I SAMARBEJDE MED

Netværksdag Filosofi med børn 7. maj 2022 på KP
9.00-9.50

Ankomst og kaffe

9.50-10.00

Velkomst (I det store auditorie w2.04)

10.00-11.30

Oplæg v. Sara Stanley, inkl, diskussion

11.30-11.45

Pause

11.45-12.30

Oplæg v. Lho Høiris
& Louise NabeNielsen

12.30-13.30

Frokost (Der vil være en sandwich og forskellig drikkelse. Mad og drikke er inkluderet i prisen for deltagelse).

13.30-14.15

Temabaseret networking. Det vil samtidig være muligt at dele og sælge materialer (Mail Klaus, KKHE@kp.dk, hvis

Oplæg v. Martin
Kongshave

Oplæg v. Jan Rasmussen

Oplæg v. Lærke
Groth og Dorete
Kallesøe

du ønsker at præsentere en aktivitet og/eller dele materialer)

14.15-14.30

Pause

14.30-15.15

Oplæg v. Cathrine
Larsen & Anne Juul

15.15-15.45

Evaluering af dagen (I det store auditorie w2.04)

15.45-16.00

Tak for i dag

17:00-

Hygge og spisning pa Carls Øl- og Spisehus (Mail Anders ABBR@kp.dk, hvis du ønsker at deltage).

Oplæg v. Anders
Brønsted

Oplæg v. Michael
Højlund

Oplæg v. Sia Kofoed-Heller

Oplæg v. Thomas
Telving

Sara
Stanley

Playing with Toy Mice: Challenges and Complexities of
Philosophical and Imaginative Play in Early Childhood
Education
tive play? I present extracts from data that illuminaThinking with social justice to re-view Philosophy for
Children this session examines what is made possible
when philosophy by children happens during imaginative philosophical play where children’s own stories drive the community of enquiry and creation of

storyworlds.

PhD candidate
University of Oulu,
Finland

te moments of philosophical glow where children negotiate emotional and physical rules, inside and outside of school, and philosophise with concepts
including reality, need and hurt. I also highlight
examples of data where adult listening connects with

childhood memory and engagement to enhance phi-

In this presentation I share the philosophical engage- losophical enquiry in the early years.
ments with toy mice as iterative stimulus for philosoThe implications of the study propose a different use
phical encounters. I share observations from classof time and space to observe and engage with stories
room practice using photos, video, and children’s
of imaginative play. Through conversations in time
ideas about imagination and play in early years
and space with the mouse, myself, literature, and
settings in South Africa and the UK. I then re-turn to
children as co-researchers, I aim to think philosophimy M.Ed research with a wooden mouse to attend to
cally about what it means to share imagination and
the philosophical issues revealed in the storylines of
story making as philosophy by children.
children’s play in a reception class. In this small-scale
ethnographic study, I addressed the question; What
is revealed by paying attention to children’s imagina

Lho Høiris &
Louise
Nabe-Nielsen

Kunst og filosofi - om skabende processer og
filosofisk dialog
I Oplægget præsenterer Lho Høiris og
Louise Nabe-Nielsen, hvordan man kan
arbejde æstetisk-skabende, når man filosoferer med børn og unge.

Stifter og ejer af
Rum for Undren

Den kunst-filosofiske arbejdsform er enkel at bruge i bl.a. grundskole og SFO,
idet den bygger på allerede kendte og
brugte arbejdsformer. Samtidig er den
relevant for alle, uanset fagområde og
Ved at inddrage enkle teknikker fra kunforkundskaber.
stens verden kan man skabe rum for, at
børn og unge kan undersøge verden på I oplægget inddrages eksempler fra forandre måder end i traditionelle filosofi- skelligt udviklingsarbejde i såvel SFO
ske samtaler. En sådan tilgang til filosofi som udskoling.
med børn og unge er meget inkluderenwww.rumforundren.dk
de, fordi den anerkender forskellige
”sprog” og udtryksformer; samtidig giver den anledning til spændende filosofiske tanker hos børn og unge.

Martin
Kongshave

Lærer på Bogense skole og stifter
af Tankespirerne

Filosofi med børnelitteratur - filosofiske historier og det filosofiske i historierne
Sommetider starter det med et spørgsmål! Et
spørgsmål som ikke er rodfæstet i et undervisningsmateriale en bog eller lignende. Et
spørgsmål som opstår ud af en samtale, en
strøtanke, en opgave, et svar. Oftest er
spørgsmålene affødt af en spontan og umiddelbar forundring nu og her. Såsom hvad der
egentlig gør en terning til en terning
(ontologisk spørgsmål) eller om det er okay,
at overvåge sine børn (etisk spørgsmål)? Det
er spørgsmål som både er konkrete og helt
almene, med andre ord smukke filosofiske
spørgsmål. Spørgsmål jeg har lyst til at stille
noget op med sammen med klassen, hvad jeg
gør med (fortalte) historier.

Sommetider er børnebøger skrevet og tegnet
med en hånd, der åbner op for en filosofisk
undersøgelse. Karaktererne og miljøet er et
spind af tanker, teser, undersøgelser, metaforiske og allegoriske billeder samt tankeeksperimenter, der kan ægge til deltagelse i en forunderlig rejse. ”Verden var mange ting, vidste Tilde. Den var både bjerge og floder og
ørkner. Og den var pingviner på Sydpolen og
isbjørne på Nordpolen. Den var også en gråspurv i Tildes gade eller en myg i Afrika. Og så
var der alle de lande, der var i verden, og alle
de mennesker. Der var meget af det hele i verden”.

2. Hvad kendetegner en børnebog med et filo1. Hvordan kan man kreere filosofiske fortæl- sofisk tilsnit og hvordan rammesætter man
linger, som konvergerer mod et STORT filoso- det særligt filosofiske i fortællingen?
fisk spørgsmål?

Jan Erik Røjkjær Rasmussen

VIA, University
College.
Associate Professor in Social Science

Filosofi med børn gennem online samskabelsesprojekter med Pædagoguddannelsen i VIA
Vi vil gerne vise hvordan studerende på
Pædagoguddannelsen i VIA Campus
Randers arbejder med filosofi med børn
gennem online samskabelsesprojekter
med pædagogiske institutioner både internationalt og i Danmark. Vi vil gerne
udvide de fagprofessionelles forståelse
for og færdigheder i at samle ressourcer
omkring en innovativ og samskabende
proces. Vores samarbejdspartner har
bl.a. fokus på at udvikle filosofi med
børn i deres pædagogiske praksis. Vi har
arbejdet med delprojekter omkring udvikling af børns refleksive og sensitive
færdigheder via filosofiske samtaler og

vi anbefaler, at de enkelte samskabelsesprojekter involvere leg, dramaturgiske øvelser og filosofiske samtaler.
Workshoppen indeholder en konkret invitation til pædagogiske praksisser til at
deltage i online samskabelsesprojekter
med Pædagoguddannelsen i VIA. Workshoppens overordnede udfordring er,
Hvordan faciliteres filosofi med børn
gennem online Samskabelsesprojekter,
så studerende har mulighed for at udvikle en filosofisk profil samtidigt med,
at de pædagogiske praksisser udvikler
filosofi med børn?

Dorete Kallesøe & Lærke
Groth

Skru op for filosofien!

Hvordan lærer man andre at filosofere
med børn?

Vores foreløbige erfaringer er, at det ikke er nemt at lære at filosofere. Vi har
Efter mange år med uddannelse af især derfor stillet skarpt på
lærerstuderende og pædagoger i at filo- forskellige filosofiske opmærksomhedssofere med børn vil vi gerne
punkter, man bør tænke ind i sin praksis, hvis man vil blive en bedre
dele nogle af vores erfaringer.

Filosofipatruljen
og lektorer på læreruddannelsen i
Nr. Nissum og
Aarhus

Aktuelt har vi fået mulighed for at gennemføre et aktionsforskningsprojekt,
hvor vi uddanner gruppen af

facilitator.
Oplægget henvender sig til undervisere
og studerende på lærer- og pædagoguddannelsen, men også til

skolepædagoger på en midtjysk skole.
Her har vi gennem tæt samarbejde med andre, som er interesserede i at skrue
pædagogerne fået indblik i
op for filosofien i deres praksis.
de konkrete udfordringer, der er forbundet med at filosofere med børn, især i
indskolingen.

Cathrine Larsen & Anne
Juul

Hvordan kan man udøve en filosofisk undervisning, som
tilgodeser elever med
Autismespektrumforstyrrelser?
På denne workshop præsenterer Cathrine Carøe Larsen og Anne Juul fra læreruddannelsen i Aalborg deres bud på,
hvordan man kan udøve en filosofisk
undervisning, som tilgodeser elever
med autismespektrumforstyrrelser.

Studerende på
læreruddannelsen
i Aalborg

mevenlig, filosofisk undervisning, hvor
miljøet struktureres og hverdagen gøres
forudsigelig med konkrete forslag til inddragelse af hjælpemidler, eksempelvis
piktogrammer.

I workshoppen vil der indgå et oplæg
Dette baserer sig på deres bachelorpro- om projektet og dets legitimitet og relejekt, som tager udgangspunkt i intervans i nutidens danske folkeskole, samt
views og observationer af såvel elever eksempler på konkrete handlingsforslag
som lærere fra specialundervisningstil- og praksisøvelser.
bud.
Projektet har således mundet ud i forslag til, hvordan man kan udøve autis-

Michael
Højlund

Leadership and
Philosophy Founder at Forlaget Højlund

Filosofiske samtalekort - en enkel vej til gode
dialoger
Samtalekort har vist sig, at være en god op til kommunalvalget.
og enkel måde at understøtte dialoger Michael Højlund Larsen fortæller om
om filosofiske temaer på.
praktisk filosofi som en dannelsesaktiviForlaget Højlund har for Guldborgsund tet med samtalekortene som et konkret
Kommune udviklet og produceret flere eksempel på, hvordan fysiske materialer
forskellige sæt af filosofisk funderede
kan understøtte filosofiske aktiviteter.
samtalekort til børn og unge - dels
Der bliver mulighed for både at se og
"Dannelseskort" der anvendes i skoler prøve samtalekortene.
m.v. og "Demokratikort", der er brugt

Thomas
Telving

Kunne du smide robotten Sophia i en affaldskværn? Hvordan reagerer mennesker, når de interagerer med
intelligent teknologi?
Hvordan reagerer mennesker, når de interagerer med intelligent teknologi?
Dumt, irrationelt og med potentielt
uoverskuelige konsekvenser for den
menneskelige civilisation, lyder svaret
fra Thomas Telving.

Tekstforfatter
samt foredragsholder om etik og
kunstig intelligens

I oplægget “Kunne du smide robotten
Sophia i en affaldskværn?” beder han
på baggrund af lige dele humoristiske
og barske eksempler sit publikum om

involvere sig i en af vor tids mest afgørende debatter.
Selvom oplægget både involverer ny
forskning og nogle af filosofiens sværeste spørgsmål, kan alle være med. Også
børnene. I sidste ende er det dem, der
kommer til at kæmpe med og mod robotteknologien, og her kan filosofien
meget vel blive deres stærkeste våben.

Anders Bæk
Brønsted

Filosofi med børn i skolen og på
læreruddannelsen
Hvorfor skal vi filosofere med børn i skolen? I hvilke faglige sammenhænge og
på baggrund af hvilket fagligt indhold?
Og hvordan skal vi i givet fald gøre det?

historisk udvikling med udgangspunkt i
læreruddannelsens og skolens religionsfag. Jeg vil også løfte sløret for en tilgang til filosofi med børn, som jeg er
Det diskuterer vi på læreruddannelsen, særligt tiltrukket af.
og i denne workshop vil jeg tegne et
kort over positioner, diskussioner og en

Cand.mag. i religionshistorie og filosofi og lektor på
læreruddannelsen
på KP

Sia KofoedHeller

Den filosofiske undren som en idéhistorisk praksis erfaringer fra instruktorundervisning på
universitetet
Instruktorundervisningen på idéhistorie
er et rum, der inviterer til undren. Fokus
er i høj grad på diskussioner, der fordrer
kritisk og selvstændig tænkning hos de
studerende. Men hvordan faciliterer
man et sådant rum?
Jeg vil i oplægget tage udgangspunkt i
mine erfaringer som instruktorundervi-

Kandidatstuderende i Idehistorie
ved Aarhus Universitet

ser de sidste par semestre. Grundlæggende, hvordan jeg brugte metoder fra
Filosofi med Børn, og hvordan diskussionerne ændrede sig, da jeg ændrede min
måde at stille spørgsmål på. Hvordan
fungerer Filosofi med Børn, men med
voksne studerende på universitetet?

