktet åbent hvilke mål vi opnår ved en
filosofiske praksis. Det interessante i nærværende sammenhæng er så at undersøge om den
filosofiske praksis kan resultere i kreativitet.
Den praksis, som der er blevet arbejdet med i projektets fase I har jo fokuseret på forskellige
elementer, som forventes at fremme børnenes kreativitet. Her har der været tale om elementer som undren, nysgerrighed, tryghed, fordybelse, risikovillighed, benspænd, leg, proces og
produkt.
I den filosofiske praksis har der været fokus på de elementer, som i sammenhæng er nødvendige for at arbejde med den filosofiske tilgang. Disse kan ridses op som undren, nysgerrighed,
tænkning, forforståelser, det individuelle og det abstrakte, fordybelse, værdi i sig selv.
Visse af elementerne synes at være sammenfaldende med de elementer, som der blev arbejdet med i forhold til kreativitet. For eksempel er det afgørende for begge praksisser, at børn
føler sig trygge, at de kan forfølge deres undren og nysgerrighed, at der er plads til leg og at
de kan fordybe sig. Det er også væsentligt, at voksne omkring dem ikke styres af utilsigtede
forforståelser og at man er villig til risiko (fx risiko for ikke at nå et bestemt mål). Imidlertid er
det væsentligt at pointere, at det ikke er en filosofisk praksis, blot fordi disse elementer er til
stede; der er først tale om en filosofisk praksis, når man skaber en særlig sammenhæng mellem disse og flere andre elementer, en sammenhæng båret frem af undren og med fokus på et
filosofisk indhold. Det interessante i nærværende sammenhæng er dermed ikke at undersøge,
om der er fælles elementer i de forskellige praksisformer, men at undersøge om lige præcis
den filosofiske praksis, her især den filosofiske samtale, kan føre til mere kreativitet hos børn.
Spørger man de deltagende pædagoger i projektet, om de oplever eller fornemmer en sammenhæng mellem den filosofiske praksis og børns kreativitet, er der stor enighed om visse
sammenhænge. Men igen peges der også på, at det er svært med så kortvarigt et forløb at se
så komplekse resultater; derfor bygger deres svar især på, hvad de med deres erfaringer og
viden om praksis, forventer.
Hvis man ser på den kreative tænkning (som en del af kreativiteten) er mange pædagoger
inde på, at der er markante linjer til den filosofiske praksis. En af børnehavepædagogerne udtaler:
”Jeg tror helt sikkert på, at der kommer nye ideer via den filosofiske samtale. Når
de bliver udfordret på deres tænkning, vil de samtidig blive udfordret på deres
kreativitet. Det sker i og med, at der ikke er et givet svar, men at de selv skal
komme med et svar – så må de være kreative for at finde et svar. (…) For eksempel Molly, som jeg spurgte om noget, og så svarer hun ”Jeg tænker lige”. Og her
er jeg sikker på, at der sker en kreativ bearbejdning i forhold til, hvordan hun skal
svare på spørgsmålet.”
En anden pædagog fremhæver åbenheden som noget, der befordrer kreativiteten:
”Den filosofiske praksis handler om at stille sig i et åbent rum; kan man lave den
åbenhed i sit hoved, så er der også mere plads til kreativitet”
Tilsvarende gør sig gældende i vuggestuen, om end det her er mindre markant:
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Vuggestuebørns tilgang til verden er kreativ, fordi de ikke er fastlåste i bestemte
tanker – alle muligheder står åbne for dem, de er kun hindret af os og måske deres egen forsigtighed.(…) Jeg vil undersøge verden; verden er stor, god og åben
og jeg skal bare ud og eksperimentere. De er ikke styret af rigtig og forkert endnu. (…) Kreativitet bliver en tilgang til verden i vuggestuen.
En problematik, der flere gange blev fremhævet, var forholdet mellem at fastholde børn i samtalen om et bestemt indhold (jf. den filosofiske samtale) set i forhold til at give plads til associationer, som kan være fremmende for kreativitet. Dette forhold behøver imidlertid ikke være
problematisk, fordi denne fastholdelse kan forstås som en nødvendig rammesætten: ”Man skal
have en ramme, dvs. man skal kunne fokusere, for ellers vil man blive overvældet af tanker.
Dermed kan fordybelsen være selve fokuset i det filosofiske og samtidig være rammerne for
kreativitet.” Med andre ord kan man sige, at når samtalelederen fastholder børnene i en samtale om fx venskaber, så gives der ikke plads til associationer i retning af fortællinger om alverdens ting, men der opstilles nogle rammer, som er så tilpas vide, at der gives plads til kreative tanker eller associationer – men netop om venskaber.
Enkelte pædagoger har iagttaget, at der er sket konkrete forandringer hos børnene.
”Jeg synes, at de er blevet mere kreative i tankerne og i sproget – hvor de i forvejen var kreative i legen. De gør ting, der er anderledes end det, de er vant til, laver bl.a. associationer, som ligger ud over, hvad vi forventede.”
Pædagogerne peger altså på, at børnene bliver mere kreative i tankerne – og i sproget. En
pædagog fremhæver specielt børnenes selvværd som et væsentligt aspekt i arbejdet: ”Større
selvværd, hvilket kommer gennem det, at man tager dem alvorligt i den filosofiske praksis, er
også med til at give dem større tro på egne evner, dvs. også nye ideer og tanker.”
Der synes altså at være nogle klare sammenhænge mellem den filosofiske praksis og børns
kreativitet. Imidlertid er kreativitet jo meget mere end tænkning og sprog, idet det lige såvel
kan vedrøre krop og handling. I projektet har der ikke været tidsmæssig mulighed for at arbejde mere bredt med den filosofiske praksis, fx ved at inddrage andre elementer i samtalen
(billeder, bøger osv.), men gør man dette, vil man muligvis også kunne befordre kreativitet i
mere bred forstand. Eksempelvis peger en pædagog på, at den filosofiske samtale med god
mening vil kunne tage udgangspunkt i børnenes arbejde med billeder og musik, og at samtalen dermed kan give anledning til en efterfølgende kreativ bearbejdning af materialet. ”Der
bliver tale om en kreativ-filosofisk forbindelse, hvis man laver en samtale omkring billeder og
musik…”. I modsætning til andre tilgange til kreativitet, er der dog grund til at antage, at den
filosofiske praksis primært giver anledning til kreative tanker – eller handlinger, for så vidt at
de udspringer af den kreative tænkning. Den spontane kreative handling, som måske er førbevidst eller spontan, er ikke umiddelbart til at få øje på som følge af den filosofiske praksis.
Som beskrevet tidligere arbejdede den ene af institutionerne meget med kreativitet forud for
projektet. På spørgsmålet om projektets samlede resultater peger en af pædagogerne derfor
på følgende problematik:
”Det er som regel de samme, der er kreative, hvis man ser tilbage. Men hvis man
nu arbejder med filosofisk praksis med hele gruppen over længere tid, så vil det
være interessant at se, om alle bliver kreative. Det er svært at se nu og her, også
fordi vi i forvejen forsøger at arbejde med kreativitet.”
…
De samlede resultater i projektet peger på en klar sammenhæng mellem den filosofiske praksis og den kreative tænkning og sprogbrug. En af de tydeligste sammenhænge ses mellem
det, at man som led i den filosofiske praksis bliver bevidst om sine forforståelser og dermed
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bliver bedre i stand til at spørge åbent ind til børnene (og at børnene gør det samme); ved at
gøre dette, åbner man samtidig for muligheden for, at børnene kan tænke nyt – og italesætte
det.
En anden sammenhæng har at gøre med den undren, som (ideelt set) er afsættet for den filosofiske samtale. Når denne undren har at gøre med eksisterende viden, kan den samtidig være afsæt for kreativ tænkning. For eksempel undrer mange børn sig over ord og begreber,
selvom de måske udmærket ved, hvad de betyder. Denne undren kan resultere i ny sprogbrug, som – selvom det måske ikke kommer i retningsskrivningsordbogen – faktisk er ganske
kreativt: ”Jeg ved godt at en virksomhed er noget med arbejde, men jeg har altså en virksomhed, som ’virker’ på dig…” (citatet er inspireret af en lignende udtalelse fra en børnehavepige).
På samme vis kan barnets og voksnes undren over livet give anledning til en filosofisk samtale, hvori forskellige tanker undersøges – og der bliver åbnet op for nye, kreative tanker. I bund
og grund er det dybest set den måde, viden bliver skabt (eller gjort tilgængelig) på – via en
undren over den eksisterende viden, en fornemmelse af huller, mangler eller andet, og en undrende undersøgelse af nye muligheder...
…
I projektet har der været fokus på sammenhængen mellem den filosofiske praksis og børns
kreativitet. Ønsker man (ensidigt) at fokusere på børns kreativitet, ønsker man at fremme
denne, vil der med stor sandsynlighed være andre praksisformer, der er mere hensigtsmæssige. Tidligere i rapporten blev der gjort rede for, hvilke aspekter der tydeligvis har betydning
for kreativitet, og man kan i det pædagogiske arbejde vælge at fokusere mere tydeligt på disse.
Når undersøgelsen alligevel er relevant skyldes det, at den filosofiske praksis – udover at have
betydning for kreativitet – også har betydning for en række andre ønskværdige forhold, bl.a.
anerkendelsen af børns kritiske tænkning og argumentation, fremme af deres sproglige udvikling, og ikke mindst et relevant fokus på børns socialitet i tæt sammenhæng med deres individualitet.
Selvom disse aspekter i sig selv taler for at arbejde mere med den filosofiske praksis, er det
også vigtigt at se denne praksis ind i en større dannelsestænkning. Dermed skal denne praksisform suppleres af andre praksisformer eksempelvis med fokus på krop, handling, bevægelse, musik osv.
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5

Evaluering

I projektet er der foretaget løbende evaluering via samtaler i dialoggrupper, interview og på
personalemøderne. Den afsluttende evaluering blev foretaget dels via interview med hver enkelt pædagog og leder, dels via spørgeskemaer med forskellige afkrydsningsmuligheder.
5.1

Interview

I interviewene blev der lagt fokus på projektet som helhed, herunder især pædagogernes udbytte og vurdering af projektets kvalitet.
Generelt var der stor enighed om, at projektets form og indhold var meningsfuld, at der var en
god sammenhæng mellem de forskellige elementer i projektet (oplæg, praksisøvelser, dialoggruppemøder mv.), at de faglige oplæg havde passende sværhedsgrad, at der var stor fornyelse og at projektet havde stor praksisrelevans.
Flere i personalegruppen pegede på, at projektet skulle have været bedre præsenteret før projektstart, og at en klarere forventningsafstemning ville have givet bedre mulighed for eget
arbejde i praksis. Andre pædagoger havde dog den modsatte holdning.
Mange af pædagogerne udtrykte ved evalueringen ønske om flere praksisbesøg af projektlederen, hvilket kunne have været tilgodeset ved en større detaljeplanlægning. Dette ville dog betyde mindre tid til faglige oplæg.
Samlet er vurderingen, at projektet gav det forventede udbytte, og at form og indhold var fint
overensstemmende. Dette underbygges af de mange udtalelser, som er fremhævet i rapporten, hvori det tydeliggøres, at pædagogernes bevidsthed og italesættelse af det faglige indhold
er forbedret. I spørgeskemaundersøgelsen nedenfor – som blev gennemført anonymt – er der
dog flere pædagoger, der udtrykker, at udbyttet har været mindre end hvad interviewene indikerer.
Endelig påpeges det af flere, at arbejdet med den filosofiske praksis ville have været mere
dybdegående, hvis der havde været afsat mere tid hertil – og at dette var ønskeligt.
5.2

Spørgeskemaundersøgelse

I spørgeskemaundersøgelsen indgik følgende spørgsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lever projektet op til dine forventninger?
I hvor stor grad har du følt ejerskab over projektet?
I hvor stor grad føler du, at du selv har valgt at medvirke i projektet?
I hvor stor grad oplever du din egen indsats som tilfredsstillende?
I hvor stor grad mener du, at du kunne have ydet et større bidrag til projektet?
I hvilken grad oplever du, at de krav, der har været stillet til dig forbindelse med projektet, er rimelige?
I hvilken grad oplever du, at du har levet op til de krav, der har været stillet til dig i forbindelse med projektet?
I hvilken grad oplever du projektets strukturering som hensigtsmæssig?
I hvilken grad har du været informeret om, hvad der skulle ske i det videre forløb?
I hvilken grad har du følt dig inddraget i dine kollegaers erfaringer gennem projektet?
I hvilken grad har du selv inddraget dine kollegaer i dit arbejde (bidraget til vidensdeling)?
I hvilken grad var projektet fagligt relevant i forhold til dit arbejde?
I hvilken grad oplever du oplæggene og Louises deltagelse i personalemøder som relevant?
I hvilken grad har du haft udbytte af projektet
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Har projektet sat spor i dit arbejde – nu og fremover?
Er du blevet mere bevidst om begrebet kreativitet?
Er du blevet bedre i stand til at italesætte din viden om kreativitet?
Er du blevet bedre i stand til at arbejde med kreativitet i din praksis?
Er du blevet mere bevidst om, hvad en filosofisk praksis implicerer?
Har arbejdet med filosofisk praksis sat spor i dit pædagogiske arbejde?
Vil du medvirke i et lignende projekt en anden gang?

Da spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført på sidste personalemøde, dvs. ved projektafslutning, er der kun indhentet svar fra de pædagoger og medhjælpere, som deltog i dette møde. Der var eksempelvis fire pædagoger, som var fraværende pga. sygdom; disse indgår derfor ikke i undersøgelsen.
Nedenfor er svarene samlet sammen, idet der er skelnet mellem medhjælpere og pædagoger.
Denne skelnen skyldes, at medhjælpere kun direkte har været deltagende i projektet via personalemøderne, og ellers alene har været deltagende via egne og pædagogers initiativer.
Da der kunne svares via en linje med to yderpoler, bygger følgende opsamling på en forsimpling af svarene. Således skelnes der i det følgende mellem fem svarmuligheder, som er en
forsimpling i forhold til de reelle svar, der kunne placeres hvor som helst på linjen:

I mindre grad

Slet ikke

I middel grad

I nogen grad

I høj grad

De otte pædagogers svar er som følger:
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

4:
3:
3:
1:
5:
7:
1:
3:
5:
3:
1:
4:
2:
5:
1:
1:
4:
1:
3:
4:
4:

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

høj grad; 3: i middel grad; 1: i mindre grad
høj grad; 1: i middel grad; 4: slet ikke
høj grad; 2: i middel grad; 3: i mindre grad
høj grad; 2: i nogen grad; 4: i mindre grad; 1: slet ikke
høj grad; 2: i mindre grad; 1: slet ikke
høj grad; 1: i middel grad
høj grad; 5: i middel grad; 2: i mindre grad
høj grad; 5: i middel grad
høj grad; 1: i middel grad; 2: i mindre grad
høj grad; 3: i middel grad; 2: i mindre grad
nogen grad; 1: i middel grad; 4: i mindre grad; 1: slet ikke; (1: intet svar)
høj grad; 2: i nogen grad; 2: i mindre grad
høj grad; 3: i nogen grad; 3: i mindre grad
nogen grad; 1: i middel grad; 2: i mindre grad
høj grad; 4: i nogen grad; 2: i mindre grad (1: intet svar)
høj grad; 6: i nogen grad; 1: i middel grad
nogen grad; 3: i middel grad; 1: i mindre grad
høj grad; 4: i nogen grad; 1: i middel grad; 2: i mindre grad
høj grad; 3: i nogen grad; 2: i middel grad
nogen grad; 3: i middel grad; 1: i mindre grad
høj grad; 1: i nogen grad; 3: ved ikke

De fire deltagende medhjælperes (inklusive en studerendes) svar var følgende:
Ad 1.
Ad 2.

1: i nogen grad; 1: i middel grad; 1: i mindre grad (1: intet svar)
2: i mindre grad; 2: slet ikke
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Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1:
3:
1:
1:
1:
1:
2:
1:
1:
2:
2:
1:
2:
2:
2:
2:
1:
1:
1:

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

middel grad; 2: i mindre grad; 1: slet ikke
mindre grad; 1: i middel grad
nogen grad; 2: i mindre grad (1: intet svar)
middel grad; 2: i mindre grad; 1: slet ikke
høj grad; 2: i nogen grad; 1: i mindre grad
nogen grad; 2: i mindre grad (1: intet svar)
mindre grad; 2: slet ikke
middel grad; 2: i mindre grad; 1: slet ikke
middel grad; 1: i mindre grad; 1: slet ikke (1: intet svar)
nogen grad; 1: i middel grad (1: intet svar)
nogen grad; 1: i middel grad (1: intet svar)
middel grad; 2: i mindre grad (1: intet svar)
nogen grad; 1: i middel grad (1: intet svar)
nogen grad; 1: i mindre grad (1: intet svar)
nogen grad; 1: i middel grad (1: intet svar)
nogen grad; 1: i middel grad (1: intet svar)
nogen grad; 1: i middel grad; 1: i mindre grad (1: intet svar)
nogen grad; 2: i middel grad; 1: i mindre grad
høj grad; 2: i nogen grad; 1: i middel grad

På baggrund af svarene ovenfor er det svært at lave generelle konklusioner i forhold til de stillede spørgsmål. Tre forhold skal dog kommenteres, da de er relevante i forhold til en senere
gennemførelse af udviklingsprojekter og lignende.
Ved at spørge ind til personalets eget engagement i projektet, synes der at være en vis grad af
enighed. Pædagogerne var meget splittede i forhold til at føle ejerskab over projektet. Halvdelen følte slet ikke ejerskab, mens den anden halvdel følte en middel eller høj grad af ejerskab.
Medhjælperne var meget enige om næsten ikke at føle ejerskab over projektet. Disse svar
harmonerer nogenlunde med svarene på spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte selv har valgt
at indgå i projektet.
Når spørgsmålene om personalets ejerskab og valg af deltagelse i projektet er relevant, hænger det sammen med, at disse elementer kan have stor betydning for deltagernes motivation.
Det har fra starten været hensigten, at personalet selv kunne vælge, om de ville deltage eller
ej, men reelt har mange følt, at de skulle være taknemmelige for at få lov at være med. Om
projektet kunne have været igangsat på en anden måde, skal ikke diskuteres her, blot skal det
påpeges, at der i projektet har været lagt vægt på, at institutionerne som helhed deltog.
Et andet forhold, som også er væsentligt at fremhæve, er deltagernes egen indsats i projektet.
Her er der en klar tendens til, at såvel pædagoger som medhjælpere ikke vurderer deres indsats som tilfredsstillende. Dette forhold har stor betydning for kvaliteten af projektet, fordi
projektet netop har aktionslærings-status, dvs. at udviklingen af praksis sker i takt med, at der
i praksis gøres nye erfaringer. Projektet har haft til hensigt at virke i praksis, og derfor er personalets indsats helt afgørende.
Det skal ikke her drøftes, hvad der ligger til grund for personalets manglende indsats (da dette
allerede er fremhævet flere steder), men blot konstateres, at den førnævnte forventningsafklaring forud for projektstart, samt løbende fastholdelse af aftaler, ville have stillet større og tydeligere krav til personalets indsats.
Det tredje og sidste forhold, som her skal fremhæves, er selve vidensdelingen. Som beskrevet
har der ikke været lagt op til direkte vidensdeling internt i personalegruppen, og dette har tilsyneladende medført, at især medhjælperne har følt, at de ikke har været inddraget i projektet.
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Størstedelen af pædagogerne oplever, at de kun i meget lille grad har inddraget deres kollegaer i arbejdet, hvilket udmærket modsvarer medhjælpernes oplevelse af kun at være inddraget
i mindre grad.
Der synes imidlertid at være et paradoks i og med, at størstedelen af pædagogerne faktisk
føler, at de selv er blevet inddraget i deres kollegaers arbejde; begrundelsen herfor er formodentlig, at megen videndeling har foregået uformelt (i pauser og ved tilfældige møder på gangen), og at pædagoger derfor har følt sig inddraget uden selv at inddrage andre. Samlet set
har især medhjælperne dog ikke følt sig inddraget i projektet, og dette forhold er ikke ønskværdigt, da medhjælperne indgår som et vigtigt element i praksis.
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6

Forandringer i institutionerne

I begge institutioner og alle pædagoggrupper, har såvel personale som ledelse ytret, at projektet har sat spor i dagligdagen. Som tidligere beskrevet er der store kulturforskelle i de to institutioner, hvilket også får betydning for projektets effekt efter projektafslutning. Det er således
indtrykket, at især den ene institution vægter traditioner og daglige rutiner højt, hvilket har
gjort det svært at implementere en helt ny praksisform. Det er således særligt arbejdet med
den filosofiske praksis, som har vist sig svær i dette regi. Samtidig må det påpeges, at samtlige pædagoger i den pågældende institution har fremhævet, at arbejdet har givet dem nye
tanker og bevidstheder og at disse forventeligt vil skinne igennem i deres videre arbejde.
I den anden institution er indtrykket også, at arbejdet vil få betydning fremover. Nogle af
grupperne her vælger direkte at arbejde videre med den filosofiske praksis, men for alle grupper gælder der, at projektet har sat gang i nye tanker, og at de gerne vil implementere disse
mere i det daglige arbejde.
Efter projektets afslutning fulgte ingen yderligere forpligtelser hverken for projektlederen eller
for de to institutioner, og det kan derfor ikke vurderes, hvilken forandringer, der konkret er
sket i de to institutioner.
…
Som nævnt har den ene af institutionerne imidlertid valgt at fortsætte arbejdet med den filosofiske samtale i deres to børnehavegrupper, fordi de oplever at denne samtaleform på mange
måder er relevant i det pædagogiske arbejde. Projektlederen har i begyndelsen af dette arbejdet bistået som konsulent.
Begge børnehavegrupper valgte at bruge den filosofiske samtale som element i et mere projektorienteret arbejde. I den ene gruppe blev der arbejdet med de kommende skolebørn i et
projekt omkring venskaber. Her havde pædagogerne påtænkt at inddrage både øvelser, børnelitteratur, casearbejde, samtaler og rollespil. I den anden gruppe, hvis børn er yngre, blev
der taget afsæt i en velkendt øvelse med fokus på begrebet farlig. Gruppen havde ved projektafslutning påtænkt at inddrage elementer som samtale, øvelser, oplevelser, børnelitteratur
og billeder. Hvilke erfaringer, der er gjort på baggrund af de to gruppers arbejde, vides på nuværende tidspunkt ikke. Men det er oplagt at følge op på arbejdet og udvide og udvikle den
filosofiske praksis til også at gøre sig gældende i den almindelige hverdagspraksis.
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7

Afsluttende bemærkninger

Projektet har som beskrevet været omfattende – og måske også for omfattende i forhold til de
økonomiske og tidsmæssige begrænsninger.
Omvendt har projektet tydeligt vist, at der er behov for sådanne projekter, fordi de trods begrænsninger gør en forskel for pædagogerne, institutionerne og børnene. Således har det været af stor betydning, at projektet har kunnet gennemføres i hele institutioner, dvs. i institutioner, hvor både pædagoger, medhjælpere, ledelse mv. har deltaget. Det giver nogle muligheder, som et kursus for én eller få pædagoger aldrig vil kunne give – det giver reel mulighed for
udvikling af institutionen.
Samtidig viser projektet også, at der er et stort potentiale i arbejdet med såvel kreativitet som
med filosofi i daginstitutionen. Det er gennem projektet blevet tydeliggjort, hvilke faktorer, der
er vigtige at gribe fat i, hvori de største udfordringer er, samt på hvilke områder, der forskningsmæssigt mangler viden og erfaringer. Disse områder vil kort skitseres i det følgende.

7.1

Behov for forskning

I forhold til projektets kreativitets-del, savnes undersøgelser af de langvarige effekter af arbejdet med kreativitet, herunder særligt om sammenhængen mellem kreativitet i barndom og
voksendom.
Ofte fremhæves, at kreativitet udspringer af et behov for problemløsning, altså en form for
mål-interesse (fx ”det er et problem, at vores toge ikke kører hurtigere – vi vil gerne have togene til at køre hurtigere end vi kan i dag – det må da kunne lade sig gøre!”). En nærmere
afklaring af brugen af begrebet problem vil være oplagt, da der i den filosofiske praksis jo netop tales om noget af indre værdi, at samtalen ikke er styret af ydre forhold, heller ikke af ønsker om problemløsning, men netop blot af ønsket om at sætte ord på og udvikle tænkningen.
Samtalen kan være drevet af oplevelsen af et fænomen (fx solnedgang: ”hvor bliver solen af,
når den går ned?”), men ikke hvad man vil kalde et problem.
…
I projektet anvendes begrebet undren ofte, som regel som noget andet end nysgerrighed. Den
praktiske anvendelse af disse begreber samt den mere teoretiske skelnen synes uafklaret (om
end Finn Thorbjørn Hansen så vidt vides har skrevet om fænomenerne); ligeledes er undren i
forhold til det før-sproglige også uafklaret, men ligger dog i tråd med Hansens undersøgelser
af undren uden ord (se litteraturlisten).
Det er endvidere uafklaret, om der er forskel på børns og voksnes undren, og hvori forholdet
mellem undren og viden består. Endelig synes sammenhængen mellem begreberne undren,
nysgerrighed og undersøgelse også uafklaret, ligesom undersøgelsesbegrebet også kræver
nærmere afklaring; er der forskel på at undersøge verden gennem sin tænkning (via filosofisk
samtale) og gennem sin handling (via fysiske eksperimenter og lign.).
I arbejdet med den filosofiske praksis opstår også en problematik omkring vidensbegrebet.
Hvad er viden, og hvor går grænsen mellem viden og erfaringer. Er der tale om viden, når den
ændrer sig i morgen?
Endelig savnes der mere omfattende undersøgelser af den filosofiske praksis’ betydning for
arbejdet i daginstitutioner, særligt børnehaver. Med afsæt i nærværende projekt vil det være
relevant at undersøge den filosofiske praksis’ dannelsespotentiale, hvormed der kan lægges
fokus på aspekter som inklusion, kritisk tænkning, sproglige udvikling mm. Detvil også være
relevant at undersøge denne praksisforms potentiale i forhold til inddragelse af elementer som
børnebøger, billeder mv.
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8

Litteratur og materiale

På litteraturlisten er alene angivet artikler og bøger af relevans for projektets deltagere og andre ansatte indenfor BUPLs fagområde. Konkret forskningsmateriale medtages derfor ikke på
listen, om end der har været inddraget elementer heraf i de faglige oplæg.

8.1

Om kreativitet
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Ørnø, Lone (2010). Kreative børn – Inspiration til kreative processer med børn fra 2 til 10 år.
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8.2

Om filosofisk praksis
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uden ord? Projektbeskrivelse, Aarhus Universitet.
Jespersen, Per (1993). Børn og filosofi – en let indføring. www.skoletorget.no.
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Olsholt, Oyvind & Schjelderup, Ariane B. (2013). Filosofi og etikk i barnehagen. Cappelen
Damm Akademisk.
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8.3

Artikler om projektet

Grundtvig, Linda (11.4.2013). Styrk børns evne til at undre sig. BUPL Børn&Unge (s. 28).
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-96UBRS/$file/ALLESIDER_bornogunge_072013.pdf
Nabe-Nielsen, Louise (30.11.2012). Er en filosofisk praksis vejen til mere kreativitet?

Fremsendt til VERA – tidsskrift for pædagoger.
http://filosofiskpraxis.dk/User_files/fa1a486be872039c6911a898bf695f4f.pdf
Nabe-Nielsen, Louise (1.2.2013). Kan man blive uendelig gammel? – et projekt om filosofisk
praksis og kreativitet. BUPL Århus Pædagoger (s. 13). http://www.bupl.dk/iwfile/BALG95BDGF/$file/aap13-01_trykt.pdf
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8.4

Materiale anvendt i projektet

De faglige oplæg og det anvendte materiale findes her: http://filosofiskpraxis.dk/boernskreativitet
Der kan læses mere om projektet og andet relevant arbejde med filosofisk praksis via hjemmesiden: www.filosofiskpraxis.dk
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