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Filosofi med børn er en samlebetegnelse for forskellige samtaleformer, hvor børn gennem 
gruppeaktiviteter udvikler deres evner til filosofisk samtale og derved træner både deres sociale 
færdigheder og deres tænkeevne. Ofte foregår det sådan at aktiviteterne tager udgangspunkt i en 
historie der rummer ideer eller værdier som kan vendes og drejes filosofisk. I flere andre lande er 
Filosofi med børn et felt med stor (og voksende) udbredelse både som praksis (fx i skoler) og som 
forskningsområde. 

 I Danmark kunne vi gøre mere for at understøtte og udvikle feltet – både i forhold til kendskab til 
mulighederne og i forhold til at bidrage med nye vinkler. Og her kan HC Andersens eventyr måske 
vise sig at være en guldgrube af tanker og ideer. Det gælder både de eventyr der er så kendte at de 
ikke er til at komme uden om, og de mindre kendte som måske er vanskeligere at forholde sig til. 
Desuden er det klart at værdier og perspektiver som forbindes med HC Andersen (som fx fantasi 
eller mødet med det andet) i høj grad er bærende også for Filosofi med børn som felt. 

Ideen med projektet er således at afsøge mulighederne (fagligt og praktisk) for at forene Filosofi 
med børn og HC Andersens eventyr. Feltet Filosofi med børn rummer (også internationalt) en lang 
række diskussioner om hvorvidt, hvorfor og hvordan man kan gøre Filosofi med børn til en 
meningsfuld aktivitet: Kan børn overhovedet filosofere? Er det værd at bruge tid på? Er der nogle 
emner som børn (ikke) bør diskutere? Hvem kan undervise? Hvordan skal/bør undervisningen 
organiseres? Hvordan skal vi finde plads til det i det travle børneliv eller blandt de mangerettede 
krav til skolernes indhold? 

Svaret på disse spørgsmål skal findes ved hjælp af praktiske forsøg og systematiske undersøgelser – 
dvs i et samarbejde mellem skoler, praktikere og forskere. På symposiet d. 9. november præsenteres 
en model for hvordan dette kunne gøres i praksis. Peter Worley, filosof og medstifter af den britiske 
organisation Philosophy foundation, vil kommentere modellen og demonstrere hvordan man i 
praksis kunne udnytte potentialet i HC Andersens eventyr i forbindelse med Filosofi med børn. 
Endelig vil to filosofistuderende præsentere små pilotprojekter for at illustrere hvordan man kan gå 
til undersøgelser inden for feltet. 



Målet er at i første omgang udvikle en model for hvordan man kan arbejde med HC Andersen og 
Filosofi med børn på en måde som er fagligt velbegrundet og som udnytter potentialet i 
samtaleformen såvel som i eventyrerne bedst muligt. Modellen skal sideløbende afprøves og 
udvikles, så Filosofi med børn ud fra HC Andersen kan blive et tilbud ikke bare til børn i Odense, 
men i hele regionen og i resten af landet. 

OBS: ”Høvlebænken” for HC Andersen og filosofi med børn foregår på engelsk. 

 


