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Abstract 

While studying ‘Philosophy of Education’ I have found that some of the ‘education of philosophy’ 

has been overseen. The educational value of doing philosophy – to philosophize. While we all get 

better at consuming knowledge and even to make the transfer to others, we have forgotten to 

think about ‘how we think’ about it. 

The mental activity that Socrates introduced as philosophy and that all philosophers since him 

have been inspired by. The collaborative process of building on each other’s thoughts, to create 

something bigger than the individual thought on ideas and subjects of great matter to all. 

I therefore wish to actualize and promote advanced philosophical thinking in the Danish 

educational system in order to support and encourage questioning, reasoning and evaluation 

through reflection.  

The need for good communication and thoughtful consideration within our changing society is 

widely recognized. Participation in regular and systematic philosophical enquiry offers children the 

place and space to ask big, conceptually rich questions together, search for good reasons, 

challenge assumptions, openly consider alternative opinions, use examples and metaphors to 

explain their ideas and seek better understanding through their collaboration 

Two pioneers in philosophizing with children; Matthew Lipman and Leonard Nelson have 

successfully created methods in which we can accomplish greater abilities for philosophical 

thinking in community with others. These methods have been described and discussed because of 

the epistemological contradictions between the two.  

Lipmans method is an extract of Dewey’s pragmatic approach and Nelson is inspired by Kant. 

Summarized, Lipman seeks to create a democratic world worth living in, where Nelson seeks to 

understand and criticize the world we are given. This has consequences for the methods they 

represent and therefore also for the role of teachers.  

The most important lesson to learn is how we influence the learning process of children in order 

for them to grow up and become thoughtful, inquiring, moral persons with integrity. 
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Both ways of thinking and philosophizing have inspired many. Therefore I also present other 

philosophers, educationalists and teacher trainers, who have been inspired by the two theoretical 

influences and are currently using their methods in educational systems of our neighbouring 

countries. The challenges with implementing philosophy in schools are sought identified, to 

prevent any future implementation attempts in Denmark from breaking down as earlier attempts 

have.  

Based on my theoretic and empirical studies I finally argue that doing philosophy can create 

learning of great value to the pupils of the newly reformed Danish educational system. 
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1. Indledning 

Jeg vil med dette speciale gerne gøre op med den tanke, at det at filosofere er noget højtragende 

for de særligt tænkende og eftertænksomme. Det er derimod en mental aktivitet, som efter 

nøjsom metode kan bidrage til ens liv og læring. Desuden er det ikke en aktivitet, man 

udelukkende kan foretage alene og højt oppe i sit elfenbenstårn.  

Samtidigt påstår jeg, at det ikke kun er os voksne, der kan få gavn af at filosofere. Det kan være en 

fælles tentativ handling og opnåelse af større indsigt blandt en gruppe mennesker, børn såvel som 

voksne. Måske vi voksne endda kan lære noget af de tanker, som ikke endnu er styrede af kontrol 

og ræsonnement, som voksnes ofte er. 

Da jeg som 15-årig fik foræret Sofies Verden af Jostein Gaarder mødtes jeg selv af filosofien og af, 

at andre tanker og tænkere kan forandre mig og min virkelighed. Ved fx at stille refleksionen 

modspørgsmål, ved at gennemhulle egen argumentation via et konkret filosofisk standpunkt, ved 

at stille spørgsmålstegn ved de mest selvindlysende sandheder. Findes verden bag ved den dør 

eller ej? Hvorfor skal jeg egentligt lave mine lektier, for hvem? Hvad skal jeg med de andre? Hvad 

er ingenting? Er verden skabt, i så fald af hvem eller hvad og hvorfor? Pludselig blev disse 

spørgsmål mig formuleret, fordi de blev mig stillet af en pige, på min egen alder, i en bog.  

Det, at verden kunne opleves anderledes efter at have siddet og læst i en bog, gav mig en 

umiddelbar lyst til at lære mere af denne verden at kende(læringslyst), lære mere om livet 

(personlig dannelse) og om andre menneskers oplevelse af verden og af livet (etik og social 

dannelse).  

Som skolelærer i gang med en kandidatgrad i pædagogisk filosofi, læste jeg tilfældigvis Michel de 

Montaignes essay fra det 16. århundrede ”Om børneopdragelse” og finder citatet: ”Eftersom det 

er filosofien der lærer os at leve, og børn kan lære af den såvel som folk på andre alderstrin, 

hvorfor giver man dem så ikke del i den?”(Montaigne 1993:186) – Da tænkte jeg, at den ”livs-

duelighed” og ”lærings-duelige” ballast, man opnår gennem filosoferen ikke anerkendes nok i den 

danske skole.   



Lærke Groth Filosofi med børn – hvordan og hvorfor? 20.juni 2014 

En undersøgelse af Matthew Lipman og Leonard Nelsons pionerarbejde 

 

 
 19982367 Speciale i Pædagogisk Filosofi   Side 7 af 108 

Som pædagogisk filosof optages jeg af, hvordan jeg kan anvende filosofien pædagogisk. Som 

uddannet lærer optager det mig særligt, hvordan jeg kan anvende filosofien til at understøtte 

elevernes læring og lærerens instruktion. Den filosofiske aktivitet, hvor man gransker spørgsmål 

omkring kernebegreber i vores tilværelse og gør det på en måde, hvor sproget indvikler, udvikler 

og udvikles, mener jeg er givtig for ethvert menneske i færd med at lære. Samtidigt mener jeg, at 

for at bevare elevernes læringslyst og nysgerrighed skal man ”stemme sindet filosofisk”, som 

David Favrholdt kalder det. (Favrholdt 1968: 38) 

Grundlæggende handler det om, at jeg mener vi bør have et forstørret fokus på, at læring handler 

om tænkningsudvikling og ikke blot om vidensforøgelse. I denne evidensbaserede PISA-tid, sker 

det ofte, at man overser de mere langsigtede indsatser, som et fokus på tænkningen ville være.  

Filosoffen Martha Nussbaum adresserer dette i sin bog Not for Profit og skriver; at det 

fantasifulde, kreative aspekt og udviklingen af kritiske tanker mister fundament eftersom 

nationerne foretrækker at gå efter mere kortsigtet profit, ved at kultivere de nyttige og meget 

anvendelige færdigheder velegnede til at skabe profit. (Nussbaum 2010: 2) Hun tilføjer, at vi på 

trods af den stramme økonomi ikke er tvunget til at vælge mellem en dannelse, der fremmer 

profit og den der fremmer gode borgere. ”En blomstrende økonomi kræver de samme 

kompetencer som understøtter den gode borger.”(Nussbaum 2010:10) Hun anbefaler derfor en 

filosofisk, sokratisk tænkning til opretholdelse af demokratiet og siger at ”Børn har behov for at 

lære at tage ansvar for deres egen tænkning og at engagere sig i verden med en nysgerrig og 

kritisk ånd”(Nussbaum 2010:64). Det er denne holdning jeg antager og gerne vil finde større belæg 

for. 

Filosofien har dog haft ry for kun at være for de kloge akademikere på Universitetet, for lægmand 

var det for kompliceret og krævede for højt refleksionsniveau, og ifølge Piaget var børn slet ikke i 

stand til den type abstraktion, som var nødvendig og Platon skrev, at det eksklusivt kun var ledere 

og gamle, som skulle arbejde med denne kunstart. To pionerer trodsede disse forskellige 

fordomme og turde argumentere for at børn kan og bør filosofere; Tyskeren Leonard Nelson 

(1882-1927) og Amerikaneren Matthew Lipman (1922-2010).  



Lærke Groth Filosofi med børn – hvordan og hvorfor? 20.juni 2014 

En undersøgelse af Matthew Lipman og Leonard Nelsons pionerarbejde 

 

 
 19982367 Speciale i Pædagogisk Filosofi   Side 8 af 108 

De har umiddelbart begge øje for filosofiens kvaliteter udenfor det akademiske rum og tolker 

ordet filosofi, eller det at filosofere, som den søgen, man har efter sandheder eller ægte mening i 

sit liv. De er begge inspirerede af Sokrates maieutik og finder i hans dialogform nøglen til 

filosofiens verden, som menes at være fantastisk velegnet til at hjælpe forståelsen og formningen 

af den verden, man er ved at vokse op i. 

For at sikre, at man faktisk filosoferer og ikke blot samtaler eller tænker, har de begge udviklet et 

detaljeret program for, hvorledes en filosofisk samtale bør struktureres, så den filosofiske kvalitet i 

en grad sikres. Læreren er selvfølgelig ansvarlig for at denne stringens opretholdes og driver 

samtalen videre. Man sidder i en rundkreds, så alle kan se hinanden og ingen er ladt udenfor. Heri 

taler man sammen om udvalgte spørgsmål af filosofisk relevans på en tentativ, nærmest 

videnskabelig facon og leder efter deltagernes fordomme, motiver og moral og forsøger derved at 

nå til større indsigt i egne og andres værdier således, at ens liv i samvær med andre bliver mere 

eftertænksomt.  

I denne beskrivelse er de to pionerer enige, men heller ikke længere. Der er store væsensforskelle, 

som nuancerer grundene, metoden og det afkast, som samtalerne får – afhængigt af hvilken 

metode man lader sig inspirere af, hvis man selv giver sig i kast med at filosofere med børn. 

1.1. Problemformulering 

Jeg vil gerne med specialet undersøge disse pionerers indsats, særligt deres teori og metode.  

Hvordan er de efterfølgende blevet anvendt og udviklet, i deres hjemlande, vores nabolande og 

herhjemme? Hvilke resultater er opnået og hvordan kunne man anvende disse til en større 

filosofisk indsats i den danske skole? Specialet har derfor denne opgaveformulering: 

En pædagogisk filosofisk undersøgelse af de metoder til filosofisk samtale med børn, som Matthew 

Lipman og Leonard Nelson har skabt, med henblik på at implementere filosofi i dansk grundskole. 

De spørgsmål som søges besvaret er derfor: 

- Hvad vil det sige at filosofere? Og hvad vil det ikke sige?  

- Hvad bibringer det børn at filosofere? Hvordan bør børn filosofere, og hvorledes faciliteres 

denne aktivitet? Hvor er de to pionerer enige, hvor adskiller de sig og hvorfor?  
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For at kunne vurdere deres teorier og metoder er det nødvendigt med en analyse af empiristiske 

baggrunde, dannelsesmål og didaktikken, samt af deres virkningshistorie og anvendelse.  

Dernæst ønsker jeg kritisk at undersøge forskellige implementeringsforsøg. Hvad har man i andre 

lande gjort sig af erfaringer og er der særlige forhold at tage i den danske skole? Endeligt; hvad 

skal man særligt være opmærksom på, hvis man vil lykkes med at implementere filosofi i dansk 

skole? Hvilke udfordringer bør tages særligt hensyn til? 

Afslutningsvist vil jeg komme med en række anbefalinger på baggrund af studiet. 

1.2.1 Vejledning til læseren 

De to tænkere, Nelson og Lipman, var så forskellige epistemologisk, at det hurtigt viste sig svært at 

læse dem synoptisk. Det oplevedes som helt forskelligt sprog. Lipman som udpræget pragmatiker 

og Nelson som kantianer. De anvender helt forskellige terminologier, og det kan virke ret så 

forstyrrende for forståelsen og for den komparative analyse. Derfor vælger jeg at præsentere de 

to teorier, som to, på hinanden, efterfølgende teorier. Det samme med deres respektive metoder.  

Disse to deskriptive afsnit er bygget op på samme måde; først præsenteres de i deres samtid, 

dernæst deres erkendelsesteoretiske fundament, deres dannelsesideal og herefter deres metode. 

Jeg afrunder begge afsnit med at beskrive deres forventninger til den gode lærer og en kort 

beskrivelse af deres virkningshistorie.  

Dernæst følger den komparative analyse, som afsluttes med henblik på en syntese. For hvorledes 

kan to så forskellige teorier afstedkomme to metoder, som faktisk udefra kan synes 

tilnærmelsesvis ens? De har begge fokus på, at det at filosofere kan være meget befordrende for 

børn, ikke filosofihistorien, men selve aktiviteten. De anser samtalen som essentiel, i grupper, hvor 

man forpligter sig på et sæt regler for god opførsel, og inspireret af Sokrates har lærerens 

tilbagetrukne rolle en afgørende betydning for elevernes læringsudbytte af diskussionen. 

Efter de to pionerindsatser er beskrevet og diskuteret er der andre vigtige forhold at bringe i spil. 

De udfordringer som hidtil har forhindret, at filosofien har fået sin plads i pensum i dansk 

grundskole søges identificeret, og andre landes filosofididaktiske succeser belyst. Dette gøres for 
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forhåbentligt igen at bringe diskussionen til live om, hvorvidt filosofien har noget særligt at tilbyde 

børnene i den danske skole? 

1.2.2. Operationalisering 

Definitioner der vedrører læsningen 

Særligt ved læsning af de afsnit, som har berøring med Lipmans teori og metode og derfor Dewey, 

som vi senere skal se, er der anvendt engelske termer, som i dette studium, ikke kan oversættes til 

dansk uden at meget af ordets konnotationer tabes. Det har vist sig vanskeligt at nøjes med de 

danske begreber, så flere steder har jeg måttet fordanske eller simpelthen undladt at oversætte. 

Det drejer sig om nedenstående termer: 

Education  

”Education betyder alt fra ‘uddannelse’, ’undervisning’ og ’pædagogik’ til ’opdragelse’ og 

’dannelse’ (og kan også oversættes med ’uddannelsesområdet’, ’uddannelsesfeltet’, 

’uddannelsestænkning’). Ofte betyder det flere af disse termer på én og samme tid, andre gange 

kan man med fordel lægge sig fast på den ene term, men læseren bør være opmærksom på 

bibetydninger, i dette specifikke tilfælde for eksempel, at ’god uddannelse’ også indebærer 

’dannelse’, ’undervisning’ og til dels ’pædagogik’ eller pædagogisk-teoretiske overvejelser; o.a.”( 

Joachim Wrang i Biesta 2011:11) Jeg vælger derfor at anvende termerne edukation og edukativ, da 

det dækker bredere og det også efterhånden er set anvendt i dansk pædagogisk litteratur. 

Reason: 

”Reason” betyder at anvende ens evne til at tænke, til at forstå, danne meninger og at 

ræssonnere. Det er dog mere end at danne ræssonnement, derfor oversættes det ofte til 

tænkningskompetence, dømmekraft eller andet passende for defintionen. Det er stadig ikke 

fyldestgørende for at blive en ’reasonable citizen’ fx Det vil blive tydeligere i læsningen, hvori 

problemerne er.  

Enquiry/ Inquiring 

 “Inquiring adj 1: Showing an interest in learning: an inquiring mind” (Oxford Advanced Learners 

Dictionary), oversættes eksempelvis til læringslyst. Oftest betegner det en tentativ, udforskende 

tilstand. 
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An Inquiry: Investigation” oversættes med undersøgende/undersøgelse i nogle tilfælde. Andre 

steder har jeg valgt ikke at oversætte det, for jeg synes ikke at hverken udforskning, opdagelse 

eller andet er dækkende. Der findes ikke et dansk ord for samme aktivitet. I øvrigt staves det både 

med I og E (USA/UK) 

Facilitiation/facilitator 

For begge teorier gælder, at de taler om lærerens særlige rolle. Derfor har de selv, eller deres 

efterfølgere, kaldt den person, som leder den filosofiske gruppesamtale ’facilitator’. Da det jo ikke 

er denne person, som skal filosofere, men i stedet barnet/eleven, som særligt gavnes af og 

bedriver filosofien.  
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2. Leonard Nelson (1882-1927) 

Kapitlet her er opbygget således, at Leonard Nelson selv præsenteres i sin samtid først. Han skriver 

i mellemkrigstiden og hans tanker er præget af en inderlig kampgejst mod totalitarismen. Derfor 

er det erkendelsesteoretiske fundament og det etiske system han opbygger selvsagt præget heraf. 

Etikken er båret af tanker om pligter og idealer, og dette viser sig i hans filosofiske pædagogik og 

dannelses- og skolesyn, som dernæst præsenteres.  

Han mener, at det at filosofere er en kunst, som man vha. Den sokratiske metode kan lære sig, 

hvis man opfylder nogle strenge krav. Hvorledes man kan udvikle kunst under påvirkning af 

strenge krav er det, man kalder det pædagogiske paradoks, som Nelson behandler. Hernæst, hvad 

betyder dette for den lærer som skal formidle kunsthåndværket?  

Nelson er optaget af de erfaringer og oplevelser vi alle har og mener, at ved indgående behandling 

af disse kommer vi til en særlig erkendelse, som man som gruppe og individ kan nyde gavn af.  

Kapitlet afsluttes med at vise eksempler på, hvordan andre har anvendt og udviklet på denne 

metode. 

2.1. Liv og virke 

Leonard Nelson voksede op i en højkulturel familie i Berlin. Han foragtede skolen og så tilbage på 

folkeskolen med rædsel. Med sin tidligt udviklede filosofiske forståelse og sin høje selvagt og 

uafhængighed, fandt han dogmatismen i skolens undervisningsmetoder forfærdelig. Han læste på 

universiteterne i Berlin, Heidelberg og Göttingen og fik her solidt fat i naturvidenskaben, inklusiv 

psykologien og dens metoder. Han fandt dog intetsteds tilfredsstillelse af sin filosofiske længsel. 

Hans tekniske, filosofiske uddannelse er derfor hovedsageligt foregået ved selvstudium af den lidt 

glemte filosof J.F.Fries(1773-1843).  

Nelson var en glødende internationalist, en udtalt modstander af magtpolitik og en veltalende 

fortaler for den type lov, der bygger på sund fornuft.”(Blanshard1 i Nelson 1949:v) Hans historiske 

samtid, præget af den russiske revolution, Weimar Republikken og Første verdenskrig gjorde, at 

Nelson følte ansvar og viede sine tanker til et studie i og vurdering af alle seriøse bevægelser mod 

                                                      
1 Forfatter af forordet i essaysamlingen ”Socratic Method and Critical Philosophy” 
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fremme af fred, social lighed og kulturel fremskridt.(Nelson 1949:xiii) Som professor praktiserede 

såvel som prædikede han nye undervisningsmetoder, og for mere frit at afprøve sine edukative og 

sociale principper, oprettede han reformskolen Walkemühle Skole nær Kassel i 1922. Et af hans 

primære mål var at træne sine elever i oplyst og frisindet(liberalt) borgerskab. Han beskriver i Die 

Tat, at disse unge ”når de er opvoksede, skal bruge den styrke og den erfaring de har fået som en 

beskyttelse til at forsvare den overbevisning, at deres medmennesker har ret til at vokse op og 

blive værdige.”(Nelson 1931:245) Ikke unaturligt forbyder Hitler skolen og den forflyttes først til 

Danmark2 og siden til Wales. Denne blev styret af Nelsons samarbejdspartnere og arvtagere efter 

hans død; Gustav Heckmann og Minna Specht. Disse er værd at nævne, da de begge har bidraget 

på hver sin vis til udbredelse af Nelsons tanker. 

Minna Specht, tog efter krigen tilbage og hjalp med genopbygningen af Tyskland, og hun blev en af 

de mest fremtrædende skikkelser i den tyske skolereformbevægelse. Hendes pædagogiske 

engagement var især dedikeret til et filosofisk-politisk koncept og hun oprettede sammen med 

Nelson i 1917 en international ungdomsbevægelse [Internationalen Jugendbund (IJB)] som siden 

var arnested for mange modstandsfolk under 2. verdenskrig. 

Gustav Heckmann, som senere i adskillige år uddannede lærere i Hannover, udgav ”Das 

Gespräch”, som nu også er oversat til engelsk om Den sokratiske metode, som han 

videreudviklede på. 

Nelson døde som 45-årig og efterlod sig et trebindsværk om etikken og politikkens fundament, en 

betydelig mængde bøger om retsfilosofi og erkendelsesteori, en ikke udgivet afhandling om 

metafysikkens historie og en stor mængde essays om matematik, erkendelsesteori og pædagogisk 

teori.(Nelson 1949: v)  

2.2. Epistemologi og det etiske system. 

Leonard Nelson var nykantianer, men ikke idealist. Han var stærkt påvirket af Fries og, som hans 

metodes navn angiver, af Sokrates/Platon. Ifølge Julius Kraft3 har Nelson beriget filosofien i Kants 

                                                      
2 Først i Møllevangen nord for København, siden på Østrupgaard på Fyn 
3 Julius Kraft var en tysk professor i sociologi og filosofi ved Yale University og har skrevet forord og introduktioner til Nelsons oversættelser. 
Oversættelserne er foretaget af Norbert Guterman og Thomas K. Brown. 



Lærke Groth Filosofi med børn – hvordan og hvorfor? 20.juni 2014 

En undersøgelse af Matthew Lipman og Leonard Nelsons pionerarbejde 

 

 
 19982367 Speciale i Pædagogisk Filosofi   Side 14 af 108 

og Fries ånd og dermed vist, at det ikke er ved lovprisning af de store tænkere, men mødet mellem 

disse, at dybden i filosofien vindes.(Nelson 1949: xxii). 

De store filosofiske sandheder har fra begyndelsen været alle store tænkeres fælleseje ifølge 

Nelson. Formuleringen af den relevante metodiske opgave, definitivt og præcist, er som opgave 

blevet forsømt og givet så lidt opmærksomhed, at det ikke kan komme som nogen overraskelse, at 

det er svært at bevise. Det livslange arbejde, som Sokrates og Kant foretog, i metodologiens ånd, 

har fået historisk anerkendelse, men revolutionerende signifikant bevis i forsøget på at gøre 

filosofi til en videnskab er endnu ikke sket ifølge Nelson; ”Hans [Sokrates] etiske doktrin, for så vidt 

som denne betegnelse er passende for hans undersøgelser, er baserede på den antagelse, at dyd 

kan læres, eller med andre mere præcise ord, etik er en videnskab.” (Nelson 1949: 5)  

Det er i lyset af dette, at Nelson laver sit etiske system. 

Nelsons udgangspunkt er, at vi som mennesker er i besiddelse af en umiddelbar moralsk interesse 

og som sådan fordret til ikke at angribe vores egen og den andens moralske integritet.(Oettingen 

2006:187) Alle mennesker har samme værdighed og samme rettigheder, men dermed også 

pligter. Han forholder sig til Kants kategoriske imperativ, men holder sit fokus på de andre. Han 

taler ikke om at ophøje til almen lov, men taler til det ligeværd, der er mellem dig og den anden: 

”Never act in such a way that you could not also assent to your conduct if the interests of those 

affected by it were also your own.” Læg mærke til, at Nelson udlægger imperativet i en 

negationsform. Dette skyldes, at det er i en undtagelsestilstand, at moralloven tiltræder. Nemlig i 

tilfælde af en moralsk dissens (Oettingen 2006:183). Det gælder om at sætte sig i den andens sted 

og vores behandling af en person bør være den samme som af alle andre og af en selv. Ikke 

opfyldelse af ens egen eller de andres ønsker, men foreningen af begge. 

Ud fra dette menneskesyn udvikles hans etiske lære, som består af to hoveddele; teorien om 

pligter og teorien om idealer. Dette er en af Nelsons mest interessante innovationer iflg. H. J. 

Paton4 og Kraft, idet han skelner mellem pligter og idealer – eller mellem kategoriske imperativer 

                                                      
4 Forfatter af forordet til Nelsons ”System of ethics”, samt filosof med særlig interesse for Kant. 
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og kategoriske optativer. Her følger en kort redegørelse for disse, for forståelsen af hans samlede 

etiske system og dermed hans pædagogiske filosofi. 

2.2.1. Pligtteorien  

Der er regler om, hvordan man bør og ikke bør handle. Et menneskes evne til at opfylde sin pligt 

afhænger af paratheden til at lade sine impulser blive kontrolleret af viljen. Den frie vilje består, 

for Nelson, i evnen til ikke at underkaste sig den momentære, ofte stærke, impuls. Begrebet pligt 

er dét, som begrænser menneskets frihed til at handle, som han lyster.  

Vores eneste pligt er at behandle andre retfærdigt. Alle såkaldte pligter overfor os selv må vise sig 

at falde i præcis samme kategori som pligterne overfor andre (alle væsner, også dyr). (Nelson 

1956:42) En gruppe underordnede pligter udledes af pligten til at handle retfærdigt: 

1. Forpligtelsen til at forliges [compatibility]; pligten til at ville indgå enighed/kompromis 

(Nelson 1956:148) 

2. Forpligtelsen om troværdighed; pligten til at give andre mulighed for at stole på ens 

udsagn. 

3. Forpligtelsen om sandfærdighed; Denne følger af 2, og er pligten til at lade ens udsagn 

være i overensstemmelse med virkeligheden. 

4. Forpligtelsen om trofasthed; følger også af 2; at lade virkeligheden være i 

overensstemmelse med vores udsagn – at holde hvad man lover. 

 

Edukationen må derfor bevidstgøre barnet om dets moralske pligt, hvilket betyder: at styrke 

barnets karakter. Under karakter forstår Nelson den mulighed at gøre pligtbevidstheden til selve 

motivationskraften for ens handlen (Oettingen 2006:197). Et menneskes attitude er karakteriseret 

af hans viljes orientering; af det objekt viljen er rettet mod. Det vigtige er ikke at man vil, men 

hvorfor man vil. (Nelson 1956:49)  

2.2.2. Idealteorien 

Etisk integritet kræver at vi kigger i spejlet, evaluerer hvad det reflekterer og derved opnår en klar 

etisk mening. Dette er det særligt originale udbytte af Nelsons forskning i etik, som ifølge Kraft er 

”hans redegørelse for ”idealer” og ”kategoriske optativer”, hvorved den Kantianske etiske 

restriktion som pligtteori fjernes og vejen vises for en etik, som ikke blot forbyder, men som 

formulerer positive mål, som gør menneskets anstrengelser værdige.” (Nelson 1949: xvii) 
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Et ideal sætter målet for handlingen. Det er vores opgave at nærme os dette mål, selvom det ikke 

kan være vores pligt at opnå det: ”such inflexibility does not stand the test of life”(Nelson 

1956:176) og desuden er denne opgave et kategorisk optativ i modsætning til det kategoriske 

imperativs pligt. (Nelson 1956:166)  

Filosofiens indhold er sandheden. Men modsat er enhver sandhed ikke filosofisk. Filosofisk 

sandhed må derfor være forskellig fra andre sandheder. ”It becomes clear to us solely through 

thinking” (Nelson 1949:84) Filosofisk sandhed bliver altså kun klar for os alene gennem tænkning. 

Viden som bliver klar for os uafhængig af tænkning, kan ikke kaldes filosofisk. På den anden side, 

er al viden opnået alene gennem tanken, af filosofisk natur. ”Hvis der findes en sådan ting som 

filosofisk viden, besidder vi den en gang for alle, og udviklingen af filosofien består udelukkende i, 

at vi bliver mere og mere klar over og helt bevidst om den filosofiske viden vi besidder.”(Nelson 

1949:104) Nelsons forudsætning er, at der findes noget sådant som et ideal. At der må findes 

objektive standarder for værdier, efter hvilken ethvert faktisk ideal kan vurderes. (Nelson 

1956:170)5 Vi kan dog ikke forventes at nå målet/idealet.  

Opdragelsens formål bliver da at bevidstgøre barnet om dets uudfoldede fornuftskræfter, med 

andre ord, at bevidstgøre barnet om dets moralske pligt – at styrke barnets karakter.(Von 

Oettingen 2006:196) For kort at beskrive karakteren, er den båret af udviklede dyder og beskrevet 

som en tredelt forfatning, kendetegnet ved  

1. karakterstyrke, som en slags selvkontrol/mådehold6,  

2. karakterens spontanitet, som vanens uafhængighed og sidst men ikke mindst som  

3. karakterens renhed, en moralsk kvalitet eller parathed, som Nelson også kalder det (Nelson 

1956:82). 

 

Kultivering af fornuften er kun mulig, hvis refleksionen udvikles tilstrækkeligt til klar bevidsthed 

om dette, som har ligget obskurt i fornuften for al tid. Kun gennem refleksion (reflection and 

                                                      
5 Denne ellers spændende diskussion, om hvorvidt der findes en objektiv sandhed eller værdi, findes ikke plads til her.  
6  

(Nelson 1956:78) dyderne som former karakterens styrke, bestående af: Self-control Resoluteness 

Presence of mind Moderation Courage 

Steadfastness Patience Fortitude 
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understanding) kan fornuften determinere viljen. (Nelson 1956:191) Heri ser vi hvorledes Nelsons 

pædagogiske tanker begynder. Opgaven for den praktiske filosofi er at bringe vores konkrete og 

umiddelbare etiske domme og handlen i system. At komme på sporet af det, vi uudtalt og obskurt 

altid allerede forudsætter, når vi handler og dømmer i moralsk henseende (Oettingen 2006:178).  

2.3. Den filosofiske pædagogik og dannelsesidealet: 

Dannelse er en selvformningsproces med henblik på at orientere livet efter ønskelige og 

værdifulde handlinger(Oettingen 2006:194). Så hvor imperativet udtryktes i negationsform, er 

dannelsesidealet udtrykt affirmativt. Du skal forme dit liv værdifuldt(Oettingen 2006:195). Man 

kan ikke bestemme indholdet af idealet rent logisk eller empirisk. Idealet defineres som rationel 

selv-determination eller ”rule of the rationally determined will over life”(Nelson 1956:184) En 

adfærd i hvilken den reflekterede vilje er kongen, ikke tjeneren, af impulsen. Når mennesket er et 

rationelt dyr, må idealet være at man udvikler på denne fornuft, som både har en teoretisk og 

praktisk side. På den teoretiske side bør vi udvikle vores kundskab – idealet om kærlighed til 

sandhed. Fornuftens selvtillid bør udvikles i retning af to idealer: kærligheden til retfærdighed/det 

gode og kærligheden til skønhed. Selvom disse idealer bør følges af alle, kan alle ikke udvikle de 

samme idealer lige meget. Derfor er der brug for tre typer af skoling, for at udvikle den praktiske 

side af fornuften(Nelson 1956:209): 

1. Skoling i sandhedens tjeneste. Uddannelse af forskere og videnskabsmænd. 

2. Skoling i skønhedens tjeneste. Uddannelser indenfor pædagogikken (kunsten at udvikle 

mennesket kreativt) og indenfor religion. 

3. Skoling i retfærdens tjeneste. Særligt uddannelsen af politikere. Den ideelle politikers 

opgave er at bringe samfundet i nærheden af et retfærdigt samfund.  Den politiske opgave 

kombinerer videnskabsmandens og pædagogens opgave. Videnskabsmandens funktion er 

at formulere idealets indhold og at efterprøve dette som det eneste værdige. Pædagogens 

opgave er at styre menneskets vilje i netop denne retning. 

 

Til dannelsesidealet hører, at mennesker må udvikle sig som medlemmer af et fællesskab og som 

borgere. Nelson konkluderer, at den som er retmæssigt dannet, har en stærk forpligtelse på at 

blande sig i den offentlige debat og til at kæmpe for retfærdighed og lighed. Den dannede mand 

bør føle, at han skylder noget til sine med-væsner (det gælder også dyrene) Han går så langt som 
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til at sige, at man kan måle sit eget livs værdi på hvorvidt man har opfyldt denne pligt (Nelson 

1956:260) Nelsons pædagogik og politik viser sig at få deres etiske målsætninger fra dette 

ideal.”(Nelson 1949:xix) Det var disse dannelsesprincipper han forsøgte at implementere på 

kostskolen Walkemühle bl.a. 

Ifølge Nelson står pædagogik altså i tæt forhold til etik og politik. Fra etikken får den sin retning og 

sit formål, som den sammen med politikken skal realisere. I den forstand er pædagogikken ikke 

andet end et middel (Oettingen 2006:191). Hvorledes pædagogikken bør være, og hvorledes 

kunsten at filosofere bidrager til dannelsen, giver Nelson et bud på i de to essays, ”Kunsten at 

filosofere”(fra 1918) og ”Den Sokratiske metode”(fra 1922). 

2.4. Kunsten at filosofere 

I 1918 udgives dette essay på tysk ”Von der Kunst, zu philosophieren” Han beskriver heri den 

holdning, at der er én og kun én filosofisk sandhed og den er opnåelig gennem tænkning. Denne 

holdning inspirerede hele hans liv og arbejde. Filosofien indeholder altså sandheden, som kun er 

mulig for os at se gennem tænkningen, som tidligere nævnt under idealteorien. (Nelson 1949:84) 

Filosofisk sandhed er dog af en speciel art. Det er ikke et spørgsmål om viden, men om indsigt. 

Man mestrer det ikke ved lærdom, men ved at gennemtænke det for sig selv. Derfor er dét man 

skal lære, ikke så meget filosofi, men kunsten at filosofere. (Nelson 1949: 93) 

Filosofien kan lære os om formålet med livet. ”if we wish to achieve a well-grounded 

Weltanschauung, our first concern must be to develop the art of philosophizing, that is, to 

discover the methods by which we can trace philosophical judgments back to their ultimate 

sources.”(Nelson 1949:87)  

Det som filosofisk tænkning kan, ifølge Nelson, er at udvide vores forståelse af virkeligheden. 

Filosofien besidder ikke viden om virkeligheden, men sørger for en form, i sig selv tom, der får sit 

indhold alene gennem erfaringen. (Nelson 1949:95) Hvem der end tror, at filosofisk viden kan eller 

skal produceres gennem dialektik er simpelthen blevet bedraget af den filosofiske videns originære 

uklarhed eller obskuritet, mener han.(Nelson 1949:103) Det handler altså ikke i dialektikken om at 

udvikle ny filosofisk viden, det handler om at opklare den som allerede foreligger. Han mener 

tilmed, at når man engang vil have fjernet forvirringen mellem refleksion, som i sig selv er tom, og 
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fornuft(reason), som er evnen til umiddelbar erkendelse, vil den tåbelige illusion automatisk 

forsvinde, at det hviler i tankens magt at destillere et indhold fra tænkningen gennem en dialektisk 

form.(Nelson 1949:104) Han viser her tydeligt sit erkendelsesteoretiske ståsted og det vil vise sig 

meget forskelligt fra Lipmans. 

2.5. Den sokratiske metode 

I 1922 holder Nelson en forelæsning på Göttingen universitet om den sokratiske metode, hans 

mest kendte bidrag til filosofien. “Den sokratiske metode er kunsten at undervise ikke i filosofi, 

men i filosoferen. Kunsten ikke at undervise i filosoffer, men at gøre eleverne til filosoffer” (Nelson 

1949: 1). 

Hvordan gør man så det? Hvorledes formidles denne kunst, hvad skal man gøre og hvad bør man 

ikke gøre? 

Vi kan som udgangspunkt kun forstå de universelle sandheder, når vi begynder at anvende dem i 

vores egne ræsonnementer, når vi ”personligt gennemgår regressionen i vore empiriske dommes 

præmisser og deri genkender vore egne forudsætninger” (Nelson 1949:10). Derfor kan den lærer, 

som seriøst ønsker at bibringe filosofisk indsigt,  kun vise kunsten at filosofere.  

Han kan ikke gøre andet end at vise eleverne hvordan de hver især kan foretage den omstændige 

rejse, der kun tilbyder indsigt i grundprincipperne. Han siger, at hvis der overhovedet findes en 

måde at instruere i filosofi, kan det kun være instruktion i at tænke selv; mere præcist den 

uafhængige øvelse i abstraktionens kunst. (Nelson 1949: 11) Ved spørgsmålene lader Sokrates sine 

elever indrømme deres egen uvidenhed og skærer dermed gennem deres dogmatiske rødder. 

Dette resultat, som på ingen måde kan fremtvinges, afslører betydningen af dialogen som et 

undervisningsinstrument. Nelson peger på, at vi finder dialogen anvendt som en kunstart i fiktion 

og drama - og i pædagogisk instruktion. Teoretisk er disse arter forskellige, men faktisk forventer vi 

i enhver konversation liv, klarhed og skønhed i udtrykket, såvel som vi forventer sandhed, 

beslutsomhed og styrke i overbevisningen. Selvom vægten lægges forskelligt kan vi lide at se 

læreren i kunstneren og kunstneren i læreren. (Nelson 1949:13) Det sætter høje krav til læreren, 

som vi senere skal komme ind på. 
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Nelson hylder Sokrates for hans tillid til, at det menneskelige sind kan genkende filosofisk 

sandhed, som Sokrates var den første til at kombinere med overbevisningen om, at man ikke når 

til sandheden gennem lejlighedsvise lyse ideer eller mekanisk tænkning, men kun gennem 

planlagt, utrættelig og konsekvent tænkning, hvorved vi ledes fra mørket og ind i lyset. Deri hviler 

Sokrates’ storhed som filosof, mener Nelson. Han peger på, at Sokrates fik sine elever til at tænke 

selv og introducerede udvekslingen af ideer som et værn mod selvbedrag. ”I lyset af denne 

evaluering, er Den sokratiske metode, med alle dens mangler, den eneste metode til undervisning 

i filosofi. Omvendt er al filosofisk undervisning ufrugtbar, hvis den modstrider med Den sokratiske 

metodes fundamentale krav”7(Nelson 1949:17): 

Et krav som at lægge et vedholdende pres for at sige, hvad man har på sinde, at møde ethvert 

modspørgsmål, og at oplyse ens grunde for alle påstande, transformerer man tiltrækningens kraft 

til en uimodståelig trang. Denne form; at tvinge sindene til frihed konstituerer den første 

hemmelighed i den Sokratiske metode ifølge Nelson.(Nelson 1949:15) Hermed er vi samtidigt nået 

til hans møde med det pædagogiske paradoks 

2.5.1. Det pædagogiske paradoks 

”Essensen af Den sokratiske metode består i at befri undervisningen fra dogmatismen; med andre 

ord at ekskludere al didaktisk overvejelse fra undervisningen”(Nelson 1949:18) Nelson peger her 

på en voldsom uforenelighed mellem filosofi og pædagogik8, for hvordan kan nogen undervisning 

da være mulig? Hvordan er sokratisk undervisning mulig? Hvordan er dannelse mulig? Hvis målet 

er fornuftig selvbestemmelse. Hvordan kan vi da påvirke en person udefra, så han ikke tillader sig 

selv at blive påvirket af udefra kommende faktorer? Nelson vil forsøge at løse sit pædagogiske 

paradoks - dannelsesparadokset: 

Den første ting han bemærker er, at i naturen er sindet altid under ydre påvirkning og kan slet ikke 

udvikles uden ydre stimuli. Er selvbestemmelse så forenelig med det faktum, at i naturen er sindet 

genstand for ydre påvirkning? Nelson skelner mellem to måder at anvende termen ”ydre 

påvirkning” på. Det kan betyde ydre påvirkning generelt eller en ydre faktor eller instans, man må 

forholde sig til. Ligesådan i undervisning. Det kan betyde ydre påvirkning af sindet eller at støbe 

                                                      
7 Min oversættelse 
8 Denne problemstilling kunne danne grund for en lang og spændende diskussion, men her findes ikke plads til den. 
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sindet til at acceptere andre meninger. Nelson mener, at sindet, i sig selv, finder en kognitiv kilde 

til filosofisk sandhed og at den indsigt ind til sandheden er vækket i sindet af ydre stimuli. Sindet 

behøver en sådan ydre stimulation, hvis den, som udgangspunkt obskure, filosofiske sandhed skal 

vokse til klar viden. Indenfor grænserne, sat af disse modsætninger, er filosofisk undervisning iflg. 

Nelson dermed mulig og endda nødvendig, hvis udviklingen af eleven skal hvile på andet end rent 

held. (Nelson 1949:19) Paradokset består således ikke i selve den ydre påvirkning, men kun deri, at 

barnet må frigøre sig af opdragelsens afhængighed. Fra naturens hånd har mennesket iflg. Nelson 

kun en mulighed for en moralsk proces, der dog ikke nødvendigvis bliver en realitet. Dvs. det som 

ikke sker af en naturproces må sikres kunstigt gennem en pædagogisk proces; en stimuli. 

2.5.2. Filosofiundervisningens udformning, metodikken 

Nelson siger om metoden som indgangsreplik, at måden at filosofere på må have en vis 

videnskabelig karakter. ”Philosophy, then, must meet two sharply distinct conditions: what it 

teaches must be truth, and the form in which it teaches must be science.”(Nelson 1949:92) Vi må 

iflg. Nelson huske på, at filosofiundervisning ikke tager sig af svar, og slet ikke fokuserer på at 

skabe resultater, men alene på at lære metoden til at opnå svar. Det essentielle er den færdighed 

med hvilken læreren sætter ansvaret hos eleven fra begyndelsen ved at lære dem at gå selv – de 

ville ikke dermed skulle gå selv – men på den måde udvikle selvstændigheden, så de en dag traver 

af sted alene, selvvejledt i stedet for lærersuperviseret. (Nelson 1949:20) Så den ydre påvirkning, 

der må udspringe fra lærerens udsagn må som udgangspunkt ekskluderes betingelsesløst. Hvis 

denne påvirkning ikke elimineres, er al arbejde spildt. Læreren kommer da elevens egen 

dømmekraft i forkøbet og tilbyder et færdigt tænkt argument. (Nelson 1949:19) 

Nelson beskriver i essayet om metoden, at ved begyndelsen af en sådan filosofiundervisning viser 

vanskelighederne sig i at få eleverne til at spørge og være spontant aktive, og med dette kommer 

fristelsen for læreren til at lægge spor ud. Men læreren må holde fast fra begyndelsen, og især i 

begyndelsen. Hvis en elev går til filosofien uden at have et eneste spørgsmål til den, hvad kan vi da 

forvente af hans evne til at holde ud i udforskningen af de mere komplekse og grundlæggende 

problemer? Hvis der ingen spørgsmål er skal læreren vente – indtil der kommer spørgsmål.(Nelson 

1949:22) Han bør da ignorere alle spørgsmål stillet med for lav stemme. Ligeså med de, som stilles 

usammenhængende. For hvorledes skulle vanskelige ideer kunne begribes, når de udtrykkes med 
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lemlæstet sprog?(Nelson 1949:22) derved mener han, at over halvdelen af spørgsmålene bliver 

elimineret. Nogle gange skal opklaring ske ved modspørgsmål: ”Hvad mener du med det?” Ofte vil 

dette dog ikke virke, da taleren ikke selv ved hvad han mener.  

Svarene skal iflg. Nelson håndteres på samme hensynsløse måde som spørgsmålene. Uforståelige 

svar ignoreres for at lære eleverne at møde kravene til metodens sprogbrug. Svarene mødes med 

spørgsmål som: Hvad har dette svar med vores spørgsmål at gøre? Hvilket ord ønsker du at 

fremhæve? Hvem har fulgt med? Ved du stadig hvad du sagde for lidt siden? Hvilket spørgsmål er 

der tale om? Jo simplere spørgsmål, jo mere forfjamskede elever. Hvis klassekammerater vil 

komme en elev til undsætning og prøver ”Han mente sikkert….” skal dette stoppes ufølsomt, med 

ønsket om at lade sindet arbejde alene og kultivere i stedet for den mere beskedne kunst at sige 

hvad man egentligt ønsker at sige. (Nelson 1949:23) Det er således en ret så krævende kunstart, 

som kræver en vis frivillighed af eleverne at indgå i umiddelbart, og voldsomme krav til læreren. 

Nelson påpeger da også, at eleven selvfølgelig skal vide, hvilke forventninger der stilles til hans 

vilje. Disse nedenstående forventninger konstituerer iflg. Nelson et minimum for, hvordan man 

kan undersøge ideer i fællesskab.  

2.5.3. Forventninger til deltagerne/eleverne 

Det betyder først og fremmest en forventning til kommunikation af tanker, ikke kommunikation af 

fragmenter af viden, heller ikke fragmenter af andres tanker. Det betyder dernæst brug af klart, 

entydigt sprog. Det er alle deltageres ansvar at udtrykke sig så præcist og klart som muligt, så alle 

får mulighed for at bygge på udtrykte ideer tidligere i dialogen. Kun ved at tvinge til 

kommunikation får man testet sine definitioner og sine egne begreber.(Nelson 1949:31)”I sit virke 

bygger fordomsfrie vurderinger på de begreber vi har, ikke på kunstige refleksioner. Det gøres ved 

streng overholdelse af et gyldigt sprogbrug.” (Nelson 1949:31) Kun ved at tvinge til 

kommunikation får man testet sine definitioner og sine egne begreber.  

Begreberne skal altså være defineret klart. Hvis dette vilkår ikke opfyldes mener Nelson ikke, at 

der kan opnås filosofisk indsigt. Et ord eller et udtryk udtrykker enten en bestemt tanke eller ingen 

overhovedet. Et ord har mening gennem utvetydighed i relation til tanken, og et ord der prøver at 

udtrykke mere end én mening har ingen mening overhovedet. ”When the same word serves to 
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connect many thoughts, this is not a sign of a wealth of thoughts but of the lack of thoughts on the 

part of him who uttered the words.”(Nelson 1949:96) 

Dette betyder, at alle skal lytte omhyggeligt til alle bidrag. Det betyder også aktiv deltagelse, så 

alles ideer væves ind i den fælles tænkningsproces. Deltagerne bør altså ikke koncentrere sig 

udelukkende om deres egne tanker. De skal gøre alt hvad de kan for at forstå de andres og om 

nødvendigt spørge opklarende. Enhver som taber fokus på spørgsmålet eller tråden i diskussionen 

bør søge tilbage til gruppens fokus. (S&N 2004: 172) Her bliver det tydeligt, at metoden, i sin 

stringenteste form, ikke kan anvendes med for små børn. Disse ville, i en diskussion af denne type, 

oftest forlade sig på følelser. 

I en sådan samtale nytter det ikke at protestere ved at sige, at noget føles forkert, hvis man ikke 

kan udtrykke det. Følelsen er dog den første og bedste guide på vejen til sandheden, men den er 

ligeså ofte beskytter af fordommene. Derfor må følelsen, i videnskabelig henseende, fortolkes så 

den kan evalueres i overensstemmelse med begreberne og den forventede logik.  

Hver deltagers bidrag er baseret på hans/hendes oplevelser, ikke på noget læst eller hørt. Af den 

grund afviser Nelson et metaforisk filosofisk sprog. Han mener, at til en metafor hører, at den er 

ubestemt og giver sindet for meget spillerum. Enhver metafor er en sammenligning; men enhver 

sammenligning er upræcis. Derfor kan en metafor kun anvendes som opklarende eksempel, aldrig 

som den virkelige måde, hvorpå en specifik tanke er udtrykt. (Nelson 1949:96)  

Tænkningen og spørgsmålene skal tillige være ærlige (eng. honest). Det betyder, at udelukkende 

ægte overvejelser om, hvad der er blevet sagt, bør udtrykkes. Det kræver endvidere at 

kommunikationen af ideerne er særdeles hørbar og generelt udtrykt i forståelig tale fri af 

tvetydigheder.  

En teknisk terminologi er ikke kun unødvendig for filosoferen, men direkte skadelig for det stadige 

fremskridt, mener Nelson. Det inviterer iflg. ham til metafysiske foretagender, abstrakte og 

vanskelige i alle tilfælde, tilsynekomsten af en esoterisk videnskab, som kun overlegne sind er 

kvalificerede til at trænge igennem. Det forhindrer os i at overveje konklusionerne af fordomsfrie 

vurderinger, som er startskuddet til meningsfuld filosoferen. Det kræves derfor af eleven, at han 
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underkaster sig filosofiens metode, for det er den sokratiske undervisnings formål, at gøre 

eleverne i stand til at dømme over deres overholdelse af aftalen selv.(Nelson 1949:33) 

Centralt for den sokratiske dialog er søgen efter mening udover det rent subjektive, stræben efter 

valide inter-subjektive udsagn, efter sandheden som man sagde engang. Man drives frem af ideen 

om sandhed, ikke for at finde den, men som motivation til at få en kritisk forståelse af sig selv og 

den tvinger os til at beskrive vores erfaringer med begreber, som er åbne for kritik.(Heckmann i 

N&S 2004:111) Det er denne, som skal overbevise eleverne om, at det giver mening at lade sig 

styre af disse regler. Samtalen kan dog nemt alligevel løbe af sporet iflg. Nelson, da spørgsmål og 

svar risikerer at falde over hinanden. Nogle af eleverne forstår denne udvikling, andre ikke. Derved 

popper nye og bredere spørgsmål op og bliver mere og mere ligegyldige. De ellers så sikre elever 

ender i forvirring og mister tråden og kan ikke finde den igen. Til sidst er der ofte ingen, der ved 

hvor diskussionen er på vej hen. Læreren må da kalde tilbage til det oprindelige spørgsmål og 

eleverne spore deres vej tilbage til udgangspunktet.  

Alle studerer sine fejl ved kritisk at undersøge ethvert skridt og dernæst udarbejde logikken for sig 

selv. Det er derfor et spørgsmål om at lade eleven selv gå den regressive metodes vej. (Nelson 

1949:26) At bevæge sig fra sine egne domsfældelser og tilbage til sine stiltiende forudsætninger er 

den læringsproces, det erkendelsesarbejde, man må igennem for at opnå indsigt, i Nelsons 

forståelse (Oettingen 2006:2004).  

Den levede erfaring 

Lige meget hvor obskur den filosofiske viden er, manifesterer den sig i vores daglige dømmekraft, 

mener Nelson. Den er basis for enhver, selv den simpleste, empiriske dom. Der er derfor ingen 

anden måde for os end at begynde med den konkrete anvendelse af vores intelligens, som er de 

sætninger, hvis sandhed vi er sikker på, selvom vi ikke kan forklare, hvad den sandhed bygger på. 

Nelson mener derfor, at ved at analysere disse sætninger ankommer vi til de fundamentale 

principper vi søger. Det er med andre ord kun gennem filosofisk analyse af det daglige 

erfaringsliv.(Nelson 1949:100)  

Det er altså dette som skal gøres til genstand for vores filosoferen, med andre ord - 

undervisningens indhold. (Nelson 1949:28) Han vægter de levede eksempler højt, men ikke alle 
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oplevelser kan dog sættes under den fælles undersøgelse. Der sættes standarder for, hvornår 

eksempler er upassende og passende til filosofisk undersøgelse. 

Kriterier for egnede eksempler9: 

1. Eksemplet er hentet fra en bestemt erfaring. Hypotetiske eller generaliserede eksempler 

(Det sker tit for mig, at…) er upassende. 

2. Eksemplerne bør ikke være for komplicerede; de simple er ofte bedst. Hvor en række 

oplevelser er blevet præsenteret, er det bedst for gruppen at fokusere på en enkelt 

episode. 

3. Eksemplerne skal være relevante for dialogens overordnede emne (det givne stimuli) og 

interessant for de andre deltagere. Tillige skal alle deltagere kunne sætte sig i den persons 

sted, som giver eksemplet. 

4. Eksemplet skal handle om en erfaring der er afsluttet. Hvis deltageren stadig er fordybet i 

oplevelsen, er den upassende. Hvis beslutninger stadig skal tages, er der en risiko for at 

andre deltagere bliver dømmende eller finder på hypotetiske tanker. 

5. Deltageren skal være villig til at dele hele oplevelsen og fortælle al faktuel information, så 

de andre deltagere kan forstå oplevelsen til fulde og dets relevans til det overordnede 

spørgsmål 

 

Igen vil man her betvivle, at indskolingsbørn ikke vil kunne varetage dette ansvar. Disse regelsæt 

er for vanskelige at forstå. Og Nelson mener, at hvis det ikke er muligt at kommunikere alle 

relevante detaljer til gruppen, kan gruppen ikke finde frem til sandheden.  

Facilitatoren må da vise tålmodighed, hvis noget spekulativt og kunstigt konstrueret først kommer 

frem fremfor det levede eksempel. Det levede eksempel skal nok komme til overfladen, når først 

deltagerne får tillid til hinanden, mener Heckmann(Heckmann i S&N 2004: 109). 

Der er altså mange regler at følge for at nå til den stringens Nelson søgte. Professor Gustav 

Heckmann(1898-1996) var måske Nelsons mest dedikerede praktiker og den mest magtfulde 

faktor i udviklingen og udbredelsen af metoden i Tyskland, Holland og Storbritannien. Især er han 

ansvarlig for to tillæg til metoden; (1)brug af tavlen for på den måde at fiksere særlige udsagn i 

skrift og dermed gøre dem til fælleseje og (2)indførslen af en metadialog; en dialog efter samtalen 

over den nedskrevne protokol, som facilitatoren har lavet under samtalen. Det er også i 

metadialogen, at gruppedynamikken adresseres og evt. psykologiserende udsagn hører hjemme. 

                                                      
9 Som beskrevet i punktform Saran & Neisser 2004:173 
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Disse har gjort metoden lettere at anvende i grundskoleregi. Der er i Nelsons egne værker ikke 

nævnt ordet facilitator. Denne formulering, som herfra anvendes, om lærerens rolle, må derfor 

også tillægges Heckmann.  

2.5.4. Læreren (eller facilitatorens) rolle og de regler han bør følge 

I begyndelsen af en sokratisk dialog opstår vanskelighederne i at få eleverne til at være spontant 

aktive, og med dette kommer fristelsen, som nævnt, for læreren til at lægge ledende 

kommentarer ud. Nelson mener, at vi derved ville kunne gøre eleven en bjørnetjeneste. Derfor 

bør læreren holde fast, og som tidligere skrevet især i begyndelsen. Elevens undren skal være 

ægte og derfor bør de selv stille spørgsmålene. Det vil hjælpe dem i mere komplekse og 

grundlæggende problemer. Hvis der ingen spørgsmål kommer, skal læreren blot vente (Nelson 

1949:22). Læreren kan da bede om, at i fremtiden skal de have tænkt over spørgsmål i forvejen. 

Men han bør ikke, bare for at spare tid, spare eleverne for selv at formulere deres spørgsmål. Hvis 

han gør, vil han i et øjeblik dæmpe deres utålmodighed, men kun på bekostning af den filosofiske 

tålmodighed, der søges vakt. 

Læreren som følger den sokratiske model svarer generelt ikke. Han spørger heller ikke. Mere 

præcist, han stiller ingen filosofiske spørgsmål og når sådan spørgsmål bliver ham stillet, giver han 

under ingen omstændigheder det søgte svar(Nelson 1949:21). Den indgriben der måtte komme, er 

udelukkende assisterende til den fælles opklarende proces, så enhver opnået konsensus er ægte. 

Læreren skal ikke være bange for at indrømme sin egen uvidenhed, han bør endda fremkalde det 

og kalde dét det første skridt mod viden. ”Filosofilæreren, som mangler modet til at sætte sine 

elever i perpleks og modløs tilstand, fratager dem ikke kun muligheden for at udvikle den 

udholdenhed studier kræver, men narrer dem også med hensyn til deres evner og gør dem 

uærlige overfor dem selv.”(Nelson 1949:25) 

Det er efterhånden blevet tydeligt, at lærerens rolle er barsk og afgørende for udbyttet af 

samtalen, samtidig med, at han skal holde sig fri fra at være en autoritet, da filosofien ellers ikke 

kan lære os om sandheden(Nelson 1949:92). ”Han(læreren) kan kun håndhæve den intellektuelle 

disciplin, hvis eleverne besidder en disciplineret vilje. Dette kan lyde mærkeligt, men sandheden 

er, at du kun kan blive filosof, ikke i kraft af intellektuelle talenter, men ved viljens kraft” (Nelson 
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1949:29) Dette betyder også, at metoden kræver en vis form for frivillighed, da det kræves af 

eleven, at han underkaster sig filosofiens metode(Nelson 1949:33). 

Den sokratiske lærer bør iflg. Heckmann sikre, at hans elever for dem selv har den oplevelse, at 

gennem fælles anstrengelse kan man personligt opnå indsigt af afgørende betydning; han vil 

tilstræbe at overlevere erfaringen med så meget dybde og bredde som omstændighederne tillader 

det.10 Dette vil samtidig være den eneste grund til, at man som facilitator skulle blande sig, og man 

bør evaluere på, om dette rent faktisk lykkedes. 

God indgriben, fra et pædagogisk perspektiv er, iflg. Heckmann, når gruppen bliver klar over 

facilitatorens grunde og derfra selv beslutter, hvilken vej de vil gå. En dårlig er, når gruppen ikke 

opdager, at der bliver grebet ind. Eller når gruppen fornemmer, at facilitatoren vil have noget 

bestemt fra gruppen, men ikke kan regne ud hvad. En indgriben er tillige tvivlsom, når der bidrages 

med en indsigt, som gruppen selv kunne være kommet frem til. (Heckmann in Saran & Neisser 

2004:115-120) 

Heckmann påpeger desuden nødvendigheden af, at facilitatoren er foran deltagerne i filosofisk 

indsigt og i erfaringen om at nå til den indsigt. Begge disse egenskaber opnås kun gennem 

kombinationen af studiet i filosofi og stor erfaring i at facilitere sokratisk dialog. Det stiller altså 

store krav til lærerens uddannelse og forberedelse at udføre denne type undervisning.(Heckmann i 

S&N 2004:113) Han peger her på en væsentlig pointe i kritikken af Nelson. For hvorledes kan 

eleven og læreren da være jævnbyrdige i undervisningssituationen – i diskussionen? Nelson peger 

på den sande søgen, som vi hver især og i hvert tilfælde har, overfor den konkrete situation og i 

forhold til det levede eksempel, som er til undersøgelse. Det er nærmere som leder af 

undersøgelsen, at et fortrin er nødvendigt. Filosoferen, kunsten at tænke selvstændigt, kan kun 

læres og overtages fra andre som tilbyder et eksempel herpå (Nelson 1949:94), slutter Nelson af. 

Han har set metoden virke og set, at den nærmest ingen begrænsninger har! Det er nu op til de 

enkelte lærere at blive overbevist ved selv at prøve det af(Nelson 1949:36). Han antyder her at 

kunsten ikke kan formidles, men at håndværket kan læres ved blot at tilfredsstille den søgen vi alle 

har, en immanent nysgerrighed. 

                                                      
10 Intellektuelt niveau hos deltagerne, samt den tid man har til rådighed. 
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Heckmann arbejdede ihærdigt på at få metoden ind i læreruddannelsen og har dermed haft sit 

største fokus her. Han har opbygget særlige pædagogiske kriterier for, hvornår en samtale kan 

kaldes en succes: 

”En dialog er sokratisk, når den hjælper de individuelle deltagere med at opnå generel indsigt 

gennem refleksion over konkret erfaring…..kun når individet gør denne indsats, vil han opnå 

indsigt. I den sokratiske dialog er det facilitatorens pædagogiske opgave at sørge for, at det sker.” 

(Heckmann in Saran & Neisser 2004:108)  

Heckmanns seks formulerede regler for facilitatoren 

regel 1: Hold din mening for dig selv 

Først og fremmest skal facilitatoren nære deltagernes egen dømmekraft, ved at holde sin egen 

holdning tilbage. Hans mening ville veje tungere end elevernes, som ville blive forstyrrede i deres 

uhæmmede test af deres egne argumenter. Deres årvågenhed vil da blive trukket mod 

facilitatorens argument, og det vil forringe deres egen tænkning. Nelson mente, at hvis denne 

regel ikke overholdes, er al videre arbejde spildt. (Heckmann in Saran & Neisser 2004:109) 

Regel 2: Arbejd ud fra det konkrete 

Facilitatoren må vejlede deltagerne til at arbejde fra det konkrete og sikre at forbindelsen til det 

konkrete fastholdes i folks sind i deres arbejde mod generel indsigt. Fx ved at bede en deltager 

uddybe en generel formuleret tanke med et eksempel. Disse kan være mere eller mindre 

passende til formålet. De mest frugtbare er eksempler fra deltagernes levede liv, såfremt det kan 

præsenteres uden flovhed eller skam. Hvis det ikke er muligt at kommunikere alle relevante 

detaljer til gruppen, kan gruppen ikke finde frem til sandheden. Facilitatoren må da vise 

tålmodighed, hvis noget spekulativt og kunstigt konstrueret først kommer frem, fremfor det 

levede eksempel. Det levede eksempel skal nok komme til overfladen, når først deltagerne får 

tillid til hinanden. (Heckmann in Saran & Neisser 2004:109) 

Regel 3: Gensidig forståelse 

Dialogen skal være fuldstændig udtømt som en bistand for tænkningen. Facilitatoren skal se efter 

om alle deltagere virkelig forstår hinanden, og hvis der opstår tvivl forsøge at fostre en sådan 

forståelse. Alle deltagere skal bestræbe sig i to retninger: først at udtrykke sine egne tanker så 
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klart som muligt; dernæst at begribe de andres tanker. Facilitatoren assisterer i begge henseender 

ved fx at spørge ’hvordan forstod du Paul?’ og spørge Paul: ’ Er du blevet forstået korrekt?’ eller 

hvis facilitatoren stadig ikke har forstået et udsagn spørge: ’Jeg har stadig ikke forstået pointen, 

kan nogen hjælpe mig med at forstå hvad Grete mener?’ Deltagerne opklarer og uddyber ved at 

man insisterer på den præcise og fælles forståelse mellem dem (Heckmann in Saran & Neisser 

2004:110). 

Regel 4: Fokus på det aktuelle spørgsmål 

Når dialogen fortaber sig i tilstødende spørgsmål, skal facilitatoren bringe gruppens 

opmærksomhed tilbage til den uafsluttede pointe. Han skal sikre at gruppens opmærksomhed er 

på det spørgsmål, der diskuteres for øjeblikket. Han skal holde gruppen på sporet, indtil 

spørgsmålet er tilstrækkeligt opklaret eller indtil gruppen bevidst og med god grund adresserer et 

nyt. Grunden til, at man kan kunne finde på at rette opmærksomhed mod et andet spørgsmål 

kunne være, at dette spørgsmål må besvares, før man kan komme videre med det oprindelige. 

Alternativt kan gruppen, hvis den føler, at der ikke sker nogen udvikling , med fordel gå til 

spørgsmålet fra en anden vinkel. Man kan forsøgsvist stemme om det (Heckmann in Saran & 

Neisser 2004:110). 

Regel 5: Stræbe efter konsensus 

Centralt for den sokratiske dialog er søgen efter mening udover det rent subjektive, stræben efter 

valide inter-subjektive udsagn, efter sandheden som man sagde engang. Nu til dags er vi ikke 

længere så selvsikre, når vi taler om sandhed. Stræben efter sandhed og påstande om at se 

sandheden i noget er ofte anset for anmassende. Til dette siger Heckmann, fra et sokratisk 

synspunkt: 

Når vi end når konsensus om et udsagn, har det en foreløbig karakter. For øjeblikket er der ingen 

tvivl om udbyttet af vores indsats. Endnu et synspunkt kan dog komme til vores bevidsthed og 

rejse nye spørgsmål.  

Sokratisk dialog forudsætter ikke det fejlfrie begreb ’sandhed’. Det forudsætter, at vi kan 

genkende et udsagn som falsk eller som ikke tilstrækkeligt funderet. I den situation forlader vi 

udsagnet eller modificerer det til vi ikke længere har indvendinger mod udsagnet.  
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I sokratisk dialog drives man af ideen om sandhed, ikke for at finde den, men som motivation til at 

få en kritisk forståelse af sig selv og den tvinger os til at beskrive vores erfaringer med begreber, 

som er åbne for kritik. (Heckmann in Saran & Neisser 2004:111-112) 

Regel 6: Facilitatorens indgriben 

Den sidste regel handler om den indgriben ved hvilken facilitatoren styrer dialogen i en frugtbar 

retning, så den ikke løber af sporet eller ud i sandet. Her viser det sig gavnligt, at facilitatoren ikke 

skal bebyrdes af at forsvare sin egen holdning, men er fri til at observere den retning dialogen 

tager og se hvorledes de væsentlige spørgsmål bliver håndteret og frugtbare bidrag modtages 

(Heckmann in Saran & Neisser 2004:112). 

2.6. Delkonklusion 

Ved læsning af Nelson fandtes, at filosofien lærer os om formålet med livet. Det er den indsigt 

man kan opnå, når man filosoferer. Derfor er det vigtigt at lære sig denne kunst, og hans primære 

sigte er derfor at gøre eleverne til filosoffer. Dette kræver af læreren stor filosofisk kundskab og 

træning i håndværket facilitation, samt en ikke for blødsøden attitude. 

I Nelsons didaktik er der plads til store ord som sandhed og idealer. På trods af, at man aldrig når 

disse abstrakte mål, er der stor værdi i at søge dem. 

Hermed afsluttes det deskriptive afsnit om Leonard Nelsons metode. Før vi bevæger os over til 

Matthew Lipman og hans metode, er det vigtigt at præsentere få af de, som inspireres af Nelsons 

sokratiske metode og anvender den i egen praksis.  

2.7. Praksis og virkningshistorie 

Efter redegørelsen af metoden er det blevet tydeligt, at der stilles høje krav til denne type 

undervisning, både fra læreren og fra eleven. Ikke desto mindre er bl.a. professor i filosofi 

Fernando Leal11, ikke i tvivl om, at denne dialogform bør opleves, både som facilitator og som 

deltager. Han peger dog også på, at det ikke er nemt og heller ikke altid komfortabelt. Det kræver 

vedholdenhed, disciplin, tålmodighed, humor og intelligens. Det er hårdt arbejde. Hovedopgaven 

er at lytte. At lytte til andre mennesker og at lytte til sig selv. ”Og når du lytter til andre, er det ikke 

                                                      
11 Skriver introduktion til Nelsons essay om den sokratiske metode anførte bog: S&N 2004 
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for at finde ud af om de har forstået dig, men omvendt om du har forstået dem. Først da, vil du 

give dem mulighed for at lytte til sig selv og vice versa. De vil give dig mulighed for at lytte til dit 

selv. Ikke dit ego, ikke dit omdømme, ikke din viden, kun dig selv”(Leal i S&N 2004:125). Heri 

excellerer metoden. 

2.7.1. Implementering 

Særligt i hjemlandet12 har Nelson fået betydning for filosofi-didaktikken og med hjælp fra 

Heckmann og det af Nelson oprettede institut Philosophical-Political Academy (PPA) er metoden 

udbredt. Iflg. PhD Gisela Raupach-Strey, som selv har afprøvet metoden i grundskoleregi, finder 

disse særlige positive træk ved Nelsons sokratiske tilgang(S&N 2004:106): 

 Eleverne lærer at forbedre deres stillede spørgsmål  

 Eleverne har mulighed for at bringe deres hverdagsliv ind i undervisning og at arbejde med 

eksemplerne intellektuelt 

 Eleverne vil opdage, at det betaler sig at tage sig god tid til at undersøge tingene ordentligt 

 Sproglige færdigheder forstærkes 

 Gensidig forståelse og kommunikationen mellem eleverne forbedres 

 Kritisk tænkning forbedrer argumentationsevnerne og bevidstheden om problemer 

 Større fordybelse i emnerne fostrer gedigne spørgsmål og svar 

 Hele personligheden styrkes ved de forbedrede evner i dialog, da selvtilliden og 

dømmekraften forstærkes. 

 Læringen bliver mindre fremmedgjort.  

 

På baggrund af hendes forskning og empiri bliver Nelsons metode anvendelig i moderne tysk 

skole.  

Nelson selv foreslår matematikundervisning, som særligt vil kunne nyde gavn af metoden, da en 

konventionel undervisning her aldrig vil frembringe en dybere forståelse. Via den sokratiske 

metode søger man jo netop tilbage til grundene og derved opnår man grundlæggende matematisk 

forståelse. Han siger herefter, at når så matematiklærerne har set, hvor anvendeligt det er, kan de 

overføre det til hele uddannelsessektoren, så filosofien igen kan få sin retmæssige position og den 

sokratiske metode kan vise sit værd. (Nelson 1949:40)  

Nelsons arvtagere delte sig i to grupper: 

                                                      
12 Og de germansktalende lande 
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1. En rationalistisk neo-kantiansk, ledet af Gustav Heckmann, som fastholder Nelsons metode.  I 

1969 begyndte han at oplære unge i at lede sokratiske dialoggrupper. Af denne kreds opstod 

Gsp (Die Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren), der også i dag udbyder kurser. En 

tilsvarende oprettedes i England SFCP (Society for Furtherance of Critical Philosophy)(Hansen 

2000:73).  

2. En anden kreds er udledt af en hollandsk teoritradition, som er en mere pragmatisk 

livsæstetisk tilgang (Hansen 2000:77). Metoden tog en mere eksistentiel retning, i Danmark 

repræsenteret ved professor ved AAU og filosof Finn Thorbjørn Hansen. Han har udgivet flere 

bøger på dansk om Sokratiske Dialoggrupper. Han har især anvendt den i voksenuddannelse og 

her benyttet metoden som værdiafklaringsværktøj. Denne følger en procedure, inspireret af 

Nelsons, og udviklet af en hollandsk filosof, Jos Kessel: 

 

 

 

 

 

 

Om det er i voksenundervisning eller børne-/ungdomsundervisning, virker det oplagt at anvende 

metoden som værdiafklaringsværktøj, da man via den regressive proces får italesat de 

grundlæggende værdier, som hviler i ens overbevisninger og ytringer. 

Nelson var meget dedikeret til sin passion og der fandtes ikke mange kompromiser, hverken i hans 

privatliv, i hans teorier og i hans metode. En hollandsk filosof; Karel van der Leeuw, som arbejder 

med at udbrede både Nelson og Lipmans metoder, mener at få mennesker i dag fuldstændigt ville 

acceptere Nelsons kantianske syn på den filosofiske tænknings natur, som en søgen efter 

sandheder indlagt i fornuften som sådan. Han mener, at det er vigtigt at forstå, at Den sokratiske 

metode alene giver mening, hvis det at filosofere betragtes som et fælles forsøg på at opdage 

Hansen 2000:85 
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fundamentet af vores erfaringer. Det indikerer en form for realisme og et syn på filosofi som en 

måde at forstå virkeligheden.(Van der Leeuw 2004:21)  

2.8. Overgang mellem Nelson og Lipman: 

Denne fænomenologiske tilgang er væsensforskellig fra den analytiske og pragmatiske tilgang, 

som Matthew Lipman repræsenterer. Det er, som tidligere skrevet, en helt anden epistemologisk 

terminologi. Med udgangspunkt og fundament i Deweys dannelsesteori, er Lipmans tilgang en 

mere praksisorienteret og praksisbevidst metode.  

Kapitlet er derfor også bygget op på den måde, at man først får indblik i dét af Deweys teori, som 

Lipman særligt tager afsæt i, når han beskriver sit dannelsesmål og sin metode, som bygger derpå. 

Lipman er meget engageret i hvor stort et udbytte børn ville kunne få, hvis de filosoferede mere. 

De ville kunne tænke bedre, få større lyst til at lære, tage ansvar for egen læring og finde mening 

heri, samt afhjælpe de af tiden satte udfordringer ift. specialundervisning og integration. Derfor 

undersøges dette. Dette efterfølges af et afsnit om, hvordan man så skal engagere børnene i 

filosofisk samtale og hvilke typer af tænkning, der herved genereres.  

Dernæst undersøges hvad læreren, i Lipmans optik, kan og skal gøre for at kvalificere, opmuntre 

og guide en sådan filosofisk samtale. Og kapitlet afsluttes med metodens virkningshistorie; den 

forskning han selv har gjort og hvordan resten, især den engelsktalende del af, verden har taget 

imod metoden. 
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3. Matthew Lipman (1922-2010) 

Matthew Lipman var amerikaner og fra sit tidlige selvstudium dedikeret læser af filosof og 

psykolog John Dewey (1859-1952). Under 2. verdenskrig, som soldat i Tyskland og Østrig, bar 

Matthew Lipman i sin rygsæk en stor antologi af Dewey, som han meget nødigt slap.  

Han vidste, at Dewey underviste på Columbia University, og begyndte derfor, efter krigen, at læse 

filosofi her, hvor han sidenhen blev professor gennem 18 år og fik opbygget et venskab med sin 

læremester.  

Som filosof optages Lipman ikke kun af Dewey, men også af æstetikken, analytikerne og af Gilbert 

Ryle (1900-1976). Han siger, iflg. Lipman, at filosofien ikke kun giver nye svar på gamle spørgsmål, i 

stedet transformeres spørgsmålene og giver os en anden luft at indånde. Han insisterer dernæst 

på, at filosofi er godt for børn, godt for dannelsen og godt for styrkelsen af demokratiet og 

udpeger skolen som filosofiens egentlige arbejdsplads. (Cogito 1999:162) Lipman mener tillige, at 

denne disciplin tilbyder børnene en chance for at diskutere begreber som sandhed, der går på 

tværs af alle discipliner og fag, men som ingen af disse åbent diskuterer. (Lipman 1988:vii)  

I 1972 sagde Lipman derfor sit professorat op på Columbia University i New York, for at forfølge sit 

mål om at flytte filosofien ud af universiteterne og ind i skolen til børnene. Han mente slet og ret 

ikke det var muligt seriøst at tale om dannelse og uddannelse, uden at have filosofi som 

bestanddel. Han var inviteret af Montclair State College, et universitet, som tidligere var 

lærerseminarium, for at oprette the Institute for the Advancement of Philosophy for Children 

(IAPC). Målet var at rekonstruere filosofi til anvendelse af børn.(Sutcliffe, 2001)  

3.1 Arven fra Dewey 

Hans optagethed af Dewey og læsningen af især ”Democracy and Education” overbeviste ham 

som sagt om, at filosofi er dannelsens grundteori, og at den tilgang og udviklede metode, han 

ender med at præsentere, er den praksis, som Dewey ville efterspørge. (Cogito 1999:162) Derfor 

begynder dette afsnit om Lipman med en indføring i de af Deweys tanker, som han særligt tager 

med sig i sin udvikling af en filosofisk didaktik. 
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Lipman fremhæver som udgangspunkt pointen: ”We have got to learn how to teach children to 

think for themselves if we are to have a democracy worth having”(Lipman 2003:35) Det tænkende 

individ er ligeså vigtigt som det undersøgende samfund, for Dewey såvel som for Lipman. Af 

Deweys teori udvikledes tænkningsundervisningen efterfølgende. Mange forsøgte at skabe 

didaktiker og pædagogikker efter denne tænkningsteori, som dermed tog retning af 

ræsonnerende, rationel tænkning, som hjælper os til vælge, hvad vi skal tro og gøre. Lipman vil 

hertil gerne tilføje, at Dewey i 1958 også definerer filosofi som kritik – ”a special nonscientific form 

of cognition that is concerned with the judgment of judgment, a ”criticism of criticism”.”(Lipman 

2003:38) Det er heri vi skal finde Lipmans definition på filosofi og på det at filosofere, i den form 

for meta-refleksion over begreberne, hvorvidt det er enten sprog, kritik, etik, æstetik etc.  

Lipman overtager altså som udgangspunkt Deweys skelnen mellem almindelig tænkning og 

refleksiv tænkning. En tænkning, som er bevidst om motiver og konsekvenser. At kende grundene 

til en ide, under hvilke vilkår den er opstået – er at frigøre os selv fra intellektuel rigorisme og at 

skænke os selv valgets magt og handle med alternativerne som kilden til den intellektuelle frihed i. 

Lipmans mener derfor også, at børn skal beskæftige sig med filosofi, fordi det fremmer den 

kritiske tanke, men som jeg her vil udrede, er hans tilgang en anden. For at afrunde Nelson, var 

dennes overbevisning jo, at man ved selvindsigt og dissekering af egne erfaringer kan nå til 

sandheden; at man kan nå til objektiv viden om egen tænkning. For Lipman er viden ikke statisk. 

Han overtog Deweys tanker om, at der ikke er forskel på sindets verden og den ydre verden og 

derfor heller ikke mellem filosofiske sandheder og videnskabelige sandhedsbegreber. Samfundet 

og dermed den videnskabelige verden er i evig forandring. Det betyder for erkendelsen, at 

begrebet om viden er en forandringsproces. Når mennesket interagerer med det omgivende miljø 

forandres det. Det skal man selvfølgelig bevidstgøres om for at påvirke bedst muligt(McCall 

2009:102). Dewey kalder sit vidensbegreb ’theory of inquiry’ og dette udvikler Lipman på, som vi 

senere skal se.  

Det er nu på sin plads at redegøre for Deweys beskrivelse af en ”edukativ erfaring” og af ”refleksiv 

læring”, da det er disse, hvorfra Lipmans program udspringer. 
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En edukativ erfaring vil for det første sige, at problemet vokser frem af de betingelser, som stilles 

af den erfaring, der netop gøres, og at det ikke overstiger elevernes evner. For det andet, at det er 

således, at det i eleven vækker en aktiv trang til at få oplysning og til at udkaste nye tanker, der 

således indsamles, bliver grundlaget for yderligere erfaringer, som frembyder nye problemer. 

(Dewey 2005:15) Processen udgør derved en sammenhængende spiral, som leder til at man får 

viden om flere kendsgerninger og til at man gør sig flere tanker, og til at man opnår en bedre, en 

mere velordnet opstilling af dem. 

Grundet ovenstående definition begynder en lektion i Lipmans undervisning med at eleverne 

præsenteres for en letforståelig stimuli, som vækker elevernes undren, der dernæst skal 

bearbejdes. 

Refleksiv læring iscenesættes vha. systematisk arbejde udefra. Dewey overtog metoden fra Pierce 

og stillede lighedstegn mellem videnskabelig udforskning og udforskning generelt. Han var 

overbevist om, at den ønskelige måde at rekonstruere edukationen på, var med udforskningen 

som metode. (Lipman 2003:34) Lipman skaber sit undervisningsprogram ud fra denne teori og 

underkaster sig Deweys læringssyn: ”Undervisningsprocesser bliver til en enhed i det omfang, de 

fokuserer på frembringelsen af gode tænkevaner. Selv om vi helt legitimt kan tale om tænkningens 

metode, er det vigtigste, at tænkning er den dannende erfarings metode. Metodens grundtræk er 

derfor identiske med refleksionens grundtræk. Disse er for det første, at eleven befinder sig i en 

egentlig erfaringssituation, dvs. at der opstår en kontinuerlig aktivitet, som han er interesseret i 

for dens egen skyld, for det andet, at der inden for denne situation opstår et virkeligt problem, der 

stimulerer tænkningen, for det tredje, at han besidder den informative viden og foretager de 

observationer, der er nødvendige for at håndtere det, for det fjerde, at han finder på 

løsningsforslag, som han skal være ansvarlig for at udvikle på en ordentlig måde, og for det femte, 

at han har mulighed for og lejlighed til at afprøve sine ideer i praksis, at klargøre deres betydning 

og af sig selv opdage deres gyldighed.”(Dewey 2005:179) 

Denne udforskende metode kaldes hovedsageligt Inquiry, som Lipman mener bør foregå i et 

undersøgende fællesskab” Den indeholder fem logiske trin(Dewey 2005:15(Dewey 

1916/2005:167) og det er denne Lipman overtager og som danner grundsten i hans metode: 
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1. ”perpleksitet, forvirring og tvivl, som skyldes, at man er deltager i en ufuldbyrdet situation, hvis 

hele karakter endnu ikke er bestemt 

2. en gisnende foregriben – en tentativ fortolkning af de givne elementer, der tilskrives en 

tilbøjelighed til at forårsage bestemte konsekvenser 

3. en omhyggelig undersøgelse (gennemgang, inspektion, udforskning, analyse) af alle 

tilgængelige synspunkter, der kan definere og oplyse det forhåndenværende problem 

4. en konsekvent udarbejdning af den tentative hypotese for at gøre den mere præcis og mere 

konsistent, så den bringes i overensstemmelse med en større mængde af kendsgerninger 

5. at betragte den udkastede hypotese som en handlingsplan, der anvendes på de eksisterende 

forhold, at gribe til konkret handling for at fremtvinge det foregrebne resultat og derved 

afprøve hypotesen.” 

 

”Det er omfanget og præcisionen af det tredje og fjerde punkt, der adskiller en udpræget refleksiv 

erfaring fra én, der er på samme plan som det, forsøg-fejl-metoden opererer på. De gør selve 

tænkningen til en erfaring”(Dewey 2005:167) og tænkningen bliver dermed af læringsmæssig 

betydning, kunne man tilføje. Samtidig er det netop også heri, at Lipmans program i realiteten står 

sin prøve. Da udfordringen bliver at samle tankerne, forstået som elevernes spredte ideer, i stedet 

for blot fragmentrede tanker, der er svære at samle til en handleplan. Det er måske vigtigt at 

pointere at det afhænger af, hvordan man opfatter den proces der indeholder de fem trin, om det 

er som enkeltperson eller som gruppe (community).  

Det er ikke særligt vigtigt, for Lipman, om de ender med at have forskellige synsvinkler eller om de 

er uenige med hinanden eller læreren om filosofiske emner. Det vigtige er, at de får større 

forståelse for hvorfor de tænker, føler og handler, som de gør og for hvordan man reflekterer 

effektivt. 
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I Lipmans program ser metoden sådan ud: 

  

Som bekendt forlader Lipman i 1972 Columbia og dermed også Deweys højborg, for at forfølge sin 

egen forestilling om en praksis. Han begynder med at se og lytte til børns tanker af filosofisk 

karakter. 

3.2. Lipmans dannelsesmål og metode 

Når man anerkender, at børns tænkning ofte har et filosofisk præg, altså at der findes "filosofi af 

børn" anerkender vi også i dag at der findes "filosofi for børn", skriver Lipman i sit forord til 

”Growing up with Philosophy” og dette er grundstenen til hans metode P4C (Philosophy for 

children). Filosofien består ikke enten af filosofihistorie eller kritisk tænkning. Det er begge og 

mere til. Det involverer undren over særlige emner som får én til at tænke for sig selv. For at lære 

filosofi, skal man være aktiv i filosofiens liv og den filosofiske tradition kan man kun indtræde i 

alene.(Lipman 1978:10)  

P4C opstod i 70'ernes USA som et dannelsesprogram til udforskningen af forholdet mellem filosofi 

og barndom, med det implicitte praktiske mål at gennemføre etablering af filosofi som et 

fuldstændigt og tilfredsstillende område af folkeskolen. For at nå dertil var det selvfølgelig 

nødvendigt at beskrive, hvad det er Lipman mener børnene får ud af at træde ind i filosofien. Der 

er derfor her i opgaven indskrevet et ”Lipmans hvorfor” til beskrivelse af de positive 

læringsudbytter, der menes at være ved implementering af denne tilgang i en skolesammenhæng, 

før et afsnit kaldt ”Lipmans hvordan” som er om P4C og metodens anvendelse beskrives nærmere. 

Maughn 2008:22 
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3.3. Lipmans hvorfor    

Filosofi forbereder os på at tænke 

Lipman mener, at vi i stedet for at have vores fokus på at adskille de forskellige fag fra hinanden i 

separate emner, skal vi betragte dem som forskellige sprog, der skal læres at tænke på. Mange fag 

fjerner sig fra dét, der samler fagene, i et forsøg på at gøre delene mere forståelige. Det er denne 

forskel, filosofi i skolen kan være med til at reducere. Alle fagenes forening i filosofi er nødvendig 

for at fagenes oprindelse bliver tydelig.(Lipman 1988:24) I andre discipliner end filosofi er det 

sådan, at man klassificerer ting eksklusivt fra hinanden uden overlapning og udtømmer et 

domæne fuldstændig for mening i fornuftslutninger og alt inddeles i grader og arter. Filosofien 

tiltrækkes af de uforklarlige problemer, ikke for problemets skyld, men fordi det genererer 

tænkning. Filosofien forbereder os til at tænke i andre discipliner, derfor skal den have en helt 

central rolle i de tidlige læringsår. (Lipman 1988:18) 

Der skal undervises i filosofi sideløbende med alle fag. Lipman vil altså, at vi skal indføre et fag, der 

hedder filosofi, fordi han mener vi bør huske på, at underkategorierne i filosofi er sårbare, hvis de 

tages ud af den filosofiske kontekst. Derfor skal de arbejde sammen. Disse består af 

erkendelsesteori, metafysik, æstetik, etik og logik, som nemt kan blive fremmede begreber, hvis 

de holdes ude af sit filosofiske ophav. Filosofi formulerer hermed en formel for læringsprocessen i 

sin helhed ifølge Lipman (Lipman 1988:32). Det giver samtidigt børnene det intellektuelle 

forestillingsværktøj, de iflg. ham mangler, og de bliver i stand til at gå fra ét emne til et andet, 

danne bro og samle de forskellige fag barnet møder i sin skoledag. 

Lysten til at lære  

Et eventyr er fyldt med opdagelser, og skoledagen bør opleves som et eventyr iflg. Lipman.  

skoledagen bør ikke være komprimeret til rutiner, som børnene er fængslede i. Rutiner og eventyr 

er ifølge Lipman hinandens modsætninger. Rutiner er uendelige, mens eventyr har en begyndelse, 

en midte og en slutning. Rutiner er i sin natur meningsløse, selvom vi indtræder i dem for at få ro 

til mening. Eventyr er tilfredsstillende i og af sig selv. Sommetider oplever man endda, at man kan 

dvæle ved et oplevet eventyr, så det bliver hele hemmeligheden i meningen med ens liv. Rutiner 

er som remser, mens eventyr aldrig er fri for risici og skøn usikkerhed, sådan som børn skønner, at 

livet bør være. (Lipman 1980:9) Lipman påstår og synes det åbenlyst, at hvis børns syn på skolen 
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var mere som et eventyr end rutine, ville problemer med pjæk, kriminalitet og rastløshed i timerne 

være væsentligt lindret.  

Specialundervisning 

Lipman oplevede, at en del elever snublede i skolesystemet. Ligesom vi oplever det i dag. Der er, 

ifølge Lipman, simpelthen for stor diversitet i, hvordan vi lærer bedst og hvilke vilkår vi er udstyret 

med, når vi begynder i skole.  Vi bør overveje disse dysfunktioner i læringsprocessen, som gør 

ekstra- og specialundervisning nødvendig. Vi skal analysere dysfunktionerne i systemet, uden som 

udgangspunkt at mene, at det er de enkelte børns manglende kognitive kapacitet eller deres 

sociokulturelle baggrund, der ligger til grund. Han nævner, at indsatsen overfor dem som falder 

udenfor systemet, er kompensatorisk læring i forsøg på at lindre symptomerne på det oprindelige 

problem. Han sidestiller medicinsk behandling med undervisningen i skolen. Man giver ikke 

kompenserende medicin, eller giver dem på intensivafdelingen ringere behandling end dem på 

opvågning eller i venteværelset. De som har skrøbeligheder eller ulemper i skolen skal have den 

bedst mulige intensive behandling. Der findes ingen effektiv strategi for kompenserende 

undervisning, som ikke også vil være en effektiv strategi for al undervisning.(Lipman 1980:5) Den 

effektive undervisning han taler om, er selvfølgelig P4C, hvis endelige mål er et bedre liv. ”Vi vil 

bygge menneskeliv, så det bliver rigere på erfaring, på glæde og på anerkendelse”, siger Lipman i 

et interview.(Bosch 1997:3) 

Ansvar for egen læring 

Det anerkendes i skolen af i dag, at elever skal være i stand til at tænke over deres egen tænkning 

og deres egen læringsproces. Hertil mener Lipman, at filosofien kan være selvovervågende eller 

spejlende for barnet.(Lipman 1988:26 ). Den konventionelle viden om en taxanomi for 

læringsbegrebslighed afstedkom en forestilling om, at læring foregår i progressionsstadier, med 

større og større kompleksitet og funktion. Den forestilling skal vendes om og indsprøjtes med 

analytiske færdigheder på ethvert stadie af skolen, ifølge Lipman (Lipman 1988:4). Børnene klager 

over manglende relevans, interesse og mening i skolen. Skolen forventes at få børn til at lære. 

Lipman påstår, at hvis der fandtes relevans, interesse og mening, var det ikke nødvendigt at 'få 

dem til' at lære. Hermed underforstået, at det er dette filosofien kan. 
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Meningsfuldhed 

Hvis skolen ikke kan hjælpe børnene til at forstå betydningen af deres erfaringer, hvis dette ikke er 

dens funktion, så er der ikke noget alternativ end at overbringe skolen til de som vil manipulere 

børns tanker til et uselvstændigt og ikke tænksomt saligt stadie, siger Lipman nådesløst. På den 

anden side, hvis det er meningen, at det er børnenes tørst efter mening, der sætter dagsorden, er 

de i deres ret til at forvente noget af læringsprocessen og dette kan anspore os til at tale om, hvad 

der legitimt bør gøres for at motivere dem. Lipmans pointe er, at elevernes selv-interesse 

forlanger meningsprofit og han sammenligner det med at ingen forretningsmand ville investere i 

et ikke profitabelt selskab. (Lipman 1980:6) 

Globalisering 

Med filosofien kan vi iflg. Lipman få unge skal forstå, at deres måde at leve på ikke er den eneste. 

Derved hjælpes de unge til at anerkende andre kulturers eksistens i verden. At der findes 

mennesker med andre værdier, med forskellige interesser, religioner, moral, kunstudfoldelser og 

at denne situation er gensidigt berigende. På samme tid kan man blive omringet af så mange 

kulturelle rigdomme, at en ung person ikke kan se sammenhængen mellem dem. Med andre ord, 

der er mangfoldighed, men ingen helhed (integrity). Filosofi kan i denne sammenhæng tilbyde en 

metode(system of inquiry), der kan hjælpe til at identificere et forenende element, som er fælles 

for alle kulturer; en rød tråd mellem dem.(Bosch 1997:1) Med andre ord hjælpe intregrationen. 

3.4. Lipmans hvordan 

For at flytte filosofien ud af universitetet og ind i klasseværelset kræver det, ifølge Lipman, at man 

ofrer den hermetiske terminologi, som siden Aristoteles har gjort filosofien utilgængelig for 

lægmand. Logikken og refleksionen er grundstenene (Lipman 1988:5). Dette er en i en række af 

punkter herunder, som beskriver det særlige ved P4C, som Lipman mener, er nødvendige faktorer 

for elevernes indtræden i det filosofiske liv. 

3.4.1. Lipmans tekster 

Lipman mener, at der kræves et gensyn på opbygningen af pensum i et refleksions-perspektiv. 

Hertil skal skabes filosofiske fortællinger, som nødvendigvis danner tanker i barnet, af 

mystificerende, undrende, kontroversiel karakter. Der skal altså være noget, der stimulerer 

børnenes tænkning, en oplæst historie, som derved bliver en fælles erfaring, fra hvilken deres 
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interesser, forvirringer eller bekymringer kan blive omtalt og formuleret som spørgsmål.(Sutcliffe 

2001:2) Generelt mener Lipman, at filosofien bliver mere tilgængelig, hvis den præsenteres 

narrativt. Disse historier skaber en lyst til at bladre og se, hvad der videre sker, som en fagtekst 

ikke skaber. Narrativerne har tillige en organisk harmoni, hvori de fiktive børn udforsker, 

undersøger og efterforsker. Teksten, som et redskab, faciliterer skabelsen af undersøgelsens rum. 

Børnene skal lære at lære og derfor har de brug for en model, der viser dem hvordan.(Bosch 

1997:1) 

I skolen anvendes for mange sekundære tekster, mener Lipman. Man skaber et større gab mellem 

det akademiske miljø og skolen på denne vis. På den måde skabes en barriere mellem barnet og 

den humanistiske arv. ”Vi skal rulle stenen væk fra hulen og lade solen skinne ind, ved at give 

børnene adgang til den primære tekst”(Lipman 1988:23, min oversættelse). Hertil skal skabes 

adgang med overgangslitteratur som fx. Lipmans tekster til skolen, er hans bud. Disse er primære 

tekster i sig selv, men skabt til skolebrug. De vækker, ifølge ham selv, lysten til at læse fx Platon 

eller Aristoteles, da de fordrer tænksomhed og diskurs. Altså skal der skabes mere forberedende 

litteratur, som giver adgang til den store kulturarv.(Lipman 1988:23) Han har nogle helt klare og 

stringente regler til forfatteren for, hvordan en sådan historie skal bygges op og hvad den skal 

indeholde. Kort opsummeret her: 

1. Grundideerne i historierne skal stamme fra et varieret udbud af filosofiske kilder, såsom 
epistemologi, metafysik, æstetik, etik, pædagogisk filosofi, logik etc. 

2. Der skal udvikles mindst en bog + lærermanual til hver skolealder. Ligesom Harry 
Stottlemeier er designet for børn mellem 9-11 år og hans næste bog Pixie er designet til 
alderen 7-9 år. 

3. Så klart som muligt skal det talte sprog i bogen svare til det talte sprog imellem læserne 
4. Der skal udvikles tænkningsøvelser for hvert kapitel. 
5. Helst ingen illustrationer, da man ikke skal bremse barnets egen billeddannelse 
6. Derudover skal der være et klart fokus på, hvilke tænkningsfærdigheder og kognitive 

strukturer og processer hver del af teksten styrker, som fx: 
a. Dømmekraft: skabe, sige, gøre, føle 
b. Typer af tænkning: kritisk, kreativ, følsom 
c. System-tænknings færdigheder: refleksion, efterforskning (inquiry), 

begrebsdannelse, oversættelse etc. 
d. Mental handling: beslutning, overvejelse, undring, hukommelse, forklaring, 

forståelse etc. 
e. Berørt følelse: håb, glæde, opmuntring, værdsættelse etc. 
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Han fortæller i et interview fra 199913, at han tænkte på, hvordan Aristoteles var som dreng og 

tænkte, om det ikke var en ide at skrive en historie om en skoledreng, hvori emnerne logik og 

kritisk tænkning var en del af narrativet, i stedet for at eleverne skulle lære det fra en fagbog. Han 

gik i gang med at skrive Harry Stottlemeier's Discovery, et ordspil over Ari-stotle. Hans mål var at 

stimulere refleksion, logisk sans og kritisk dømmekraft, samt at præsentere et varieret udbud af 

filosofiske emner. I Harry Stottlemeier's Discovery er det særligt aritotelisk logik, der præsenteres. 

Ved at Harry udforsker forholdene i verden, begyndende med forholdene mellem de ord, i hvilke 

vi forstår verden. 

Derudover mener Lipman, at eleverne udvikler en sund modstand mod overgeneralisering og 

stereotyper, og de bliver i stand til forstå det komplekse ved at definere mange grundlæggende 

begreber.(Sutcliffe 2001:2) Lærervejledningen, som han udviklede dertil, indeholder 

spørgestrategier og diskussionsplaner for enhver linje og side i bogen. Hans forventning er dog 

samtidig, at læreren skal være åben overfor muligheden for, at klassedialogen bevæger sig 

andetsteds hen, så længe eleverne ikke ender i relativisme14. Man skal blot opfordre til at anvende 

de værktøjer og metoder, som en filosofisk undersøgelse kræver. Med konstruktion af hypoteser, 

at afsøge for uforeneligheder og selvmodsigelser og drage gyldige konklusioner på baggrund af 

fastsatte logiske beviser. (Lipman 1988:5)  

3.4.2. Tænkningens former og logikkens rolle.  

Logikken skal have en særlig opmærksomhed ifølge Lipman og indgår i tre sammenhænge i 

forbindelse med filosofiundervisning af børn: 

1. Formallogikken skærper elevernes blik for nødvendigheden af ikke at modsige sig selv. De 

vil blive bevidste om at tænke over tænkning og tænke mere bevidst systematisk og 

organiseret. Han understreger, at formallogikken ikke skal præsenteres løsrevet fra 

sammenhæng og at filosofisk tænkning ikke kan reduceres til kritisk bevidsthed.  

 

2. Logikken er forbundet med evnen til at søge og kunne give gode grunde. Der er tale om at 

give børnene mulighed for at udvikle situations- og kontekstbevidsthed, så de forstår 

begrundelser for synspunkter, også som ikke værende definitivt tilendebragte.  

 

                                                      
13Cogito, vol 13 
14 Han indfører herfor kvalitetskriterier, som vi senere kommer ind på. 
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3. Der må udover disse to logikker lægges vægt på den form for logik, der pointerer en 

sammenhæng mellem elevernes tænkning og handling; at sammenhængen mellem 

bestemte synspunkter og forskellige handlingsudkast bliver anskueliggjort. Børnene gøres 

dermed opmærksom på at tænkning spiller en rolle i praksis. (Jørgensen 2010:38) 

 

De kognitive færdigheder vi benytter i vores dagligdag, skal adskilles fra de særligt anvendte i 

læringsprocesser, bestående af de fælles tænkningsfærdigheder. Eksempelvis færdigheder i 

fornuftslutninger, begrebsforståelse, oversættelse og evne til at gøre logiske slutninger. 

Fornuftslutninger sker som en bevægelse progressivt fremad. Begrebsforståelse sker i øjeblikke af 

organisering og koncentration.  

Lipman udtrykker, at al didaktik, der lægger vægt på kritisk tænkning, refleksions-kompetencer og 

forestillingsstrategier, som behandler spørgsmålet om, hvordan man får børn til at tænke, alle er 

enige om, at børn skal stimuleres til at tænke/begribe, men de fleste er vage i at vise, hvordan 

disse redskaber skal benyttes. (Bosch 1997:2) Det er dette han tydeligvis prøver at gøre op med. 

Lipman sondrer mellem tre dimensioner af tænkning, der er komplementære. Kritisk tænkning; 

som er vigtig i dannelsen af den demokratiske borger. Kreativ tænkning; som har et innovations- 

og selvstændighedsbefordrende potentiale, samt den omsorgsfulde (caring) tænkning. De tre 

dimensioner15 kan i praksis ikke tænkes adskilt. 

Kritisk tænkning 

Børn skal have mulighed for at udvikle deres evne til kritisk vurdering af egen og andres tænkning 

samt af de tankeprocesser, der direkte eller indirekte er udtrykt i aktuelle fællesskaber som f.eks. 

skolen, den til det politiske system hørende diskurs etc. Ved kritisk tænkning forstår Lipman en 

tænkning, der 1) beror på kriterier, 2) er selvkorrigerende, og som 3) er sensitiv overfor 

konteksten. (Cogito 1999: 162) Faktorer som alle er afgørende for barnets evne til at vurdere og 

bedømme, så barnet forholder sig på baggrund af viden og har henblik på handling. Den kritiske 

tænkning beror på forskellige kriterier: 

 Definitioner, beviser, observationer og ikke mindst logik. 

                                                      
15 The 3 C’s: critical, creative and caring 
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 Hertil visse metakriterier, som fx. pålidelighed, relevans og styrke, præcision. Disse hjælper 

en til at gøre et mere gennemtænkt valg. 

 Der er tillige visse generelle kriterier, forudsætninger, som er til stede når kritisk tænkning 

finder sted. Forestillingen om sandhed, rigtig og forkert, retfærdig og god.  

Disse kriterier er forudsætninger for at operere med en forestilling om meningsfuldhed og at man 

kan have det kritisk-korrigerende blik på sig selv i sine argumentationer og konklusioner. 

Kreativ tænkning 

Børnene skal tillige have mulighed for at få stimuleret den kreative dimension i deres tænkning, 

som udgør en for barnet og samfundet igangsættende dynamik, udtryksmulighed og fremdrift,  

Den kreative tænkning er kendetegnet ved noget opfindsomt, overraskende og originalt. "Af både 

samfundsmæssige (demokratiske) og individuelle grunde er det af stor betydning at kunne tænke 

kreativt."(Jørgensen 2010: 44). Den er en bestemt form for udvidet og udvidende tænkning, der 

sker i påskønnelsen af æstetik, og i påskønnelsen af kreativiteten bag, som styrker vores ”vækst”-

betingelser(Lipman 1988:181), som Dewey også kunne have sagt det. Kendetegnene er ex. 

produktivitet, forestillingsevne, uafhængighed, eksperimenterende, ekspressivitet og selv-

transcendens, hvor børnene trænes i at turde bryde med vante forestillinger og gå induktivt til 

værks og gøre brug af generaliseringer (Jørgensen 2010:45) 

Caring thinking 

Endelig skal eleverne udvikle den følelsesmæssige dimension i tænkningen, der i Lipmans optik 

hører sammen med anerkendelsen af værdiers og normers forbindelse med et egentlig kognitivt 

element.(Jørgensen 2010:48) 

En tænkning, som værdsætter og respekterer personer og ting, tager hensyn til behov og moralske 

kvaliteter. Følelserne har ifølge Lipman en skabende og retningsgivende indflydelse på 

tænkningen. Vedkommende tænker over noget, fordi det har betydning for ham eller hende. 

Lipman påpeger, at den pædagogiske intention med tænkningsfærdighederne ville forsvinde, hvis 

denne følelsesmæssige dimension var udelukket.(Cogito 1999:162) 

Den filosofiske samtale præges altså af denne værdibærende og intentionelle form for tænkning, 

så den ikke blot reduceres til indifferent analyse. Herunder fem former: 
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1. En påskønnende tænkning; Mennesket er påvirket af hvad det værdsætter. 

2. En affektiv tænkning; sympati og indignation grundende på bestemte vurderinger. 

3. Aktiv tænkning; hvor man fremhæver handlingers iboende kognitive element. Gestik og 

mimik. 

4. Normativ tænkning; Det normative grundlag vil altid spille en rolle i synspunkter og 

argumenter. 

5. Empati; Det er vigtigt at børnene er i stand til at skifte perspektiv og kunne se andre måder 

at forstå situationer og synspunkter på. Herved skabes helt nye erkendelser i dette 

nuancerede perspektiv. (Jørgensen 2010:48) 

 

I Lipmans materialer sigtes i udpræget grad efter de tre omtalte dimensioner af tænkning. 

3.4.3. ”Community of Inquiry” – Det undersøgende fællesskab som 

ramme 

"Filosofien fordrer, at klasseværelset laves om til et undersøgende fællesskab, hvor elever og 

lærere kan tale sammen som mennesker og som medlemmer af det samme fællesskab. Hvor de 

kan læse sammen, tilegne sig ideer sammen, bygge videre på hinandens ideer lige såvel som at 

tænke uafhængigt, søge årsager til deres synspunkter, udforske deres fordomme, sådan at de, i 

deres eget liv, får en ny fornemmelse af, hvad de kan søge at opdage, opfinde, forklare og 

kritisere."(Lipman 1988:42) Som rammen om samtalen har Lipman altså genindført begrebet 

Community of Inquiry (Det undersøgende fællesskab), som Charles S. Peirce (1839-1914) 

oprindeligt introducerede som en frugtbar ramme for videnskabeligt arbejde.(Bosch 1997:2) 

I Lipmans klasseværelse er det en type fællesskab, hvor lærer og elever sidder i en rundkreds, så 

det er muligt at aflæse og udtrykke følelser og holdninger, som ikke kan gøres i privat refleksion 

eller læsning. Til en given tekst har hver deltager som opgave at formulere et konkret spørgsmål 

til, hvad man er mest forundret over. Spørgsmålene skrives op som en agenda for drøftelsen, også 

som en hjælp for læreren til at se, hvilke filosofiske temaer, der er i fokus. 

Det absolut optimale forum for udviklingen af børns tænkning er altså iflg. Lipman den filosofiske 

samtale, der foregår i Det undersøgende fællesskab. En form for mikrokosmos, hvor 

intersubjektiviteten, dialogen og den selvkorrigerende egendynamik bidrager til udviklingen af 

bl.a. en øget erkendelse, autonomi, social fornemmelse og af en mere konsolideret basis for 

handlekraftighed. (Jørgensen 2010:48) 
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3.5. Lærerens metodologi; at få børnene til at tænke selv 

Hvordan man som lærer kan facilitere disse former for tænkning og skabe dette ”rum”; Det 

undersøgende fællesskab, gør Lipman generelt ikke så meget ud af. Dette på trods af, at han 

anerkender, at lærerens forberedelse er filosofiens akilleshæl.(Lipman 1988:151) Han finder altså 

facilitationen det vanskeligste ved metoden, og måske netop herfor, har han svært ved at definere 

denne rolle og dens opgave. Filosofisk læring opstår primært gennem interaktion mellem børnene 

og relationerne i miljøet omkring dem. Læreren kan manipulere det miljø, der er i klasseværelset, 

til at styrke muligheden for at børnene fortsat vil forstærke deres filosofiske opmærksomhed. 

Det er læreren, som kan fremkalde temaerne i hver af de filosofiske romaners kapitler, som kan 

pointere de temaer, som eleverne ikke formår at identificere, som kan relatere temaerne til 

børnenes erfaringsverden, når de synes at have problemer med at gøre dette selv, som kan 

manifestere i sin adfærd, hvordan filosofi kan gøre en forskel i ens umiddelbare liv – hvordan den 

kan åbne for horisonter, som gør hver dag mere meningsfuld. Videre er det læreren, som, gennem 

sine spørgsmål, kan introducere alternative synspunkter med det mål; altid at forstørre elevernes 

synsvinkel, og aldrig lade selvtilfredshed eller selvretfærdighed have forrang. ”In this sense, the 

teacher is a gadfly, encouraging the students to take the initiative, building on what they manage 

to formulate, helping them to question underlying assumptions of what they arrive at, and 

suggesting ways of arriving at more comprehensive answers. In order to be successful, the teacher 

must not only know philosophy, but know how to introduce this knowledge at the right time in a 

questioning, wondering way that supports the children in their struggle for 

understanding.”(Lipman 1980:83) Der forlanges altså i et vist omfang en filosofisk uddannelse. 

Filosofien er tom, hvis den reduceres til udenadslære af hvem sagde hvad” eller ”hvordan et 

filosofisk synspunkt er sammenlignet med et andet”, som mål i sig selv, mener Lipman. Det bliver 

først betydningsfuldt, når børnene begynder at manifestere evnen til at tænke selv over hvilke 

svar de selv har, på livets store spørgsmål. Derfor er der heller ikke nævnt nogle filosoffer i 

Lipmans program, kun deres ideer er præsenteret. Flere af de som har udviklet på Lipmans 

metode, eksempelvis i Storbritannien, har brudt med dette. Generelt er der ikke meget 

filosofihistorie i P4C. 
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3.5.1. Forudsætninger for undervisning i filosofisk tænkning 

Børn kan iflg. Lipman ikke forventes at engagere sig produktivt i en filosofisk samtale med mindre 

disse fire, nedenfor definerede, forudsætninger fastholdes i klasseværelset. 

1. Engagement i filosofisk udforskning: 

Den effektive underviser i filosofi skal i sidste ende formidle en passion for ekspertise i at tænke, 

ekspertise i at skabe, ekspertise i værdibåret adfærd, som eleverne kan mærke i glimt, i den 

filosofiske dialogs proces. Lipman beder os huske på, at det engagement, du lægger i barnet 

opmuntrer engagement i den undersøgende proces, det være sig logisk, æstetisk, videnskabelig 

eller moralsk undersøgelse (Lipman 1980:84). 

2. Undgå indoktrinering 

Ethvert barn bør opmuntres til at udvikle og artikulere sit eget perspektiv. Forskellige børn har 

forskellige værdier. Hvis disse behandles med omtanke, hvis de har fået lov at overveje, hvorfor de 

føler og tænker som de gør, hvis der siden reflekteres over behov, interesser og aktiviteter er det 

et tegn på, at de filosofiske diskussioner har været gavnlige. (Lipman 1980:85) 

Logikken har her en stor rolle og betragtes ikke som indoktrinering, da han mener, at krav til 

stringens i logikken ikke er anderledes end at man stiller krav til børnenes grammatiske udtale. 

3. Respekt for børnenes holdninger 

Lipman mener, at hvis man erkender, at viden i sig selv uendeligt kreeres af mennesker, for at 

forstå den verden vi lever i, er man mere tilbøjelig til at lytte til alle mennesker, inklusiv børn, for 

deres ideer kan føre til en større forståelighed og meningsfuldhed, end vi nu besidder (Lipman 

1980:88)En tilsvarende pointe er, at Lipman oplever det som en seriøs fejl at opdele livet i stadier 

og således betragte det modne, voksne stadie som normalen. Enhver periode, barndom, alderdom 

etc. har sin egen væsentlige betydning, fordi livet udtrykker sig forskelligt gennem hver periode. 

Heraf konkluderes samtidigt, at hvad barnet udtrykker, ikke er begrænset i værdi til kun at 

omhandle forståelsen af barndommen, men hjælper til en forståelse af livet i sin helhed. Derfor 

må vi også spørge barnet, hvad livet er og hvad verden er. Hvis vi glemmer dette, fratager vi os 

selv det lys som barnet kan kaste på vores egen overbevisning.(Lipman1978:30) 
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4. Vækkelse af tillid  

Den optimale situation er iflg. Lipman den, hvor eleven har så stor tillid, at han tør kritisere 

lærerens metoder eller værdier, mener Lipman. Fordi eleven stoler på, at læreren behandler 

udsagnet og kritikken fair. En dygtig lærer vil her selvfølgelig ikke holde stift på sit synspunkt eller 

gå i forsvar for sin holdningsdannelse, for det vil ikke tilskynde børnene til at tænke filosofisk. 

3.5.2 Befordrende læreradfærd for børns engagement i filosofisk 

tænkning 

Forskellige mennesker har forskellige tænkningsstilarter, forskellige livserfaringer, forskellige mål 

og målsætninger og det er plausibelt at forvente forskellige filosofiske perspektiver. Det er op til 

læreren at udforske denne rigdom i variation af filosofisk indsigt og tilgang. 

Normalt er det ikke svært at skelne mellem udsagn af relevans for diskussionen og udsagn, der er 

irrelevante. Der er dog en gråzone, hvori læreren må udvise en ret så stor diskretion. Særligt børn i 

alderen 10-14 har tendens til at bringe personlige erfaringer ind i diskussionen, nogle af meget 

psykologisk karakter. Læreren har nu muligheden for at tillade disse bemærkninger, for at 

fokusere på dette enkelte barns personlige besvær, eller for at illustrere en bredere synsvinkel på 

diskussionsemnet. Risikoen er, at man herved kommer til at lade den filosofiske diskussion 

forandre sig til en psykologisk terapeutisk, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

På den anden side, er der ikke noget i vejen med, at børnene deler en oplevelse eller erfaring, hvis 

læreren opdager, at den kan belyse det filosofiske problem til fælles forståelse. Det vigtige er, at 

læreren fokuserer på de emner, som kan være frugtbare for den filosofiske diskussion, men kun 

hvis bevægelsen går væk fra de private og personlige aspekter imod en konstruktiv belysning af 

problemet. Man bør altså holde stærkt øje med at relevansen bevares. 

”A philosophical discussion is profitable if it moves from what is to what could be, or from the 

special case to a broader understanding.”(Lipman 1980: 91) 

Lipman beder os huske på, at børn konstant bruger voksne som rollemodeller og forsøger at 

efterligne intellektuel takt og adfærd. Hvis du vil styrke deres nysgerrighed, så udsæt dem for en 

moden, stadigt spørgende voksen. For dette vil styrke deres frihed til at udforske, at stille videre 

spørgsmål, at efterforske de mulige alternativer og endeligt komme til tentative svar. Evnen til at 
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holde ens svar tentative, snarere end dogme er noget børn let kan lære fra den voksne. Men hvis 

læreren repræsenterer billedet af en person, der har alle svarene, indebærende at disse svar er 

"rigtige" svar, repræsenterer det billedet af en person, der ved alt, og kan derved afskrække 

børnenes naturlige udforskende og tentative søgen efter mere omfattende løsninger (Lipman 

1980:95). 

Svarene 

”An answer is a stage of satisfaction in the process of inquiry; it is a plateau at which we are 

content to pause for a time in the course of our efforts to understand” (Lipman 1980: 97) det er i 

en sådan forståelse, at det også viser sig, at Lipman virkelig er inspireret af Deweys tanker om 

vækst og evig proces. Der er ikke et endeligt svar at søge. Det man som lærer skal søge, er at 

hjælpe eleverne til at finde svar, der kan sættes i stedet for dem, som ikke længere gælder eller 

som er invalide. Her forstås svar som overbevisninger. 

At lytte 

Et eksempel Lipman nævner er, at et barn på ti kan finde på at sige, at forholdet mellem krop og 

sind er som forholdet mellem en grapefrugt og smagen af grapefrugt. Nogle voksne ville lade den 

passere som en sød kommentar, men en dygtig filosofisk sindet lærer er denne en virkelig 

indsigtsfuld kommentar, som bør undersøges omhyggeligt. Det er denne opmærksomhed, som 

kræver at man lytter intenst, læreren skal lære sig.(Lipman 1980:98) Man skal som lærer lede efter 

filosofisk klang så at sige. Hvornår antydes en filosofisk problemstilling, som er værd at udforske? 

Ikke-verbal lærer-elev kommunikation 

Børn viser ofte inkonsistens mellem hvad de siger og hvad de mener, og læreren skal da prøve at 

afkode det nonverbale og få dem til at udtrykke præcist dét de mener. Læreren bør altså 

anerkende, at der findes andre sprog at kommunikere på, end det verbale. 

 “Conditions that satisfy these requirements include a teacher who is provocative, inquisitive, 

impatient of mental slovenliness, and a classroom of students eager to engage in dialogue that 

challenges them to think and produce ideas.” (Lipman 1980:102) 
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Læreren skal betragtes som en facilitator, hvis opgave er at stimulere børnene til at tænke 

omhyggeligt over egne problemer gennem klassediskussioner. Lipman mener som bekendt, at 

facilitation er en kunst – man skal have fornemmelse for, hvornår det er passende at gribe ind. 

Hvad der adskiller filosofiske diskussioner fra andre typer af diskussioner er blandt andet, at de 

inkluderer søgen efter underforståelser, analyse af begrebernes mening og dermed klare 

definitioner. Filosofien er iflg. Lipman moder til alle videnskaber. Efterhånden som filosofisk 

spekulation bliver mere stringent og dokumenteret og eksperimenteret med. I denne forstand 

bliver filosofien kilde til ideer, der går forud for udviklingen af hver ny videnskabelig virksomhed. 

Filosofi handler om alle videnskaberne og alt det som ikke findes videnskaber om. Fx findes der 

ikke en videnskab om tiden selv, så når børn spørger: Hvad er tid? Så stiller de et filosofisk 

spørgsmål.(Lipman 1980:109) 

3.5.3. Facilitationen og spørgeteknik 

En god diskussion opstår ved progression af enten forståelse, konsensusopnåelse, 

problemformulering, hvor end der er fornemmelse af fremadskred. En filosofisk diskussion er 

kumulativ. Den vokser eller udvikler sig og gennem den vil deltagerne muligvis opdage nye 

perspektiver. Kunsten for læreren består her i fornemt at udtrække de udsagn fra børnene, der 

bygger videre på samtalen og samtidigt involverer flest mulige. 

Vigtig pointe angående opbygningen af en sådan kumulativ diskussion er lærerens spørgeteknik. 

Hvis du spørger: Hvad er holdningen til dette? Hvad synes du om dette? Er du enig i det sagte? 

Fremkalder du mange forskellige synspunkter, men hvis du søger omhyggelig opbyggende refleksiv 

tænkning (reasoning) skal spørgsmålene være i retning af: 

- Hvad er dine grunde for at sige dette? 

- Hvorfor er du (u)enig i dette? 

- Hvordan definerer du det ord du lige brugte? 

- Hvad mener du med det udtryk? 

- Er det du siger nu konsistent med det du sagde tidligere? 

- Kan du uddybe den bemærkning? 

- Når du siger dette, hvad indebærer det så? 

- Hvad følger af det du siger? 

- Er det muligt at I nu modsiger hinanden? 
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- Er du sikker på at du ikke modsiger dig selv? 

- Hvilke alternativer er der til denne formulering? 

 

Som ovenfor remser Lipman gerne en masse spørgsmål op, til at give en fornemmelse af den 

findetaljerede spørgeteknik, som nedenfor søges nuanceret. Der kan dog ikke laves nogen opskrift 

på den perfekte diskussionsteknik mener Lipman, men han anbefaler læsning af Platons dialoger, 

da han, ikke ulig Nelson, anser Sokrates for mesteren i kunsten at fremkalde produktiv 

dialog.(Lipman 1980:113) 

Det er desuden meget vigtigt, at diskussionen tager sit udgangspunkt i elevernes interesse og 

Lipman antager, at den er størst, når eleverne læser afsnit af stimuli højt. I dette tilfælde hans 

egne filosofiske historier. Den kan diskuteres om ikke denne interesse er afhængig af 

læsefærdigheder og relationerne imellem eleverne. Hvis interessen skal vækkes for indholdet af 

narrativet, ville det oplagte valg være højtlæsning. Lipman mener, at efter oplæsning skal 

interessepunkterne afklares og disse interessepunkter skal skrives på tavlen og danne grundlag for 

timens diskussion. 

Opklarende spørgsmål 

Læreren er forpligtet på at hjælpe børnene til at udtrykke, hvad de tænker. Derfor kan det være 

relevant at få disse udsagn præciseret eller omformuleret og her kan man hjælpe eleverne ved at 

spørge: ”Det jeg hører dig sige er……, er det rigtigt?” eller ”Ville det være rigtigt at sige det på 

denne måde….?” 

Disse spørgsmål er dog kun til afklaring af bemærkningen, ikke til at undersøge de bagvedliggende 

grunde eller motiver. Risikoen er, at læreren i forsøget på uskyldigt at oversætte et barns 

bemærkning, kommer til at fortolke det oprindelige synspunkt. Derfor mener Lipman også, at man 

skal være særligt opmærksom på dette, da mange lærere ubevidst har tendens til netop at 

manipulere udsagn i den retning vi ønsker dem. Dette ville være forvridende og indoktrinerende 

og direkte upassende for en filosofisk diskussion.  

Fortolkning 

”When we unpack meanings, we are engaged in interpretation.”(Lipman 1980:115) 
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Læreren skal iflg. Lipman være opmærksom på, at eleverne kan tolke udsagn forskelligt, altså have 

forskellige fortolkninger af det samme udsagn. Der er to måder, hvorpå man kan udlede mening af 

udsagnene, så man sikrer sig, at udsagnene forstås ens. Man kan søge at udlede logiske 

implikationer og man kan søge at udlede de bagvedliggende antydninger. Til dette er igen iflg. 

Lipman nogle særligt egnede fraser: ”Hvis det du siger, er korrekt, betyder det så ikke….” eller ”Vil 

du protestere mod denne fortolkning af det du sagde...” 

Definitioner 

En kontrovers mellem eleverne kan iflg. Lipman oftest spores tilbage til, at de bruger samme ord 

som defineres forskelligt. Når man bliver klar over det, bør man komme til fælles forståelse, eller 

man kan finde et alternativt ord, der kan anvendes til det samme. De mest kontroversielle ord er 

ofte de som er meget rige på alternative betydninger. Man kan efter hans overbevisning komme 

disse uoverensstemmelser til livs ved at stille opklarende spørgsmål, som: ”Når du bruger ordet…, 

hvad mener du så med det?” eller ”Kan du definere ordet…, som du lige brugte?” 

Det er dog vigtigt at lade sig bemærke, pointerer Lipman, at ved at spørge til definitioner, risikerer 

man at lade diskussionen komme på afveje, til en diskussion alene om begrebers 

definition.(Lipman 1980:118)  

Forud antagelser 

Hvis et af hovedtrækkene ved en filosofisk dialog er at afsløre, hvad der følger af, eller ligger 

implicit i, det som siges, er et andet hovedtræk at lede efter forud-antagelser. Det er iflg. Lipman 

typisk for filosoffer at lede efter forudsætningerne for ethvert spørgsmål og enhver påstand – og 

dermed også for den filosofiske samtale – især de dyberegående og grundlæggende. Ofte er det 

afsløringen af, hvad forudsætningerne er for spørgsmålet, der gør spørgsmålet ubesvarligt. 

(Lipman 1980:119) 

Børn kan også stilles spørgsmål til oplysning om hvad der ligger forud for spørgsmålene: ”Antager 

du ikke…?”, ”Forudsætter det ikke….?”, ”Det du siger, bygger det på den tro at….?”, ”Ville du sige 

det, hvis du ikke også troede at….?” 
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Fejlslutninger 

Lipman påstår, at ved at påpege fejlslutninger vil de følge efter og begynde at påpege dem hos 

hinanden. 16 Dette kræver et særligt filosofisk og logisk skarpt fokus hos læreren, som kræver 

uddannelse. 

Grunde og motiver 

Sædvanligvis vil børn udsige deres tro og overbevisning uden at præsentere grunde og præmisser. 

Det er her lærerens opgave at hjælpe dem med at udlede disse grunde, så deres argumenter bliver 

valide. Igen et eksempel på, at lærerens fokus iflg. Lipman er meget på det sproglige (logik og 

argumentationsteori), som i klassisk filosofi er repræsenteret, men i lærerens uddannelse 

mangelfuld. 

Læreren skal hjælpe eleverne med at skelne mellem den position de tager og den grund de 

nævner for det standpunkt. Desuden skal læreren hjælpe dem til at formulere de bedst tænkelige 

argumenter for deres egne synspunkter, uanset lærerens eget perspektiv og værdisæt.(Lipman 

1980:122): ”Hvordan ved du det?” er Lipmans yndlingsspørgsmål. Det kan ofte få eleverne til at 

forklare den proces, hvorved de opnåede den erkendelse. Med andre ord, at de udlægger egen 

læringsproces.  

Alternative synsvinkler 

Det er ikke sjældent at et barn insisterer på, at den måde de ser tingene, er den eneste mulige. De 

har ikke overvejet alternativer, fordi de ikke kan se dem. Her har læreren mulighed for at fjerne 

evt. snæversynethed, ved at stille disse spørgsmål som fx: ”Er der andre der har et andet 

synspunkt?” eller ”Er der situationer hvor det du siger ikke ville være korrekt?”. Det er vigtigt at 

påpege, at meningen med at vise dem alternativer ikke er at forvirre eller vildlede, men 

simpelthen at frigøre dem fra snæversyn og skråsikkerhed. (Lipman 1980:124) 

Som de sidste sider antyder er det især den dygtige lærers spørgeteknik, der gør forskellen for 

elevens og samtalens progression. 

                                                      
16 Philosophy in the classroom s. 120 er flere eksempler på sådanne.  
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3.5.4. Temperament og kvalitetssikring 

At vide, hvornår man skal stille hvilke spørgsmål handler stort set om klasserumserfaring, filosofisk 

indsigt og takt. Man bør iflg. Lipman som udgangspunkt i klassen have en afslappet 

konversationsstil, der fordrer improvisation, så spørgsmålene ikke bliver mekaniske afbrydelser, 

men teknikker til at intensivere samtalen. En dygtig filosofisk lærers undren tilfredsstilles aldrig. 

Verden er uudtømmelig perpleks. Det er denne undrende adfærd, som er så svær at forklare i 

teknikker, strategier og opskrifter. Undring kan ikke være forstilt, den skal vokse ud af egen 

erfaring. Den bedste måde at skabe den erfaring hos andre, er iflg. Lipman ved at være rollemodel 

og derved have størst afsmitning.  

Dialogens filosofiske niveau kan afvige, hvis ikke det har stor bevågenhed hos den enkelte 

facilitator, som en kvalitetssikring. Han kategoriserer i fire samtaleformer(Lipman 1984:6-7);  

1. den filosofiske, kendetegnet ved at have væsentlige, almene og grundlæggende emner og 

have en metodisk tilgang hvor anvendelsen af tænkningsfærdighederne viser sig i en 

selvbestemmende, refleksiv dialog 

2. en ikke-filosofisk; hvor ovenstående er fraværende og hvor samtalen alene er 

meningsudveksling og eksempelfortælling 

3. en quasi-filosofisk; hvis en argumentativ behandling af emnet mangler eller bliver hele 

indholdet. (fx hvis et stykke kunst anvendt som stimuli ender i billedanalyse.) Hvis 

indholdet i samtalen bliver sekundært. 

4. en pseudofilosofisk; de samtaler, der har filosofiske spørgsmål som deres 

omdrejningspunkt, men som ikke prioriterer rationalitetsbåret undersøgelse af de 

pågældende temaer  

Det stiller store krav til facilitatoren i situationen hele tiden at skulle forholde sig til dialogens 

filosofiske niveau. Det er disse overvejelser, som kommer frem i den afsluttende metadialog, og 

som gør den så relevant. 

3.6. Virkningshistorien 

I USA er Lipmans program blevet meget udbredt. For at forstå denne udvikling, er det på sin plads 

at fortælle historien om Lipmans egen empiri. I 1969 søgte han the National Endowment for the 
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Humanities om penge til et pilotprojekt, hvori han ville skrive en børnebog17 og selv undervise 

efter den i et reelt feltarbejde. Dette blev bevilliget og han kørte forsøg på Rand School, Montclair, 

New Jersey i skoleåret 1970-1971. Denne var en skole med elever fra blandede socioøkonomiske 

baggrund. Her blev lavet et repræsentativt18 eksperiment, med to grupper(en forsøgs- og en 

kontrolgruppe) på hver 20, tilfældigt udvalgte 5. klasses elever. De blev undervist af Lipman 40 

min., to gange ugentligt i 9 mdr. Fra hans dagbog kan man læse, at han hurtigt blev forbavset over 

elevernes logiske evner.  

Friday, October 16. 1970, Second day: 

“…What we didn’t expect was that the very first answer was lucid and absolutely 
complete: that Harry had discovered that if you take a sentence beginning with “all”, 
and turn it around then if it was true at first, it will be false when you turn it around. 
But if you take a sentence beginning with “no”, and turn it around, it’ll still be true. 
We were astonished!”(Lipman 1993:382) 

De testede efterfølgende begge gruppers mentale modenhed19 og fandt, at forsøgsgruppen fik en 

modenhedsscore svarende til 14 årige, mens kontrolgruppen var alderssvarende.  

Dernæst ville man i 1973 se om logik- og filosofiundervisningen havde haft nogen effekt på 

elevernes generelle præstationer. Der havde ingen lektier været, ingen karakterer og intet skrevet 

klassearbejde. De havde derfor ikke store forventninger, da de gennemlæste deres nationale 

testscore gennem 1971-73. Resultatet var et højt signifikansniveau, .01. Særligt i læseforståelse 

var det tydeligt, at undervisningen havde haft betydning for elevernes præstationer.  

Det er dette pilotprojekt og de resultater han her opnåede, der overbeviste Lipman om, at filosofi 

kan og bør være en del af børns uddannelse gennem hele skoleforløbet:(Lipman 1993:383) ”And if 

we don’t devise such a component, it’s because we really don’t want them to wonder what it’s all 

about.”(Lipman 1993:384) Efterfølgende optrænedes en række PhD’er i filosofi et antal lærere 

gennem hele USA i programmet. Dette førte til, at metoden i slutningen af 70’erne blev anvendt i 

5000 klasseværelser. Siden er det vokset til en stærk bevægelse. Anvendt i mindst 30 lande og 

bøgerne oversat til 29 sprog (Naji 2003:2). Særligt i Brasilien, hvor over 500.000 elever har fået 

                                                      
17 Harry Stottlemeyer 
18 For skolen og for området 
19 California Test of Mental Maturity (1963 Revision Long Form) 
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filosofiundervisning i min. ét år(Cogito 1999:161). Lipmans institut, IAPC, er i dag så stort, at man 

kan få forskervejledning indenfor filosofi helt op til doktorgradsniveau. Der kan bestilles 

materialer, fra deres hjemmeside20, til alle klassetrin. Der afholdes internationale kurser hvert år 

og lærere kan tage deres uddannelse her.  

3.7. Delkonklusion 

Det at filosofere defineres af Lipman som en metarefleksion, hvor målet er at frigøre os fra 

intellektuel rigorisme og skænke os selv valgets magt og derved bringe os et godt liv.  

I følge Lipman er viden en forandringsproces, efter Deweys ”Theory of Inquiry” og derfor skal vi 

fokusere på at udvikle gode tænkevaner og ikke overbringe kundskaber. Filosofien tiltrækkes af 

uforklarlige problemer, ikke for problemets skyld, men fordi det genererer tænkning. Han søger 

derfor at gøre filosofi til et fag og dermed til en vigtig bestanddel af grundskolens pensum. 

Således opnår eleverne ifølge Lipman en 1) kritisk tænkning, som er afgørende for barnets evne til 

at vurdere og bedømme. En 2) kreativ tænkning; en udvidende tænkning, for samfundets og 

individets fremdrift. En 3) Caring; en tænkning, der tolerant værdsætter og respekterer Samt tager 

hensyn til behov og moralske kvaliteter. 

Læreren skal uddannes filosofisk og logisk og udvikle en særlig spørgeteknik. Desuden skal man 

være opmærksom på om den samtale man faciliterer forbliver filosofisk, eller om den bliver ikke-

filosofisk, quasi- eller pseudofilosofisk. 

Lipman fik på kort tid, via sin empiriske evidens overbevist mange om fordelene ved P4C. Generelt 

siger man, at ”filosofi med børn” som overordnet genre i dag anvendes i 60 lande verden over i 

hver sin afart og videreudvikling af de oprindelige innovationer af Nelson og Lipman. Ingen kan i 

hvert tilfælde sige sig fri af inspiration fra Lipman. Særligt de anglofone lande. Australien har 

indført filosofi i grundskolens pensum og Storbritannien er meget langt i forskningen og i 

uddannelsen af lærere i P4C, som vi senere skal komme ind på. Vore nabolande Sverige og Norge 

er også langt i udviklingen af forskningsresultater og har gjort mange forsøg med indføring af 

                                                      
20 http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/index.shtml 



Lærke Groth Filosofi med børn – hvordan og hvorfor? 20.juni 2014 

En undersøgelse af Matthew Lipman og Leonard Nelsons pionerarbejde 

 

 
 19982367 Speciale i Pædagogisk Filosofi   Side 58 af 108 

filosofi i skolen med positive resultater. I Danmark har vi ikke siden slutfirserne gjort forsøg i 

denne retning. Dette vil senere blive belyst.    
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4. Komparativ analyse 

Da disse to innovative tænkere valgtes til denne undersøgelse, var det hovedsageligt fordi de 

begge tilbød en metode til at udvikle på tænkningen, så den efterfølgende handling bogstaveligt 

talt bliver eftertænksom. Netop fordi de begge har samme ærinde, er det vigtigt at belyse deres 

forskellige udgangspunkter, deres forskelligheder og hvori de mødes. Der er væsensforskelle, som 

bliver diskuteret, men der er også store similariteter, som er ganske interessante, hvis man vil 

prøve at finde en gylden middelvej. De har som udgangspunkt det til fælles21, at man er nødt til at 

opleve det personligt for at opnå reel forståelse af metoderne, udover det rent akademiske. 

4.1. Filosofiens og didaktikkens forhold til psykologien 

Begge metoder har, grundet det oplagte, at man taler med børn om eksistentielle temaer, risiko 

for at ende i konfliktløsning og ikke i problem-løsning; defineret som samtale over de almene 

begrebers evige problem. Dette skyldes, at samtaler med børn om deres oplevelser af 

virkeligheden nemt kan komme til at handle om deres følelser. Desto vigtigere er det have øje for, 

at de filosofiske samtaler ikke bliver psykologiserende. Hvilket både Lipman og Nelson også 

sporadisk adresserer. En interessant opdagelse er derfor, at begge didaktikere, udover at være 

filosoffer, vægter psykologien højt. Det er interessant, da disse videnskaber aldeles ikke altid har 

samme ærinde.  

For Lipman var det vigtigt, at Dewey ikke kun var filosof, han var også psykolog. Det var som sådan 

Dewey iflg. Lipman udviklede algoritmen22 til problemløsning. Ved at kombinere dagligdags-

beskrivelser af menneskelig adfærd med videnskabelig udforskning(Inquiry), glider man fra 

hvordan tingene er, til hvordan de bør være, foreskrivende. Og det var denne kognitive 

reflekterende proces Lipman anerkender som den væsentligste. (Lipman 2003:35) 

Nelson inspireredes af Fries og forsvarede hans transformation af Kants transcendentale kritik til 

en psykologisk.(Nelson 1949: xiii) Desuden er Nelsons beskrivelse af den kognitive proces, som den 

filosofiske aktivitet bestående af en ren og skær erkendelse på bagrund af en regressiv 

abstraktion, med andre ord en indsigt i sit eget sind, med terminologi fra psykologien. 

                                                      
21 Mener de fleste praktikere f.x. Ivanova i Krohn m.fl.2010 
22 Jf. gennemgangen af Deweys metodes 5 trin 
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Den psykologiske proces er alene vigtig at fremhæve her, for at få øje på det inverse forhold der er 

mellem deres teorier. Lipmans proces er progressiv, fremadrettet hvor Nelsons jo er regressiv.  

4.2. Didaktiske målsætninger; Pragmatisme kontra deontologi 

Overordnet set taler Lipman og Nelson imod hinanden. Nelson mener, at det handler om at gøre 

eleverne til filosoffer, mens Lipman siger det modsatte. Målet for Lipman "is not to turn children 

into philosophers or decision makers, but to help them become more thougthful, more reflective, 

more considerate, and more reasonable individuals. Children who have been helped to become 

more judicious not only have a better sense of when to act but also of when not to 

act"(Lipman1980:15)  

Med denne baggrund er filosofi ikke længere en teoretisk aktivitet separeret fra verden, men 

nærmere et potentiale som skal og kan udvikles for at forstå ens egne interaktioner med 

omgivelserne og for at påvirke forandringerne. Dvs. den filosofiske dannelse, i Lipmans didaktik, er 

nærmest tilfredsstillelse af barnets behov, i en psykologisk forstand. Det handler om at fostre gode 

tænkevaner, så barnet sættes i stand til at vælge mellem godt og ondt, med andre ord opnå 

moralske værdier.  

For Nelson er det barnets opfyldelse af sin pligt. Barnet skal leve op til sin pligt til at forme sit liv 

værdifuldt. At gå imod sin lyst og blive i stand til at kæmpe for de filosofiske dyder i samfundet, 

som retfærdighed, skønhed og sandhed. At skabe karakter af sig selv. Der er altså en tydelig 

sammenhæng mellem tanke og handling. Lipman gør ikke helt rede for sin vej fra tanke til 

handling. Netop som pragmatist, er det situationsbestemt og subjektiv på en anden måde end 

Nelsons søgen efter en objektiv etik også kaldet sandhed. 

Filosofididaktiker Ekkehard Martens23, er inspireret af de to tilgange. Han peger på en forskel 

mellem den kontinentale filosofi og den angloamerikanske filosofi som årsag til, hvorfor de to 

metoder og teorier er forskellige. I Europa betragtes kontinental filosofi blot som moderne 

akademisk filosofi, mener han. I anglo-amerikansk optik opleves stor diversitet i denne 

kontinentale filosofi. Kontinentalfilosofien består således for en amerikaner bl.a. af 

fænomenologien, eksistentialismen, strukturalismen, livsfilosofien, hermeneutikken, 

                                                      
23 professor v. Hamborg Universitet i pædagogisk filosofi 
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Frankfurterskolen og ikke mindst den tyske idealisme. Martens peger på, at for amerikanerne, og 

for hele den engelsksprogede verden, er den analytiske filosofi den absolut mest gennemgribende 

og indflydelsesrige filosofi grundet dens optagethed af konsekvent logisk og empirisk 

verificerbarhed. I Europa er vi, grundet oplysningstiden, blevet klar over værdien af dømmekraft, 

sund fornuft, personlig erfaring, fantasi, forståelse og visdom som, iflg. Martens i amerikansk 

filosofi, er blevet undertrykt af den analytiske filosofi. Det er disse forskelle som man ser 

antydninger af i Lipman og Nelsons undervisningsprogrammer. Martens egen tilgang behandles 

senere og er mere holistisk, og er inspireret af begge. Her nævnes han blot for denne 

kontraherende detalje. 

4.3. Individ og fællesskab 

Individets relation til omverden er også genstand for disputs mellem Lipman og Nelson. Ifølge 

Lipman lever selvet i en social bevidsthed. Det bliver ikke socialt i læring, det må være socialt for at 

lære(Suttcliffe 2001). Det vil også sige, at dannelsesprocessen er en samarbejdsproces og har 

dermed sociale mål; du skal blive i stand til at navigere i dit fællesskab, samfundet. Du skal 

endeligt få et godt liv i samvær/demokrati. 

Nelson ville være lodret uenig. Det handler ikke om moralske værdier, men etisk integritet. Du skal 

gøre dig i stand til sætte personlige mål og derved opnå et smukt liv, som forbillede for andre, ikke 

nødvendigvis i forening med. Han er også uenig i, at dannelsen er en fælles sag. Det er en 

personlig virksomhed at forme sit selv – rationel selvdetermination, som han også kalder det. 

Fællesskabet er til for dig og du er til for at vise dem vej. 

Hertil kommer så den interessante pointe, at det som i den filosofiske samtale giver en umiddelbar 

og naturlig pause for Nelson er når gruppen når konsensus dvs. et fælles ståsted, mens det for 

Lipman er når individet når til et svar, at pausen opstår. (Jf. 3.5.2) Svar ment som individuel 

meningsdannelse. Så selv om målet for edukationen for Lipman er orienteret mod fællesskabet, er 

delmålene individuelle. Og vice versa med Nelson. 

Det antyder, at de er intellektualistiske, på hver sin måde, som også har indflydelse på deres 

opfattelse af, hvad det vil sige at filosofere.  
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4.4. Kunsten at filosofere; den kognitive proces 

Nelson betragter aktiviteten at filosofere som en kunst, jf. titlen på hans essay. Underforstået, at 

der også kan være tale om et talent, man skal udvikle på. I det hele taget bruger Nelson denne 

term om flere processer i pædagogikken, og har i øvrigt en klassisk filosofisk terminologi anvendt 

på hele sin filosofi (Sandhed, skønhed og retfærd som hyppige referencer). Anderledes er det med 

Lipman. 

At filosofere er, for Lipman, at belyse og nuancere mening, afsløre antagelserne og 

forudsætninger, analysere begreber, overveje gyldigheden af tankerækken og ræsonnementet, 

samt at undersøge implikationerne i ens ideer og konsekvenserne, af ens beslutninger og 

overbevisninger, i tilværelsen.(Lipman 1980:108) Dvs. at det at filosofere mere er et håndværk, 

som kan læres. 

Lipman er enig i, at facilitationen er en kunst, som skal opøves, mens elevernes aktive filosoferen 

er en færdighed – en tænkningsfærdighed, som enhver kan og bør lære sig. Han betragter det som 

et sprog, man kan lære sig at tale på. En terminologi at tale om verden i, hvorved man kan forme 

sit liv. Herved bliver filosofien både til indhold og form. Nelson taler om filosofien alene som form, 

en form som udvider vores forståelse af verden. Med vores erfaring som indhold, bliver vi i stand 

til at indse formålet med livet. Den regressive abstraktionsmetode, som tjener til at afdække de 

filosofiske principper, skaber ingen ny viden om hverken fakta eller love. Den udnytter blot 

refleksionen til at skabe klarhed over de dunkle oprindelige begreber, som hviler i vores fornuft i 

hver enkelt dom. (Nelson 1949:10) 

De er enige om, at den filosofiske samtale er en søgen efter sandhed. Men her igen viser sig 

forskellig terminologi. Nelson søger efter sandheden, mens Lipmans opfattelse af sandhed er 

mangfoldig, og angår hver enkelt deltager i samtalen, som søger efter meninger/sandheder i sit liv. 

Tillige er det her værd igen at nævne, at den kognitive proces filosoferen er, for Lipman opleves 

som erfaring, fremadrettet så at sige i sin søgen, men hos Nelson beskrives som en erkendelse, i 

tilbageskuende regress.  
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Dette er et kardinalpunkt i distinktionen mellem Lipman og Nelson. Hvis man vil tage stilling til 

deres metoder, må man som udgangspunkt gøre op med sig selv om man oplever den 

filosoferende aktivitet som en indad-søgen, eller om den vender perspektivet udad.  

4.5. Facilitation 

Lipman opfatter generelt set lærerens opgave på nogenlunde samme måde som Nelson opfatter 

det at filosofere, idet det mere er en kunst end en teknik. Et kunsthåndværk sammenlignelig med 

en dirigents overfor et orkester eller en teaterinstruktørs. Et kunsthåndværk, der kræver øvelse. 

(Lipman 1980:82) Tillige er de, hvad angår orkestreringen af en filosofisk diskussion, begge store 

beundrere af Sokrates og betragter derfor lærerens fornemmeste rolle som maeiutiker og som 

den berømte og irriterende oksebremse, som efterlader den stukne perpleks for et øjeblik. Der 

kræves derfor et filosofisk sind eller en passion for at filosofere. Der er dog radikale uenigheder, 

som bør belyses yderligere til diskussion. 

De er først og fremmest uenige om, hvordan man forbereder sig til denne aktivitet som facilitator. 

Nelson mener jo, at man så vidt muligt bør ekskludere al didaktisk overvejelse, mens Lipman priser 

grundig forberedelse og har murstenstykke manualer til sine filosofiske romaner. Lærerens rolle er 

derfor vigtig, tydelig og han/hun bør især i opstarten blande sig i samtalen og vise eleverne vejen. 

Nelson mener det stik modsatte. Han mener, at man i begyndelsen især ikke må blande sig. 

Sindene skal tvinges, i stilheden, til undren. Når læreren en sjælden gang blander sig, skal det 

gøres helt tydeligt hvorfor og eleverne kan dernæst fortsætte. Hvis Lipmans lærer deltager i 

samtalen, skal det gøres så utydeligt som muligt. Han skal blot bære samtalen videre i en filosofisk 

retning. Det udgør den gode indgriben. 

Lipman er også tydelig i sit ønske om, at læreren i Det undersøgende fællesskab bør være 

favnende og opmuntrende overfor de ideer som præsenteres af eleverne, hvor Nelson er konkret 

og krævende i sine forventninger. Disse forskellige forventninger til læreren/facilitatoren, lægger 

sig tæt op af de forskelle, der har vist sig i de lærere Lipman og Nelson selv var. Når de begge 

insisterer på lærerens egen passion i undervisningen, bliver det samtidig denne lærers egen 

professionalitet, der udgør den gode filosofilærer. Sådan er enhver didaktik indrettet, efter min 

påstand. Det som her adskiller sig er, at de begge netop tilbyder en metode til læreren for, 

hvordan man bør bygge samtalen op, uden at være for styrende, som en lærer i konventionel 
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undervisning normalvis er. Man sikrer iflg. disse en ramme for de delte tanker, som øger den 

filosofiske kvalitet af samtalen, i de tilfælde hvor lærerens passion og uddannelse ikke rækker 

tilstrækkeligt. 

4.6. Forpligtelse på deltagelse 

Lipman kalder sin ”ramme” om diskussionen(Inquiry) for Det undersøgende fællesskab, og sigter 

direkte mod et klassefællesskab, hvori man jo er forpligtet på deltagelse. Måske derfor er det 

relevant, at når du deltager i rundkredsen, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du skal 

deltage i samtalen.  

Her er Nelson mere krævende. Han forlanger, at man forpligter sig på deltagelse, men har til 

gengæld fokus på, at det bør være frivilligt om du overhovedet vil deltage i den sokratiske 

dialoggruppe. Det gør en forskel i implementeringen . 

Tillige er de forskellige i deres hensigt med samtalen. Lipman sigter efter accept af og priser 

forskellige synspunkter, hvor Nelson stræber efter at nå konsensus. Det er et mål for Lipman, at 

man kan leve tolerant i forskellighed i et moderne demokrati.  Det kan være af rent praktiske 

grunde. Lipman tilrettelagde sit program efter en fungerende skoledag. Her er det umuligt i én 

lektion/én Inquiry at nå til bunds i en diskussion og efterfølgende nå konsensus. 

4.7. Stimuli, narrativer og filosofihistorie 

Det, som iværksætter den filosofiske samtale, hvilket stimuli der anvendes til at sætte elevernes 

tanker i gang, er et særligt divergerende emne hos didaktikerne. Det skal udspringe af elevernes 

egne interesser, men hvori er den størst?  

Lipman mener at finde interessen størst i oplæsningen af et til aldersgruppen skrevet narrativ/ 

filosofiske fortællinger, hvori de fiktive personer danner identificeringsmuligheder og 

rollemodeller. Nelson derimod mener, at ethvert metaforisk sprog er bandlyst og alene elevernes 

faktuelle oplevelser bør deles. Den største indvendig han ville møde Lipman med, er derfor også 

hans filosofiske fortællinger. Vi bør særligt skelne mellem en samtale reduceret til skrift – også 

selvom det er en reproduktion af en ægte samtale – og en rigtig samtale mellem mennesker. 

Samtaler der er nedskrevne mister ifølge Nelson deres livlighed. Samtaler som pædagogisk 
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disciplin til gengæld, må optræde som faktiske samtaler, ellers lever de ikke op til opgaven at være 

rollemodeller og vejledere. At opfange den flydende facon med dens uregelmæssigheder i den 

skrevne reproduktion. At finde den gyldne middelvej mellem nøjagtigheden af meningen og 

nøjagtigheden af ordet; dette er et problem, der måske kan løses didaktisk, men løsningen, når 

det som her tjener et konkret formål, vil sjældent iflg. Nelson blive af god litterær kvalitet og vil 

derfor, som et hele, næsten altid fremstå med et blandet indtryk.(Nelson 1949:14). Han forudsiger 

her et af de største kritikpunkter, som Lipman møder.  

Han var overbevist om, at filosofien bliver mere tilgængelig, hvis den præsenteres narrativt. Denne 

forskel mellem metoderne kan muligvis ligge i, at Lipmans filosofididaktik er tænkt helt ned til 

indskolingsbørn, hvor fortællinger er et i forvejen kendt stimuli. Nelsons filosofididaktik har ikke 

været tænkt til små børn, men til store børn, som allerede har gjort sig holdninger om dem selv og 

deres omgivelser. 

De er dog ovenud enige om, at det ikke er igennem filosofihistorien, at den største tænkning 

genereres eller den største erkendelse opnås. Nelson mener sågar, at den mest akkurate viden om 

filosofihistorien ikke bringer os et skridt videre i erfaringen af filosofi og ”intet er mere tåbeligt end 

at ville gøre sig til filosof ved at studere filosofihistorien.”(Nelson 1949:94) Lipman er knap så 

afvisende overfor filosofihistorien, og vil jo heller ikke gøre filosoffer af eleverne, men mener blot, 

vi har brug for at lære at tænke bedre, før vi kan bruge filosofihistorien til noget. Filosofien består 

ikke enten af filosofihistorie eller kritisk tænkning for Lipman. Det er begge og mere til. Det 

handler om at blive aktiv i filosofiens liv.  

Hvorvidt samtalen skal udspringe af fakta eller fiktion, for at lede efter elevernes største interesse 

og den deraf følgende samtales kvalitet kan diskuteres og kan samtidig være afhængig af kontekst, 

alderstrin, miljø etc. efter min professionelle overbevisning. Det ene udelukker ikke det andet vil 

jeg hævde konkluderende. 

4.8. Samtalens procedurer 

For at kunne sammenligne de to metoder, er en synoptisk fremstilling af samtalens planlagte 

progression anvendelig. Der er i begge procedurer faser eller trin i samtalen, som facilitatoren er 

ansvarlig for kontinuiteten af. Disse er vel at mærke skabt helt uafhængigt af hinanden, men har 
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lignende struktur langt hen ad vejen, som er væsensrelevant at belyse som udgangspunkt for en 

syntese, netop fordi det her viser sig tydeligt hvor de adskiller sig og hvordan. 

F
a
s
e 

Inquiry v. Lipman 
(Maughn 2008:9) 

 

Den Sokratiske Dialog v. 
Nelson 

(Saran & Neisser 2004:32) 

Procedurer i syntese 

1 

Stimuli 

 Det undersøgende 
fællesskabs fysiske og 
pædagogiske rammer 
sættes – rundkreds dannes, 
evt. en filosofisk leg el. 
øvelse 

 Eleverne oplæser eller 
opfører en filosofisk 
fortælling 

Opstart 

 Annoncering af den sokratiske 
dialog og valg af emne. 

 Arrangement af ydre rammer, 
som tid og regler, forklaring af 
metadialogen – facilitatorens 
rolle 

 Lede efter egnede eksempler 
som første skridt i den egentlige 
diskussion 
 

Setting: 

 De fysiske rammer 
sættes – rundkreds 

 Retoriske og 
pædagogiske regler 
formidles 

 Indhold for samtalen 
åbnes til 
gruppedrøftelse 

 
 

2 

Agendaen 

 Interessante filosofiske 
tanker udtrykt i stimuli 
identificeres 

 Facilitatoren hjælper evt. 
med at omformulere 
undren ang. teksten til 
mere generelle filosofiske 
spørgsmål 

 Eleverne rejser spørgsmål til 
diskussion og organiserer 
spørgsmålene til en agenda 

Eksemplet 

 Valg af eksempel (valgt af enten 
gruppen eller facilitatoren) 

 Præcis beskrivelse af eksemplet 
af eksempelgiveren 

 Spørgsmål fra andre deltagere 
til opklaring af uklare detaljer, 
muligvis også af relevans for det 
overordnede emne. 

 Eksemplet skrives op 
 

Take off: 

 Genstand for samtalen 
identificeres 

 Undren ytres i plenum 

 Endeligt filosofisk 
problem/spørgsmål 
vælges og skrives op 

3 

Dialogen 

 Eleverne indtræder i det 
Undersøgende Fællesskab 
og begynder diskussionen 

 De finder mulige svar, 
opklarer, tester, kreerer 
hypoteser, undersøger 
motiver, spørger til 
antagelser, drager 
konklusioner etc. 

 Eleverne lytter, læser 
ansigter, deler synspunkter, 
bygger på og udfordrer 
hinandens tænkning, 
rekonstruerer egne ideer. 

 Facilitatoren hjælper 
eleverne til at forstå og 
anvende de redskaber som 

Analysen 

 Analyse af eksemplet: 
deltagerne stiller spørgsmål til 
eksempelgiveren, kommer med 
udsagn til handlinger og 
mennesker i eksemplet, 
udtrykker meninger om 
handlinger og stiller spørgsmål 
til eksemplet fra egne 
synspunkter 

 Deltagerne søger grunde for 
handlingerne og bevæggrunde 
hos menneskerne i eksemplet. 

 Deltagerne stiller spørgsmål og 
undersøger normer og værdier, 
som understøtter handlingerne i 
eksemplet 

Diskussion: 

 Eleverne påbegynder 
den tentative 
udforskning ved at 
undersøge, spørge, 
teste, udtrykke, kreere 
hypoteser, efterprøve, 
rekonstruere 

 Der lægges vægt på at 
eleverne lytter og deler 
synspunkter, samt er 
logisk stringente 

 Facilitatoren er 
ansvarlig for at 
samtalen bæres fremad 
og til sidst opsamles 
resultater af den 
tentative proces 
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kan anvendes i filosofisk 
Inquiry.  

 Opklarer forskellige 
holdninger til fælles accept 
 

 Deltagerne afsøger pointer i 
analysen som de kan være enige 
i. 

 Facilitatoren opsamler gruppens 
konsensus 

4 

Vurdering 

 Efter alle filosofilektioner 
lader facilitatoren eleverne 
vurdere deres egen 
filosofiske praksis 

 Der søges efter progression 
i at håndtere filosofiske 
spørgsmål og vækst i den 
kognitive og sociale Inquiry-
procedure 

 Deltagerne formulerer den 
opnåede fælles indsigt. 

 

Abstraktionen 

 Regressiv abstraktion: 
Ekstrakter fra det konkrete 
eksempel undersøges for 
generelle spørgsmål og 
problematikker 

 Undersøgelse af værdier og 
normer som determinerer 
handlingerne hos eksemplets 
personer; test af i hvilket 
omfang disse værdier og 
normer er etisk valide på 
baggrund af de givne grunde. 

 Deltagerne identificerer hvilke 
grunde og værdier de er enige i 
og opklarer konfliktpunkter 

 Her går de hver sin 
vej. Lipman 
afslutter, mens 
Nelson først her for 
alvor går i dybden 

 Se nedenfor 

5 

Filosofiske øvelse og aktiviteter 

 For at højne elevernes 
filosofiske integritet er det 
vigtigt, mellem samtalerne, 
at have forskellige 
styrkende øvelser. 
Exempelvis for at styrke 
elevens logik. Det kan være 

o Et praktisk eksperiment 
med en filosofisk ide 

o Interview af familie, 
venner eller 
samfundsmedlemmer om 
filosofiske emner 

o Informationssøgning på 
filosofiske modsætninger 

o En aktion som 
implementerer nye 
filosofiske tiltag 

o Kreative udtryk; maleri, 
fotografi eller skuespil af 
filosofiske ideer 

Meta-dialogen 

 For at dialogen kan fortsætte 
over tid, er det 
anbefalelsesværdigt at lave en 
logbog/protokol over samtalens 
forløb. Så man har et sted at 
begynde gangen efter. 

 Tålmodighed, empati og 
disciplin er essentiel for 
dialogen. Spændinger i 
gruppedynamikken kan lede til 
konflikter som forstyrrer 
arbejdet. Hertil er en 
metadialog anvendelig. 

 Den kan tages før eller efter 
samtalen, men også under i 
tilfælde af disciplinære 
problemer eller spændinger i 
gruppen. Kan både anmodes af 
facilitator og elever.  

 Det er også i metadialogen at 
følelser adresseres 

 

 

Det viser sig altså her i fase 1-3, at opbygningen af samtalerne i praksis kunne synes ens. De er da 

heller ikke de første i verdenshistorien til at tilrettelægge samtaler efter denne model. Allerede i 
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1790 skrev en af filantropisterne I.H.Campe under titlen ”Kortfattet sjælelære for Børn” hvori han 

beskriver en metode, hvor ”faderen” (læreren) og nogle børn taler sammen ud fra f.eks. 

fortællinger eller anskuelsesbilleder, som den voksne lægger frem. Samtalen er styret, men der 

lægges vægt på, at børnene selv når frem til at begribe de forskellige forhold, og deres spørgsmål 

og kommentarer er meget velkomne. (Vejleskov m.fl. 1991:10). Det er med andre ord ikke 

nytænkning, hverken Nelson og Lipman gør sig heri og man kunne måske spørge, hvordan man 

ellers skulle gøre, hvis man skulle samtale om eksistentielle temaer med en gruppe børn? 

Derimod kan man tale om nytænkning i arbejdet med den samtale, som nu er etableret, hvor de 

adskiller sig så tydeligt, fra fase 4. Nelson dannede sin egen skole, sin egen praksis. Derfor kunne 

han gennemføre sin undervisning, præcis som han ville. Hans arvtagere, Heckmann m.fl. måtte 

sidenhen udvikle den, således at den kunne anvendes i andre institutioner. Men det har betydning 

for metodernes forskellige procedurer, at den som udgangspunkt stod alene, så at sige. For 

Lipman dannede ikke skole, men indsamlede sin empiri i den allerede etablerede amerikanske 

skole. Derfor er hans samtaler tænkt til at vare omkring 50 min. Hvor Nelsons i princippet ikke har 

nogen tidsramme. Det betyder selvsagt noget for dybden og for hvor stringent, man som 

lærer/facilitator må være og hvad man må forvente af samtalen ift. at nå konsensus eksempelvis.  

Nelson arbejder netop her, i fase 4, endnu dybere inden metadialogen sættes i gang. Det er først 

her den personlige og kognitive proces for alvor går i gang i Den sokratiske dialog. I den regression 

der her opstår, mener han at eliminere de tilfældige fakta, som sætningerne relaterer til og ved 

denne separation mener han at bringe den oprindelige obskure antagelse i relief, som hviler på 

bunden af det konkrete eksempel. 

Lipman afslutter her med en metadialog over den inquiry, som netop er forestået. For dernæst, i 

fase 5, at sætte andet arbejde ind af filosofisk karakter. Derved ønsker Lipman at styrke den 

efterfølgende samtale, hvor man i Den sokratiske metadialog søger at nå endnu dybere i en senere 

fortsat dialog.  

4.9. Intellektualisme 

Som beskrevet er der altså i udførelsen af en filosofisk samtale i grupper ligheder mellem Lipmans 

metode og Nelsons. Det er især efterarbejdet, de er uenige om, og heri deres epistemologiske 

standpunkt synes tydeligere. Nelson går dybere i en regressiv abstraktion, mens Lipman går mere 
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sprogligt, analytisk, kreativt til værks24. Dette er et godt eksempel på, hvorledes de begge er 

intellektualistiske på hver sin måde. De vil begge generere tænkning gennem filosofien.  

For Nelson handler det om at få eleven til at tænke selv, fordi det er gennem refleksion at 

fornuften kan determinere viljen og derved opnå dømmekraft og karakter. Der er en indlysende 

sammenhæng mellem tanke og handling med vægt på karakterdannelsen.  

Hos Lipman er det en anden form for intellektualisme, der viser sig. Grundtanken hos Lipman er, at 

menneskets handlinger også altid indebærer mentale handlinger. Der stilles spørgsmål, 

synspunkter udfordres, forklaringer gives, der lyttes, sammenlignes, drages konklusioner, 

differentieres, vurderes etc. Når børn filosoferer, er det derfor en optræning af disse mentale 

handlinger, som derved bliver færdigheder, de kan anvende i alle andre typer af diskussioner og 

samtaler. (Jørgensen 2010:36) 

Han taler her om, at der er et filosofihåndværk, man kan lære sig, mens kunsten at blive filosof, 

tilkommer de talentfulde, som udsættes for muligheden for filosofisk adfærd, ikke ulig Nelson. 

4.10.  Progression 

Hvis det er et håndværk, der skal læres, er det relevant at spørge til, hvor man skal begynde. Hvori 

vil man forvente progression, på det formale plan eller på indholdssiden?  

Nelson er ret så tydelig her; du kan alene skorte på metodens strenge krav til eleverne. Ift. 

indholdet og behandlingen af dette, går man ikke på kompromis.  En ny facilitator af den 

sokratiske dialogform gør dog iflg. Gustav Heckmann klogt i at begynde med emner, som ikke er 

langt fra konkret erfaring. Fx i stedet for at arbejde med et spørgsmål angående de abstrakte 

principper for at løse konflikter retfærdigt, er det bedre at undersøge, hvordan konkrete konflikter 

kan løses på en retfærdig vis. Ydermere bør en ny facilitator koncentrere sig om de første fem 

anførte regler25. Skulle dialogen udvikle sig til en position, hvor hverken facilitator eller deltagerne 

har overblik over sammenhængene og ikke længere kan se frugtbare udgangspunkter, bør 

                                                      
24 Efter Dewey inspiration 
25 2.5.4. under Nelson afsnittet: Læreren (eller facilitatoren) og de regler han bør følge 
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dialogen afsluttes. Først når deltagerne længe nok har arbejdet på denne måde, bør alle have de 

seks regler for øje. (Heckmann in Saran & Neisser 2004:113-115) 

Lipman derimod er meget bevidst om i hele sit program at skabe progression, måske også en arv 

fra pragmatismen. Det gælder både på indholdsplan, på det metodiske formale plan, men også på 

det filosofiske kategoriale. Indskolingen er tiltænkt opbygningen af et generelt filosofisk 

fundament, på det sproglige plan og til læring af den formelle og uformelle logik. Først på 

mellemtrin begynder en forventning om elementær filosofisk anvendelse af de tænknings-

kompetencer, der er opnået. Opdelingen af det filosofiske indhold i filosofiske kategorier eller 

begreber sker først på gymnasialt niveau.  

Til læsning af diagram: Den øverste vandrette linje er klassetrin og nedenunder disse; 

progressionen af de filosofiske elementer, hans program anvender.26  

 

Begge didaktikere er opmærksomme på, at det er facilitatoren, som er den ansvarlige for, at 

dialogen får karakter af filosofi og ikke af konfliktløsning, meningsudveksling, opremsning af 

oplevelser etc. Ved samtidigt at indføre en metadialog27 sikrer man en evaluering af det 

                                                      
26 Han prøver bl.a. herved at komme Piagets teori imøde, som påstår at børn først tænker abstrakt nok til filosofiske samtaler ved 12-års alderen. 
27 Det var godt nok ikke Nelson der indførte denne i den sokratiske dialog, men Heckmann, ikke desto mindre er den brugt af alle, der anvender 

metoden i dag.  

Lipman 1980:54 
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proceduremæssige, det metodiske og det indholdsmæssige. Dette tilsammen gør, at håndværket 

hele tiden justeres og forædles, både hos eleverne, men også hos facilitatoren.  

5. Syntese 

De som arbejder systematisk og metodisk omkring det at have filosofiske samtaler med børn, det 

være sig akademisk eller i praksis, kan ikke undsige sig det epistemologiske spændingsfelt, som 

optræder i de her præsenterede teorier. Samtidig findes der ingen filosofididaktik for børn, som 

ikke er inspireret af en eller begge metoder. Det er derfor, at en grundig gennemgang af disse er 

nødvendig. Efter at have diskuteret de to metoder, kan det være passende at samle trådene og se 

på, hvad det er, der viser sig enighed om er nyttigt og vigtigt i afholdelse af en filosofisk samtale 

med børn: 

Filosofien genererer tænkning og refleksion, som et læringsværktøj i faglig, personlig og social 

kontekst, vel at mærke ikke filosofihistorie, men aktiviteten. Det betyder, at det er en kognitiv 

proces, der igangsættes. 

Aktiviteten er sammenlignelig med en videnskabelig undersøgelse, en tentativ søgen. Det er derfor 

vigtigt, at samtalen ikke ender i konflikthåndtering af følelser, men at dét, der diskuteres er 

undersøgende ift. de mere almene begreber. Man søger med den fælles filosofiske dialog 

sandheder, der påvirker ens integritet og endeligt giver større mening til ens liv. Den filosofiske 

samtale skal derfor have karakter af en dialog, udsprunget af elevernes egne interesser - 

virkelighedsstof. 

Formen og/eller metoden er vigtig. Man skal følge et sæt regler og en procedure for at sikre 

kvaliteten. Det gælder alle deltagere, at de skal forpligte sig på disse. Særligt har metadialogen vist 

sig at være nyttig til at understøtte den videre kognitive arbejdsproces. 

Læreren anses for facilitator af denne filosofiske tænkning. Læreren skal derfor selv være 

passioneret filosofisk sindet og tentativ, for at kunne være garant for, at samtalen er filosofisk. 

Derfor er en vis filosofisk uddannelse nødvendig. 

Det betyder også rent didaktisk, at læreren skal vise sig i stand til at afgive magten over samtalen, 

dvs. have mod til ikke at besidde alle svarene. Samt at være påpasselig med at gribe ind, idet man 

risikerer at manipulere samtalens retning, indhold og holdninger. Heraf følger, at læreren skal 
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være omstillingsparat og i disse særlige timer påtage sig en anden rolle end i den konventionelle 

undervisning. 

Før vi går videre afsluttes den komparative analyse med en skematisk opsætning af deres 

teoretiske forskelle, for overblikkets skyld: 

 
Lipman Nelson 

Livssyn/msk-syn (mål) Et godt liv i samvær (demokrati) Et smukt liv (som forbillede) 

Herkomst  

Epistemologi 

Anglo-Amerikansk filosofi  

Dewey Pragmatismen 

Sokrates 

Kontinental Filosofi 

Kant 

Sokrates 

Den kognitive proces Erfaring 

Progressiv 

Erkendelse  

Regressiv 

At filosofere En færdighed 

Søge efter og skabe mening 

Fremadrettet 

(analytisk) 

En kunst 

Regressiv abstraktion 

Tilbageskuende 

(fænomenologisk) 

Den filosofiske pædagogik   

Dannelsen/edukationen Samarbejdsproces 

(Com. of Inquiry) 

 

Selvformningsproces/ 

selvvirksomhed 

 

Formål med edukationen Tilfredsstillelse af barnets behov for 

mening 

Moralske værdier 

Barnet må erkende sin pligt  

 

Etisk integritet 

Mål med edukationen Navigere i samfundet 

Sociale mål 

Kæmpe mod samfundet 

Personlige mål 

Moralsk læring I stand til at 

Vælge mellem rigtigt og forkert 

 

Skabelse af vores livs formål 

I stand til at  

Kæmpe for skønhed, retfærd og 

sandhed 

Indse vores livs formål 

Metode   

Ramme om samtalen 

 

Undersøgende Fællesskab(diskussion) 

Frivillighed i deltagelsen 

Sokratisk Dialoggruppe (dialog) 

Forpligtelse i deltagelsen 
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Sigter efter accept af forskellige 

synspunkter 

Filosofisk stimuli(novelle) som udg 

pkt. 

Sigter efter konsensus 

 

Filosofisk spørgsmål som udg.pkt. 

Facilitation Opmuntrende, favnende 

Grundig forberedelse 

Læreren skal især i begyndelsen 

blande sig 

Utydelig indgriben 

Mod til at lade elevernes agenda 

være styrende 

Krævende: Tvinge sindene til frihed 

Eksluder al didaktisk overvejelse 

Læreren må især i begyndelsen ikke 

blande sig  

Tydelig indgriben 

Mod til at sætte eleverne i modløs 

og perpleks tilstand 

 

 

Disse to pionerer har skabt en pædagogisk metode til at højne elevernes kommunikation og 

selvstændighed, med filosofien som deres udgangspunkt. 

Mange har efterfølgende arbejdet med disse metoder og udviklet dem pædagogisk og nationalt. 

Der er valid forskning, som understøtter potentialet i metoderne og i mindst 60 lande arbejdes der 

mere eller mindre systematisk ud fra disse principper. Der er med andre ord en stærk bevægelse i 

gang, som vi i Danmark ikke bør ignorere.  Udfordringen er, at der altid er mange pædagogiske og 

didaktiske tiltag i gang, og lærerne i forvejen er hængt op og økonomien er stram.   
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6. Delkonklusion 

I hverken akademisk eller praktisk henseende, giver det mening at udvælge en af de gennemgåede 

metoder, som den bedste. Man kan blot slå fast, at der er faktorer af særlig vigtig relevans, i 

filosofiske samtaler med børn, som bør varetages. Man bør gå metodisk til værks, diskutere et 

nøje overvejet spørgsmål, lade holdninger og meninger blive gransket. Læreren bør være særligt 

’vågen’ under samtalen og forlange en sproglig nøjagtighed. For begge metoder gælder, at 

samtalerne som udgangspunkt er sekulariserede fra religiøse og psykologiske dimensioner af 

børnenes liv - de er filosofiske. Som sådan aktiverer de tænkning over mere almene begreber i 

tilværelsen af evt. etisk og interrelationel karakter, men også om andre filosofiske temaer. 

De to metoder vil være anvendelige i hver sit miljø, så at sige. Afhængigt af, om det er små eller 

store børn. Afhængigt af om det er skemalagt en time om ugen, eller skal anvendes som et led i en 

temauge, om det er i fritidsklub eller i skolen under den nye reform. Om det angår fagligt svage 

elever eller højt begavede er også relevant for, hvilken metode der vil virke bedst.  

Resten af dette studium vil have et praktisk fokus. Hvordan kan man tænke sig, at filosofien kunne 

få en større rolle i den danske skole? Hvilke praktiske faktorer er væsentlige at få med i 

overvejelserne? 

Det er vigtigt at få præsenteret noget af den empiri og forskning, som har samlet sig på området, 

samt nogle af de mest betydningsfulde didaktiske udviklinger repræsenteret ved didaktikere 

herhjemme og i vore nabolande.  

Her adresseres også de udfordringer, tidligere implementeringsforsøg har erfaret vigtige for en 

bæredygtig indsats.  
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7. Historisk dansk perspektiv 

For at bringe disse metoder helt frem til en kontemporær, dansk pædagogisk diskurs, og se disse 

ligheder og forskelle med et reelt perspektiv og tage alvorligt, at filosofien er et håndværk, der skal 

læres, må man som sagt se på de erfaringer, der allerede er gjort med metoderne.  

I 2007 afholdtes en international konference Democratic education and Citizenship. The role of 

Socratic Dialogue. En workshop her sammenlignede de to metoder i praksis; Lipmans P4C og 

Nelsons sokratiske dialog. Filosof Evelina Ivanova fra Sofia Universitet deltog heri, og beretter om 

den praksis, der er i dag og hvorledes erfaringer herfra kan styrke forståelsen af forskelle og 

ligheder i praksis. Hun påpeger, at de har det til fælles, at du er nødt til at opleve det personligt for 

at opnå reel forståelse af metoderne. Desuden, at begge metoder anser filosofi som andet end 

teori, nemlig som en dialogisk aktivitet. På denne måde giver filosofien tillige en konkret mening til 

menneskelivet som en måde at tydeliggøre tænkningen i diskussioner om overbevisninger, 

beslutninger og handlinger. Dvs. man bliver bevidst om de værdier, som er til stede blandt 

deltagerne, fordi de ytres. 

”Philosophy is a common investigation in depth of our personal and cultural beliefs and 

presuppositions in a ”phenomenological” (Nelson) or ”analytical” (Philosophy with Children28) 

manner.”(Krohn m.fl.2010:226) 

Begge tilgange er iflg. Ivanova egnede til at skabe holdånd, da målene er rettet mod fælles 

forståelse og delte meninger om eksistentielle temaer. (Krohn m.fl.2010:228) Og begge tilgange 

tager eleven alvorligt som et tænkende subjekt. Man tager diskussionerne alvorligt og ikke kun 

som udveksling af holdninger. Den fælles tænkning betyder for deltagerne, at de har muligheden 

for at ændre mening uden at miste deres personlige værdighed. Derfor tilbyder disse dialogiske 

metoder anseligt til deltagernes udvikling af fundamentale kommunikative, tænknings- og sociale 

færdigheder. Hvilket afstedkommer signifikant personlig vækst, konkluderer hun. (Krohn m.fl. 

2010:229) 

                                                      
28 Når der ikke her står Lipman, er det fordi der henvises til den retning, som Lipman nok opretter, men som har udviklet sig fra Filosofi for børn til 
Filosofi med børn. Kort fortalt, de retninger som inspireres af Lipman, som ikke holder sig stringent til hans program. 
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Disse temaer; at skabe holdånd, tage eleven alvorligt, værdighed, social og personlig vækst er 

dyder i den danske grundtvigianske skole. ”skolen for livet” – den ånd, som vi i den danske skole er 

stolte af. Vi skal dog passe på ikke at tage den for givet i den politiske diskurs over dansk skoles 

fremtid.  Den er ikke kommet af sig selv, den skal værnes om. Noget som ikke i udgangspunktet 

giver økonomisk profit, men menneskelig profit. Med reference til Nussbaum vil afsættelse af tid 

til filosofien være en langsigtet investering. 

Diskussioner som disse over, hvad vi vil med skolen og hvordan vi skal lave skole - overvejelser 

over skolens formål, kan ikke undgås i en pædagogisk filosofisk undersøgelse af denne type. 

Pladsen er her for trang, men det må nødvendigvis nævnes som en levende diskussion, som i 

dansk skolesammenhæng oftest tages af religions-pædagoger, da det er her etikken og 

livsfilosofien har sin nuværende plads i pensum. 

I de følgende afsnit præsenteres og diskuteres derfor andre tilgange, holdninger, forsøg og 

forskning over en bred definition af ’filosofi og/med/for børn. Disse er vigtige at have med i 

undersøgelsen for at nuancere og opdatere den diskussion, som bør lede til overvejelserne om 

faget/disciplinens rolle og muligheder i og for dansk skole.  

7.1. Livsfilosofiens påvirkning af den filosofiske pædagogik 

I Danmark har vi tradition for at turde tage de livsfilosofiske temaer op med børn og været stolte 

af det, med god grund. Der kan dog samtidigt være grunde til at selvransage denne ensidige 

positive oplevelse af dette. PhD’er fra Dpu, Pia Rose Böwadt, kommer med to interessante 

kritikker overfor dansk religionspædagogik, som hidtil har været et nåleøje for filosofiens 

indtræden i skolen, nemlig i faget kristendomskundskab. Hun anfægter, at en Løgstrupinspireret 

livsfilosofi spiller for central en rolle heri, fordi den iflg. Böwadt indeholder en dikotomi: Det 

akademiske kontra livet, hvor barnet tilhører en særlig kategori af særligt vitale, der har en 

privilegeret adgang til livet grundet deres umiddelbarhed og spontanitet og betragtes som en lille 

livsfilosof. Denne romantiske fremstilling er anti-intellektuel, mener Böwadt og alligevel 

gennemsyrer den faghæftet for faget. Hun mener at ”det er problematisk at anvende livsfilosofien 

indenfor uddannelsessystemet, når livet selv er det modsatte af fornuft og refleksion. Det 

romantiske syn på barnet er ikke gavnligt i en undervisningssituation. Man forsøger bevidst at 

ophæve lærer/elev-forholdet, men der er tale om en kunstig ophævelse, da magtforholdet stadig 
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forefindes.” (Böwadt 2005:6) Dette er en ofte anvendt kritik, bl.a. at man ikke kan opnå det 

magtfrie rum. Diskussionen om det pædagogiske paradoks kunne vi også kalde det.  

En endnu mere interessant pointe, som hun nævner ovenfor er den, at den livsfilosofiske 

religionspædagogik har været herskende. Den kan synes anti-intellektuel og hun peger på, at 

livsfilosofien har skabelsesteologiske konnotationer og derfor ikke er passende at anvende i 

faghæftet, da faget kristendom hermed ikke fremstår som et kundskabsfag. Det er denne anti-

intellektuelle synsvinkel på didaktikken, som er interessant at se nærmere på, uanset faget, det 

optræder i. Grunden til at det nævnes her, er den, at det generelt har været vanskeligt for 

disciplinen ”filosofi med børn” at kæmpe mod denne kritik, særligt i Europa og især i Danmark. Vi 

skal senere igen berøre faget kristendomskundskab og de problemer, som kan opstå når man 

blander filosofi og religion, som også den tyske filosofididaktiker Martens gør. Hverken Nelson 

eller Lipman blander på noget tidspunkt filosofididaktik og religionsdidaktikken sammen og er 

påpasselige med at filosofien netop bør holdes adskilt fra andre discipliner. 

I den akademiske verden har filosofi med børn været set ned på, som en livs- eller lommefilosofisk 

version af den ”rigtige” filosofi. Vi har tilmed herhjemme et herskende Grundtvigiansk skolesyn, 

som jo også er båret af Folkehøjskolemottoet, dikotomien nævnt ovenfor; reflexionen(på 

universiteterne) kontra livet(på folkehøjskolen lærte man ”at leve”). 

Dette kernekritikpunkt er vigtigt at fremhæve i distinktionen mellem de to filosofididaktikker; 

Lipmans og Nelsons. Nelson er tænker midt i livsfilosofiens blomstring i Tyskland29, og som sådan 

også præget af dette barnesyn og dermed af tanken om, at eleverne skal betragtes som små 

filosoffer. Denne påvirkning har Lipman været foruden, og det peger i samme retning, som 

Martens påpegede ang. den kontinentale vs. Den angloamerikanske filosofi. 

Det er hermed belyst, hvor vigtigt det er i diskussionen over en implementering af filosofi i skolen, 

at denne distinktion overvejes; mellem en religiøs dimension og en filosofisk dimension i 

tilværelsen, som nok kan nyde gavn af hinanden, men som dog bør anerkendes for hver sit. 

 

                                                      
29 Religionslæreren 5/05/side 4 
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7.2. Filosofi i børneskolen? 

(1. danske forsøg med filosofi i 80’erne)  

Dette er titlen på en bog; en evaluering over et forsøg med filosofi i de danske skoler støttet af 

Folkeskolens Udviklingsråd o.a. i et samarbejde med (dengang) Danmarks Lærerhøjskole.  

Man havde i 80’erne gjort forsøg på at introducere filosofi(primært udfra Lipmans program) i 

danske skoler og havde her øje for denne ovenfor nævnte distinktion, men fik ikke løst problemet. 

De involverede fokuserede på temaerne/indholdet, det som skulle være genstand for samtalen; 

om denne skulle være livsfilosofi eller argumentationslære, som det kaldtes. (Vejleskov m.fl 

1991:13) Senere kaldt livskvalitet kontra basale intellektuelle færdigheder. To nøglefigurer i dette 

arbejde var Per Jespersen og Holger Scheibel. Per Jespersen arbejdede som dansklærer og har bl.a. 

udgivet artikler i akademiske tidsskrifter30.  Han var og er stadig anset for at være hovedmand bag 

skolens indslusning af filosofien. Han betragtede den, som sagt, som en dimension af lærerens 

rolle og anvendte hans egen fremstillede elevtekster, da han, ikke ulig Lipman, krævede, at de 

læste tekster havde rod i national kultur, at de var korte, handlingsmættede og nær børnenes 

verden. Holger Scheibel var anderledes inspireret af Lipman. Han oversatte flere af Lipmans 

tekster og materialer, og havde sit hovedfokus på elevernes indtræden i Det undersøgende 

fællesskab, altså på metoden og på de af Lipmans stillede opgaver. (Scheibel 1995) Scheibel er 

derfor også tilhænger af at eleverne sidder i rundkreds, hvor Jespersen anvender den almindeligt 

kendte katederopstilling, med eleverne på rækker.(Vejleskov 1991:70) 

Scheibel læner han sig op ad den væsentlige pointe af Lipman, at ”hvis børn skal opleve filosofi på 

denne måde, må de voksne – lærerne – selv anerkende og lære sig det ’håndværk’, der er knyttet 

til filosofisk refleksion og dialog”(Scheibel i Morsing 1990:19) og lægger her op til at der er tale om 

en didaktik, men som er uadskillelig fra indhold. Tillige, at det er et håndværk, som kan læres vha. 

den filosofiske uddannelses metodik. Jespersen udtrykker i et essay31: Filosofien Og Børnenes 

verden, hvor han i øvrigt forholder sig til den omtalte bog af vejleskov m.fl., at læreren ”på det 

                                                      
30 Ex. Thinking: Journal of Philosophy of Education 
31 På hans nu nedlagte hjemmeside home12.inet.tele.dk/fil/ 
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nærmeste er åndelig vejleder for børnene”. Det får altså tilnærmelsesvis en religiøs dimension, 

som Scheibel og for dens sags skyld Nelson og Lipman, som nævnt, helt udelader. 

Scheibel går imod Lipman på det ene punkt, at han anbefaler læsning af de filosofiske ideers 

tradition(ibid).  Her er Per Jespersen lodret uenig: ”Man bør ikke komme ind på, hvad den ene og 

den anden filosof har tænkt om problemet.”(Jespersen 1985:3) han fortsætter med endnu en 

væsentlig forskel: ”Målet er at lede børnene til den optimale erkendelse, og den er naturligvis 

forskellig for ethvert barn”(ibid). Denne påstand lægger sig usandsynlig tæt op ad Nelsons 

holdninger om, at eleven skal erkende sandheden og denne proces er en selvvirksomhed. 

Jespersen har to tilgange til sin undervisning. Han har sine ”dansk for filosofi” skrevne bøger om 

Kim og Marianne ala Lipmans filosofiske romaner, men han har også produceret materialer til 

”klassens time” som arbejder meget Nelsonsk, så at sige. Her tages filosofiske emner som ansvar, 

magt, frihed og tro op og diskuteres udfra en sokratisk spørgeteknik. Han skriver med store typer i 

sit forord at: ”LÆREREN ALDRIG KOMMER MED FÆRDIGE LØSNINGER”(ibid) det fremhæves altså 

lige så kraftigt som Nelson gør det.  

Konflikten er derfor tydelig. De to pionerer bag bevægelsen, der i 80’erne fik sat skub i 

filosofiundervisningen i børneskolen var grundlæggende uenige om alle de virkeligt vigtige temaer 

vedr. implementering af en sådan. Tilnærmelsesvis ligner de holdninger, der kommer i konflikt, de 

samme konfliktpunkter som vi oplevede hos Lipman og Nelson.  

Scheibel og Jespersen er dog enige om en ting. De omdøber begge ”Filosofi for børn” til ”filosofi 

med børn”, for at fjerne vægten på formal filosofisk kompetence, på et passende børneniveau, til 

en mere almen ”filosoferende tilgang til spørgsmål og problemstillinger” (Vejleskov 1991: 42) Det 

blev herefter den anvendte betegnelse i Danmark: Filosofi med børn. 

7.3. Forsøget med filosofi i skolen 1989-1991 

støttet af Folkeskolens udviklingsråd, evalueret af Danmarks Lærerhøjskole 

Her følger en kort redegørelse vedrørende den rapport som evaluerede på de forsøg med filosofi i 

skolen, der rundt omkring i Danmark blev afprøvet. Matthew Lipman havde i 1983 afholdt en 

workshop i Danmark, som var startskuddet til oprettelse af det i dag velrenommerede ”the 
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International Council for Philosophical Inquiry with Children” (ICPIC).32 Denne workshop medførte, 

at Holger Scheibel afholdte et kursus på 10 x 6 timer i Lipmans program P4C på Bornholm, som 

resulterede i, at 6 Bornholmske skoler forsøgte sig med hans program. Andre projekter medtaget i 

undersøgelsen var 8 skoler, som havde projekter om ”livsfilosofi”(Vejleskov m.fl. 1990:18) og 4 

skoler, som arbejdede med filosofi på anden vis.  

Det er selvfølgelig vanskeligt at sige noget generelt om, hvorvidt Lipmans program er anvendeligt i 

dansk skole ud fra denne rapport, når evalueringen inkluderer så megen anden 

filosofiundervisning end denne. For eksempler på anvendelse se bilag 1. 

I konklusionen slås fast, at mere filosofisk undervisning ville bidrage til dét, som Løgstrup kaldte 

tilværelsesoplysning(Vejleskov m.fl.1991:81). De pointerer dog, at forholdet mellem lærer og elev 

må have et skærpet fokus. Dette vil i sagens natur altid være asymmetrisk, påpeger de, men 

parternes bidrag til kommunikationen bør anses for lige vigtige for forløbet. Her er en væsentlig 

pointe, som går tilbage til Böwadts kritik tidligere og som er vigtig for lærerens forståelse af den 

opgave som er foreliggende. Denne forudsætter tillid og en fælles målsætning. 

Evalueringsgruppen peger på, hvad dette betyder for lærerens uddannelse; 

1. De lærerstuderende skal undervises i fagfilosofien 

2. De lærerstuderende skal undervises i gennemførelse af filosofiske samtaler med børn 

3. Den enkelte lærerstuderendes personlige udvikling bør vægtes højere i uddannelsen. 

 

Holger Scheibel mente, at filosofien burde gennemtrænge hele læreruddannelsen (Scheibel 

1990:19). Vejleskov m.fl. er knap så forlangende, men mener dog, at et filosofikum, hvor alle tre 

elementer inddrages ville kunne gennemføres. Derudover efteruddannelse af andre lærere, hvis 

filosofien skulle implementeres. En anden vigtig pointe, de fremhæver, er manglen på anvendeligt 

undervisningsmateriale. Der er en hård kritik af Lipmans tekster, men øvelserne i hans 

lærervejledninger har været anvendt og fået positiv feedback. Også Jespersen kritiserede hårdt 

Lipmans tekster og mente, at de var ”totalt uinspirerende for børn”, som han skriver i sit essay. 

Hans egne tekster om Kim og Marianne har dog fået samme kritik; at den litterære værdi i 

                                                      
32 http://p4c.com/history-p4c 
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fortællingerne er for ringe. (Vejleskov m.fl. 1991:66) Der antydes, at forklaringen kan være, at 

kritikken kommer fra dansklærere, som er vant til at udvælge god litteratur til eleverne, og derfor 

ikke har øje for den filosofiske kvalitet primært.  

Rapporten konkluderer at 

 ved at indføre filosofi med børn i skolerne kan man opnå noget særligt værdifuldt i måden 

at tænke og forstå undervisning, såfremt lærerne klædes på til opgaven 

 der er uenighed om, hvorvidt filosofi skal optræde som fag på skemaet eller som 

dimension i de øvrige fag. Begge muligheder anbefales.  

 alle fagfilosofiske områder er af interesse. Alle lærere oplever positive erfaringer og der er 

”gode grunde til at antage, at der er betydelige fordele ved en tidlig start, således at 

filosofisk arbejde bliver et sammenhængende træk hele skoleforløbet igennem”(Vejleskov 

m.fl.1991:85) 

 der savnes velegnet dansk undervisningsmateriale og lærerne føler sig ikke klædt på til 

opgaven. 

 disse forhold får evalueringen til at foreslå, at der ikke træffes afgørende beslutninger, som 

hverken hindrer indføring af filosofiundervisning i skolen eller som risikerer at låse den fast 

i en uhensigtsmæssig form.  

 

Ergo var der ingen positive eller negative anbefalinger og dette førte til en blind vej. De 

grundlæggende problemer, her anslået viser, at der var en grundlæggende uenighed om, hvorvidt 

filosofien skulle være et fag eller ej. Desuden var men endnu ikke politisk var klar til 

implementering, med henblik på materialer og uddannelse, på trods af de positive erfaringer og 

tilbagemeldinger.  

Derfor vurderes, at en realisering af filosofi med børn forudsætter, at der dannes konsensus om, 

hvilken type filosofiundervisning man vil afprøve (fag eller dimension), samt at man som 

udgangspunkt har gode materialer til direkte anvendelse med gode anvisninger til lærerne, så 

både den filosofiske kvalitet og den litterære kvalitet er til stede. Desuden at lærerne uddannes i 

et minimum af filosofisk indsigt samt i filosofisk samtaleledelse. 
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Netop disse faktorer var briterne heldige33 at have taget højde for, da de samtidigt begyndte at 

gøre forsøg med filosofi, mere herom senere. Først præsenteres to af de ledende og anerkendte 

filosofididaktikere fra Tyskland og Storbritannien. Begge anerkender og inspireres af både Lipman 

og Nelson, og har kritiseret og anvendt dele af pionerernes teori i deres egne videreudviklinger af 

metoderne, til anvendelse i deres respektive nationale edukative institutioner. 

Da det jo delvist er ærindet med denne undersøgelse at blive klogere på metoder, anvendelige i 

moderne pædagogisk national kontekst, fortjener disse og deres metoder at blive behandlet. 

  

                                                      
33 Heldige eller velovervejede. 
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8. Tysk filosofididaktik; Ekkehard Martens 

Først vil Tysklands ledende filosofididaktiker Ekkehard Martens holistiske tilgang blive 

præsenteret, da den som tidligere omtalt er inspireret af begge pionerer og har bl.a. som 

medudgiver af ”Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik” introduceret Lipman for 

tyskerne.  Han opfatter filosofien som en for børn og voksne fælles orientering i tænkningen eller 

som en ’fjerde kulturteknik’ på linje med læsning, skrivning og regning, der nøjagtig som disse tre 

må læres og kultiveres.  

I Tyskland er filosofi generelt meget udbredt i de enkelte delstaters uddannelsespolitiske 

vedtægter. Blandt andet pga. de stærke kræfter, som arbejde for sagen, nævnt under Nelsons 

virkningshistorie.  Akademisk er der desuden, særligt på universitetet i Karlsruhe, en stor 

gruppering af doktorater i disciplinen (Marsal 2008). Dermed selvsagt også vækst i indsatsen for 

fremme af filosofi med børn. 

Ekkehard Martens anerkender Nelsons metafysiske udgangspunkt, men dette behøver man iflg. 

Martens ikke være enig i, for at kunne anvende hans dialogiske ”regressive” metodik. Han 

forenkler derfor Nelsons metode i 4 punkter, til lettere anvendelse i nutidens skole: 

1. En spørgende tilgang: indebærer bl.a. at få eleverne til at formulere sig tydeligt og 

undersøge udsagn gennem modspørgsmål 

2. Lade eleverne erfare deres frustration over deres ikke-viden i den filosofiske proces 

3. Lade eleverne finde selvoplevede eksempler på problemstillingen 

4. Efter at være gået fra abstraktion til konkretion, skal man tilbage til en fornyet abstraktion. 

 

Såvel som også Nelson og Lipman analyseres filosofisk tænkning primært gennem Sokrates. 

Aktiviteten ’at filosofere’ kræver iflg. Martens en elementær kompetence vedr. indhold, indstilling 

og metode (Martens 2009:16). 

Indholdet: Skal beskæftige sig med spørgsmål vedr. vores praktiske orienteringsevne; med 

”dyderne” og med vores teoretiske orienteringsevne; erkendelsesteoretiske og fænomenologiske 

og metafysiske spørgsmål. 
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Indstillingen: At filosofere kræver ”en undrende, ikke beundrende, forbavselse over det nye, det 

uafklarede, det storartede eller det frygtelige”(Martens 2009:17). Man bliver ikke stående ved den 

blotte apori dog, man spørger videre – til hvordan noget er netop sådan og man tænker videre. 

Der er altså en åbenhed, som karakteriserer den filosofiske videre tænkning iflg. Martens og som 

indebærer en respekt og tolerance overfor den anden. 

Metoden: Martens har, på baggrund af bl.a. sin fortolkning af Nelson, udviklet sin egen mere 

holistiske metode, ’fem-finger’-modellen, som her præsenteres. Denne skal iflg. Martens ikke 

alene bestå af samtale, som hos Nelson og som vi skal se hos McCall i næste afsnit. Den skal 

omfatte et net af elementære metoder, som ikke kun anvendes i samtale, men også i arbejdet 

med tekster, billeder og lege;  

Fem-fingermodellen(Martens 2009, Marsal 2009): 

 Fænomenologisk; at kunne beskrive noget præcist og differentieret læres ved at samtale 

om konkrete personlige og samfundsbestemte problemstillinger.  Det reale plan har 

forrang over det imaginære. 

 Hermeneutisk; at kunne redegøre for, over for sig selv og andre, hvad der forstås. Her 

afkoder man tegn i udsagn og udtryk. Målet er at etablere ens egen og andres 

fortolkninger som overbevisende holdninger. 

 Analytisk; at kunne afklare, begrebsligt og argumentativt, hvordan noget forstås. Dvs. gå 

bag om grundene. 

 Dialektisk; at kunne spørge på ny og at kunne modsige. Progression i dialogen. Søge 

kontraherende ytringer (tese-antitese-syntese). 

 Spekulativt; at kunne fantasere over, hvordan man ville kunne forstå noget. 

Tankeeksperimenter. 

Disse metoder kan måske bedst læses som en vejledning til læreren i, hvordan man kommer 

omkring planlægningen af en sådan undervisning, eller hvilke typer af spørgsmål man skal huske at 

stille eleverne, for at nå omkring de nødvendige elementer i en filosofisk undervisning. Han kalder 

dem selv refleksionshandlinger, som bør læres samtidig med dagligdagssproget. På denne vis er 

han også inspireret af Lipman, som jo også mener, at filosofien er et sprog vi bør lære at tale. 
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Martens er dog uenig med Lipman på det punkt, at han afviser at filosofi skal have sit eget fag. Han 

mener det simpelthen som en metode, hvorpå man arbejder med det særligt udvalgte indhold; 

som normalvis tilhører især kristendomskundskabsfaget. Hertil fremhæver han dog, at faget bør 

være interreligiøst (Martens 2009:27). Desuden fremhæver han et andet punkt under disputs; 

hvorvidt man skal inddrage filosofihistorien eller ej i sin undervisning. Han vil som minimum 

inddrage religiøs litteratur, men han mener også, at man bør inddrage akademisk filosofi, endda 

som en forudsætning for den filosofiske aktivitet. Som minimum bør filosofihistorien altså 

præsenteres, iflg. Martens (Murris 2008:676).  

Opsamling 

Som nævnt er Martens Tysklands førende filosofididaktiker, men også Barbara Brüning fortjener at 

blive nævnt. Hun placerer sig i nogenlunde samme filosofididaktiske og dermed filosofiske 

tradition som Martens, men har i højere grad konkretiseret den filosofiske praksis med børn. Hun 

fokuserer særligt på begrebsafklaring, som en nøgle i den filosofiske læringsstil. Disse tilgange til 

filosofi med børn kan inspirere undervisningen generelt i skolen og kan anvise veje hvor filosofien 

kan komme ind i et hvilket som helst fag. Senere vil det blive tydeligere, at jeg ikke mener, at dette 

er tilstrækkeligt ambitiøst og at filosofien fortjener sit eget fag.  
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9. ’Filosofi med børn’ i Storbritannien  

Som nævnt vil endnu en didaktiker blive præsenteret, men da hun har så stor betydning for den 

britiske undervisning i filosofi, som hun har, er præsentationen af hende samtidig en introduktion 

til Storbritanniens filosofididaktik, som har dannet præcedens i succes med filosofien i 

grundskolen i mange engelsktalende lande. Derfor kommer her et større afsnit om Filosofi med 

børn i Storbritannien. 

Catherine C. McCall er en skotsk filosof, som har dedikeret sig til ’filosofi med børn’ og som har 

lært af både Nelson og Lipman. Hun fortjener at blive præsenteret, forde hun var indirekte årsag 

til, at Storbritannien nu gør en storstilet indsats for at indføre filosofi i skolen og sideløbende har 

store forskningsprojekter i gang, til dokumentation for effekten af filosofi med børn. 

Som filosofistuderende opdagede hun, at det at filosofere som samtale og det at læse filosofi er to 

vidt forskellige læringsstile og hun dannede derfor symposier34, hvor hun kunne udvikle 

dialogformen. Hun fulgte en hegeliansk35 struktur, hvor den første taler skulle fremlægge en tese; 

den næste skulle komme med en antitese; den tredje en syntese af de to, den fjerde fremlægge en 

ny tese på baggrund af syntesen; den femte tilbyder da en antitese af denne osv. (McCall 2009:5) 

Hun opdagede hvor svært det var, især da deltagerne i dialogen kom fra forskellige 

studieretninger og derfor besluttede hun, at al teknisk terminologi skulle fjernes fra diskussionen 

og kun hverdagssprog måtte bruges. Den samme konklusion som Nelson kom frem til (McCall 

2009:8). 

Hun anvendte fra begyndelsen stimuli fra allerede eksisterende litteratur; Ny Testamente, 

Kohlbergs36 dilemmaer, Alice i eventyrland, avisartikler o.a. som tilbød filosofiske spørgsmål uden 

at give svar. I søgen efter ny stimuli stødte hun på Matthew Lipmans tekster og da hun 

præsenterede sig for ham, fandt de hurtigt et samarbejde. Hun var med til at uddanne de første 

lærere i USA og var derfor originalt med til at udvikle P4C. McCall, med sin hegelianske struktur 

som metodisk baggrund, definerer filosofisk dialog, som en samtale hvor flere kontraherende 

                                                      
34 Med inspiration fra Platon  
35Henviser til den oprindeligt udviklede model af filosoffen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). 
36 Henviser til Psykolog Lawrence Kohlbergs teorier om opbygningen af moral i stadier, hvortil han udviklede dilemmaer. 
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filosofiske ideer er repræsenteret og argumenter for disse ideer flytter dialogen og udviklingen af 

denne fremad.  

Hun afprøvede sammen med Lipman filosofien i indskolingen, hvor Lipman hidtil havde holdt sig til 

mellemtrinnet. For at de små børn skulle kunne bidrage med argumenter og grunde for disse, 

udvikler hun en simplificeret udgave af sin tese/antitesestrukturen til at sikre kontraherende 

argumenter, som den dag i dag er en af grundstenene i P4C’s praksis(McCall 2009:13): 

”Jeg er enig med______(navnet på barnet som man er enig med) fordi_______(årsag)” 

Eller 

”jeg er uenig med_______(Navnet på den man er uenig med) fordi_______ (årsag)” 

Metoden viste sig meget brugbar og eleverne begyndte at anvende frasen for at gøre opmærksom 

på, når de var uenige med sig selv, for at artikulere deres skiftende synspunkt. Deres 

pionerarbejde viste sig iflg. hende selv at have tre overraskende resultater: 

1. De små børn, som man havde forventet kunne sidde stille i dialog på gulvet i omkring 15 

min. viste sig at være engagerede og stillesiddende i op til 90 min. 

2. Børnene tildrog sig nemt metoden, hvor voksne havde sværere ved at tildrage sig den.  

3. Over tid ændrede gruppen (en 1. klasse) adfærd. Fra at have været en gruppe børn, der 

tilfældigvis sad i samme lokale, til et fællesskab kendetegnet ved hjælpsomhed, kendskab 

til hinanden og deraf følgende respekt. 

 

McCall opdagede et lødigt argument for P4C: normalt dannes fællesskaber mellem folk, som har 

samme kultur, tro, synspunkter eller andet. Her skabes fællesskabet på trods af eller på grund af 

disse forskelligheder, i glæden ved at blive udfordret på disse værdier. 

Hun kalder sin metode CoPI (Community of Philosophical Inquiry) og denne er udviklet for at gøre 

det muligt for børn (og voksne) at engagere sig i en filosofisk dialog på samme måde som en 

mundtlig udført dialog mellem professionelle filosoffer. (McCall 2009:79) 

Derfor er dialogen metoden og ikke andet arbejde går før eller følger efter. Den adskiller sig fra 

P4C og sokratisk dialog på andre og flere punkter:  
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Lærerens rolle kaldes ikke for facilitator, men formand (Chair). En meget mere styrende rolle end 

facilitatorens i både Nelsons og Lipmans optik. Det er således formanden, der bestemmer, hvem 

der taler hvornår. Modsat Lipman kan facilitatoren altså her udpege en elev, som ikke umiddelbart 

giver udtryk for at ville sige noget.  

Det betyder også, at formanden skal have tilpas uddannelse i logik og filosofi og tilstrækkelig 

filosofisk forståelse til at gennemskue børnenes filosofiske tænkningsformer. Vedkommende skal 

kunne gennemskue, hvilke børns tænkning, der ideelt ville være gode at sætte op imod hinanden 

for at sammenstille forskellige filosofiske baggrundsteorier. Endda uden at eleverne selv gøres 

opmærksom på eller er klar over denne bagvedliggende filosofi. 

Metoden udspringer af realismen til forskel fra pragmatismen eller kantianismen, og derfor er 

vores viden om verden forskellig fra verden. Alle kan tage fejl i deres forståelse og filosofien skal 

afhjælpe til afsløring af alle disse fejltagelser. 

Dialogen bevæger sig kun fremad, man går ikke tilbage for at forklare et eksempel eller en 

tidligere holdning. Her arbejder hun altså modsat Nelson, som arbejder bagudrettet så at sige. På 

andre punkter lægger metoden sig op ad Nelsons. Samtalen afsluttes nemlig ikke ved timens 

afslutning, den fortsætter over uger og måneder, som også Nelsons metode lægger op til. Derfor 

er der heller ingen aktiviteter til at afrunde lektionen eller konklusioner. Hun er sine forskelle, fra 

både Lipman og Nelson, meget bevidst og har behandlet begge metoder og flere til i udgivelser. 

Hendes banebrydende resultater og inspirerende klasseledelse blev vist i en dokumentar 

produceret af BBC, Socrates for Six-Year-Olds i 1990 og vakte begejstring hos briterne. Kort efter 

dannedes en organisation, som ville udvikle p4c til Storbritannien, kaldet SAPERE (Society for the 

Advancement of Philosophic Enquiry and Reflection in Education) Størstedelen bestod af lærere og 

filosoffer, som var ivrige efter at inkorporere P4C i deres praksis. De søgte i begyndelsen stor 

tilknytning til Lipmans institut IAPC for inspiration og læring, og fik herigennem tilladelse til at 

kalde deres metode for P4C.  

Dette var samtidigt med Per Jespersen, Hans Vejleskov og Holger Scheibel mere uorganiserede 

indsats. SAPEREs gruppe kom i samme konflikt som danskerne. De fandt ikke Lipmans materialer 

engagerende, lærermaterialerne var for omfattende og passede ikke ind i det nationale pensum. 
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De var modsat danskerne, mere stædige og insisterende. Frem for alt organiserede sig i stedet for 

at dele sig. (Lewis 2012:288) Dette sikrede deres udbredelse. 

9.1. SAPERE inkl. egen empiri 

En lille gruppe af pædagogiske filosoffer37 og en stor gruppe lærere begyndte at bruge billedbøger 

som stimuli, som de fik produceret lærervejledninger og øvelser til. Lipman ville som tidligere 

beskrevet ikke anvende billeder i sine bøger, da han gjorde en dyd ud af, at børnene selv skulle 

danne billederne, som en del af deres tænkning. Det viste sig dog gavnligt for briterne at bryde 

med Lipmans program på dette punkt. I 1994 gjorde et forskningsprojekt i South Wales gode 

resultater med disse bøger og manualer. Bl.a. viste det, at eleverne udviklede deres tænkning, 

lytteevne og sproglige færdigheder, men viste også fremgang på selvtillid38. Herefter tog det fart 

og flere lærere og skoler viste sig interesserede i at afprøve metoden. Da man havde frakoblet sig 

Lipmans fortællinger begyndte mange lærere at eksperimentere med billeder, folkeeventyr, 

kortfilm, digte og andet fra deres eksisterende pensum. Britisk P4C udviklede sig derfor til ikke at 

være indholdsbaseret, dvs. de lod det være op til lærerne, hvilke stimuli de fandt mest 

inspirerende og filosofiske. Det blev derved en praksis, der involverede lærere og elever i 

udforskningen af den filosofiske dimension i tænkningen. SAPERE blev herefter involveret i 

grundskolens udvikling gennem de lokale myndigheder og dernæst af regeringens initiativer. På 

trods af den store udbredelse, er det stadig en organisation, som ikke har nogen tilgængelige 

økonomiske midler. Derfor har det været og er stadig skolernes egen investering, når lærerne skal 

uddannes i P4C. Det har betydet, at de fleste interesserede skoler har tilkøbt sig det korte 2-dages 

introduktions kursus, som en opstart til at undervise efter disse metoder. Til sammenligning 

forlanger McCall, at de lærere som vil påtage sig CoPI metoden skal have mindst 80 timers 

undervisning, indeholdende både logik og filosofi. Undervisningen skal desuden varetages af en 

Ph.D. i filosofi med erfaring i CoPI. 

Der viser sig altså to store grupperinger med modsatrettede bevægelser i filosofididaktikken i 

Storbritannien. Den ene, ledet af McCall, med stærk forankring hos ”The Chair”, som skal være 

tilstrækkeligt uddannet og eksamineret i logik og filosofi, mens den anden gruppe, båret af 

                                                      
37 Karin Murris, og senere i samarbejde med Joanna Haynes, skrev i 1992 Teaching Philosophy with Picture Books 
38 Sapere.org.uk:entry number 7: The Dyfed Study: Bestående af 18 skoler, som deltes i tre grupper, hvoraf en var kontrolgruppe, en fik kun 
læseaktiviteter, mens den sidste fik læseaktiviteter med p4c. Disse fik to timers p4c hver uge i 2½ semester. 
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SAPERE, er stærkt fokuseret på udbredelse af metoden og derfor på ”hvad kan læreren nøjes 

med” for at varetage en kvalificeret filosofiundervisning. En reel og genuin overvejelse, når man vil 

påvirke et lands edukative politik, med de økonomiske overvejelser dette fordrer.  

SAPEREs uddannelsesanbefaling er delt op i en tretrinsraket, som følger: 

Level 1:  2 dages introduktion til filosofisk enquiry, hvorefter man bør være i stand til at begynde 

facilitering i et undersøgende fællesskab. Følgende temaer er dominerende39: 

 Introducere teorien bag og afprøve P4C i praksis (under kurset afvikles 3 enquiries) 

 Teknikker til at udvikle børns tænkning og de filosofiske færdigheder 

 Eksperimenterende teknikker til at understøtte spørgelyst og enquiry 

 Forbindelse mellem P4C og det planlagte pensum 

 Præsentation og demonstration af anvendelige ressourcer og øvelser 

Level 2: Udvikling af praksis i et undersøgende fællesskab, 4 dage 

Her søges at udvikle på faciliteringen, men også på vejledning af andre praktikere og her forlanges 

at du har gennemført level 1 og har udført mindst 6 enquiries. Desuden afsluttes med en prøve. 

Level 3: Teori og praksis angående filosofisk enquiry i skolen, 4 dage 

For at få adgang dertil, skal du have mindst 2 års erfaring i P4C i praksis og have bestået Level 2 

kurset. 

Level 3 koncentrerer sig om den filosofiske tradition og på udvikling af de forskellige områder af 

filosofisk enquiry.  Det involverer 15 timers selvstudium, 30 undervisningstimer og en eksamen. 

Herefter kan du selv afholde kurser hos SAPERE på level 1 og 2 niveau. 

For at kunne vurdere, hvor meget SAPERE mener, ”man kan nøjes med” tog undertegnede på 

dette 2-dages introduktionskursus i London januar 2014. Desuden blev en skole40 besøgt, som har 

indført filosofi 1½ time om ugen og har gennemført dette i snart 2 år. Det også blev muligt at 

                                                      
39 www.SAPERE.org.uk/course & Inset 
40 Tower Hill Primary School, vest for Oxford, med lavere socio-økonomisk baggrund, de såkaldte ”free-meal students”. 
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overvære undervisning i tre forskellige klasser (1. klasse, 2. klasse og 6. klasse) samt at interviewe 

både skolelærere, elever og leder om deres erfaringer med undervisningen. 

Bemærkelsesværdigt ved besøget på skolen var den store entusiasme og stolthed, der generelt var 

hos alle adspurgte. Alle oplevede stor personlig og faglig gevinst, det være sig både lærere og 

elever. Ved interview af 6. kl. elever efter endt lektion, sad læreren og tørrede tårer væk over at 

høre sin tidligere forsagte og undertrykte elev sige: ”jeg lærer at få relationer og at kommunikere” 

da han udtalte sig om fordelene ved filosofiundervisningen, hvilket også må siges at være 

dybsindigt reflekteret af en 11-årig. Andre bemærkelsesværdige udsagn om udbytte af 

filosofiundervisningen(mine oversættelser): 

 elever udtalte:   Oversat edukativ erfaring: 

”Jeg har lært at fordybe mig og at reflektere”  (læringskompetence) 

”Man lærer hvordan man gerne vil være i fremtiden”  (personlig og etisk læring) 

”Jeg føler jeg kan tage kontrol over mit eget liv”                 (dømmekraft og handlekompetence) 

”Når man lærer at være enige  

– lærer man også at være uenige, på en ordentlig måde” (demokratisk dannelse) 

Det var svært ikke at være begejstret over disse flot reflekterede og udtalte ytringer fra kun 11-12 

årige børn. Uanset hvordan undervisningen i øvrigt blev varetaget – hvorvidt den var filosofisk 

eller ej, så er disse uprovokerede ytringer noget nær ønsketænkning i en evt. diskurs om 

grundskolens formål og derfor værdifulde. Og uanset hvorvidt det gælder en filosofisk dannelse – 

ønskværdige refleksioner. 

På kurset blev det tydeligt, at der er udbygninger og afvigelser fra Lipmans program, som er 

nævneværdige. 

For det første har de udvidet Lipmans tre tænkningsformer med en ekstra. Således når SAPERE 

frem til 4 c’er: Creative, critical, caring og den sidste ”collaborative”; som udover at være en 

kategori for et skærpet fokus på den demokratiske dannelse handler om, at eleverne bygger på 

hinandens ideer. Det kan tænkes som erstatning for Lipmans oprindelige solide fokus på logik og 

argumentationsteori, som SAPERE kommer afviger fra. De supplerer i stedet med forskellige 

”thinkinggames”, øvelser, som stimulerer filosofisk tænkning. 
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For det andet har man et øget fokus på ’tænkning’, fremfor ’filosofi’. Det handler primært om at 

skabe eftertanke, og filosofien er et redskab hertil. Du behøver derfor ikke kalde lektionen for 

filosofi/p4C, men kan lige såvel kaldes eks. ’tænkecirkler’, ’diskussionstimer’ eller ’enquiry-tid’, 

skriver de i deres håndbog, som udleveres på kurset. Det betyder selvsagt noget for den filosofiske 

standard.  

Et nøglebegreb for SAPERE er ”You don’t enquire until you have a problem”41 . Med dette fokus på 

læringslyst, er det særligt vigtigt i SAPEREs metode, at det er blandt elevernes spørgsmål alene, 

der udvælges til dialogen. Heri hviler et didaktisk greb, som både McCall og Nelson ikke anvender. 

Det er et godt eksempel på, at SAPERE er udledt af en flok skolelærere, hvis første prioritet er at 

skabe læringslyst og understøttende læring - ikke nødvendigvis filosofisk læring. Da man jo ved 

denne model ikke kan sikre sig, at det spørgsmål der vælges er dét med størst filosofisk potentiale. 

Man kan spørge, hvad der er af størst værdi; (1) at flest muligt kan styrke tænkningskompetencen 

hos eleverne i skolen og få af dem styrke den reelle filosofiske tænkning, eller (2) at færre klædes 

på til at varetage den filosofiske dannelse af de få?  

Det kommer nok an på om du spørger en lærer eller en filosof.  

SAPERES ledelse adspurgtes af undertegnede, som har begge professioner i bagagen, om deres 

motivation. Deres svar var, at de fra begyndelsen, samlet set i organisationen, havde valgt at 

fokusere på at få så mange lærere ombord, uden at de skulle føle, at der var endnu et nyt 

curriculum eller ny kompetence, der skulle trækkes ned over hovedet på dem. Det skulle være et 

redskab til undervisning i det i forvejen eksisterende pensum. Dette fokus kan meget vel være 

årsagen til deres succes. 

Der er store kvaliteter ved den type tænkning SAPERE genererer, om den så kaldes filosofisk eller 

ej og metoden er lykkedes med at udbrede sig til mange skoler af flere grunde. Primært fordi 

kurset er tilrettelagt indenfor den korte tidsramme og er så konceptbaseret og fyldt med 

umiddelbare praksiskompetencer på Level 1 – ”du kan begynde på mandag!”, som et udtalt 

slogan. Over 2500 lærere om året vælger et kursus i SAPERE regi42.  

                                                      
41 Sagt af Rod Cunningham, kursusleder, skolelærer som har afsluttet Level 3  
42 Sapere.org.uk 
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Ikke desto mindre ville det være muligt at have et forstørret fokus på den filosofiske kvalitet. Der 

blev fx på Level 1-kurset ikke sat tid af til at arbejde med evaluering og kvalitetssikring af 

samtalerne. Håndbogen leverer det, men det er netop i denne egen-evalueringen, at man vil 

kunne få øje på, til eksempel, om samtalerne havde været for quasi- eller pseudo-filosofiske, jf. 

Lipmans samtaleformer.  

9.2. Evidens 

Efterhånden har især britiske studier vist stor positiv effekt af P4C i forskellige variationer over 

Lipmans metode. Nogle af studierne kan dog kritiseres for manglende metodisk stringens, men 

kvaliteten og kvantiteten af forskningsresultaterne viser tydelige tegn på store fordele ved denne 

type undervisning. Der er ingen negative fund i disse studier (Trickey & Topping 2004). 

Chef-skolepsykolog, Steven Trickey, i Clackmannanshire skoledistrikt i det centrale Skotland og 

Keith Topping, Professor i uddannelse og social forskning på universitetet i Dundee i Skotland har 

kritisk vurderet de tidligere studier. Der er i megen tidligere forskning fundet positive resultater af 

filosofilektioner, bl.a. på læringslyst, selvtillid, læseforståelse, logisk ræsonnement, samt på det at 

kunne udtrykke sig om egne læringsvanskeligheder og være selvkorrigerende i sin moralske 

adfærd. Især blandt elever fra lav socioøkonomisk baggrund. Studierne har dog ikke alle opfyldt de 

stringente krav for udvælgelse af eksperimentelle/kontrolgruppe design og de test som blev stillet 

var ikke anerkendte til formålet. De besluttede derfor efterfølgende at gøre et kontrolleret studie, 

som ikke kunne kritiseres metodisk, med andre ord, at gøre valid forskning på området. De ville 

undersøge om en ugentlig fælles filosofisk enquiry lektion kunne udvikle på: 

1. elevernes kognitive evner 

2. færdigheder i kritisk ræsonnement og dialog i klasseværelset 

3. følelsesmæssige og sociale kompetencer 

 

Forskningsdesignet var et 2 x 2 før-efter intervention/kontroldesign over 16 mdr. i et blandet 

socioøkonomisk område, hvor i alt 180 børn; 4 interventionsklasser og to kontrolklasser på i alt 6 

skoler blev testet bl.a. i en ’multiple choice’ kognitiv kompetencetest(CAT)(Trickey&Topping 

2007:278) før og efter de 16 mdr. Videofilmoptagelser af undervisningen blev ligeledes analyseret. 
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De anvendte et undervisningsmateriale43 stærkt inspireret af Lipman/SAPEREs metoder, med 

lettilgængelige vejledninger til lærerne. Heri blandt andet anvisning på, hvordan man skaber et 

undersøgende fællesskab med reference til Lipman, samt en anvisning på, hvordan man faciliterer 

efter en sokratisk metode, med reference til Nelson. Det er generelt for de britiske 

filosofididaktikere, at de inspireres af begge pionere. 

Konklusioner på deres forskningsprojekt (det såkaldt Clackmannanshire-projekt), som afsluttedes i 

2007 blev kort fortalt, at en ugentlig filosofitime ledte til(Trickey&Topping 2007:285): 

1. signifikant større fremgang i CAT testen 

2. Signifikant fremgang i målte verbale kognitive kompetencer og også i ikke-verbale og 

kvantitativ dømmekraftsevne (reasoning) 

3. fremgang i målte kognitive kompetencer uafhængigt af skole, klasse og køn 

4. fremgang i alle kvartiler ift. præ-test målingerne 

5. Effektstørrelsen i målte kognitive evner viste sig væsentlige større end de blev fundet i 

tidligere studier. 

 

Resultatet er altså, at børn drager fordel af filosofiundervisning. De antyder dog i efterskriften, at 

man bør give lærerne større mulighed for at blive i stand til at varetage denne type undervisning, 

og det bør derfor indgå som led i læreruddannelsen og i efteruddannelser(Trickey&Topping 

2007:286). Facilitering kræver iflg. psykologen Trickey, at man fjerner sig fra at være ekspert til at 

være tentativ og nysgerrig og bevidsthed om denne ændrede rolle er af afgørende betydningen 

for undervisningens positive udfald44. Her er altså flere pointer at tage til efterretning i interesse 

om implementering i Danmark. Det skal afslutningsvist tilmed siges, at dette er den absolut bedst 

anerkendte og refererede forskning, der er lavet indenfor filosofi med børn. Derfor fortjener det 

også at blive præsenteret her, da det anvendes som dokumentation i flere af vore nabolande, som 

arbejder for mere filosofi i skolen. 

                                                      
43 Paul Cleghorn:Thinking Through Philosophy, A Programme in Thinking Skills & Emotional Intelligence 
44 http://www.clacksweb.org.uk/document/228.pdf 



Lærke Groth Filosofi med børn – hvordan og hvorfor? 20.juni 2014 

En undersøgelse af Matthew Lipman og Leonard Nelsons pionerarbejde 

 

 
 19982367 Speciale i Pædagogisk Filosofi   Side 95 af 108 

10. Norge og Sveriges arbejde for filosofiens fremme 

Man må generelt sige, at både Sverige og Norge er længere fremme end Danmark i arbejdet med 

at anvende filosofien som læringsværktøj og samtidig få disciplinen anerkendt akademisk.  

I Sverige har Ann S. Pihlgren i 2008 skrevet doktorafhandling i pædagogik om sokratisk 

undervisning.  Hun fandt, at for at undervisningen skal lykkes, er en metodisk tilgang nødvendig. 

Samtidigt er et trygt miljø omkring samtalen vigtigt iflg. Pihlgren. I forhold til lærerrollen opdagede 

hun at gestikulation og blikke er en måde at signalere på i stedet for at afbryde dialogen verbalt. 

(Pihlgren 2008) 

Professor i filosofi, Ragnar Ohlsson, har forsket i flere år i, hvad filosofi i grundskolen kan udrette. 

Han beskriver det signifikante positive resultat som: 

”Flera av våra undersökningar visar på samma sak: ställda inför ett problem i matematik, filosofi, 

relationsproblem i klassen eller problem av annat slag, tycks barnan i försöksklassen ha lätt f¨r att 

föra ett samtal om saken, ge och kräva argument och att lyssna på ett sådant sätt att de kan ändra 

ståndpunkt under intryck av andras argument eller att de kan använda andras argument för att 

bygga under sin egen ståndpunkt. Detta tycks vara ett önskvärt och viktigt resultat, som kan 

knytas till filosofiundervisningens metod.” (Ohlsson 1999:345) 

Man kan, som mange har gjort45, stille spørgsmålstegn ved forskningsmetoden og den 

selvevaluering som er gjort her, men tegnene er de samme, som i anden forskning af samme type; 

at filosofien gør elevernes synspunkter mere velbegrundede og reflekterede. I Sverige har man 

altså flere eksempler på akademisk præstation ift. filosofi med børn. 

I Norge har der siden 90’erne været grupperinger, som tilrådede filosofi i skolen. Tilmed uddannes 

lærere i filosofiske samtaler med børn i henhold til vedtaget pensum på læreruddannelsen. Man 

har altså især i Norge anerkendt det rige læringsudbytte, som filosofien giver og haft forskellige 

indsatser i grundskolen. 

                                                      
45 Ex. Trickey and Topping 
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På baggrund heraf blev undersøgelser og rapporter skrevet bl.a. af nogle af de førende 

filosofididaktikere i Norge; Beate Børresen og Bo Malmhester46, som også deltog i Ragnar Ohlssons 

forskning. De havde til opgave at undersøge bl.a. hvordan filosofien anvendtes i skolen i Norge, og 

at samle information om forsøg med filosofi som selvstændigt fag. De vurderede desuden 

anvendelige undervisningsmaterialer og hvilke muligheder lærerne har for efter- og 

videreuddannelse på området. Pladsen her er ikke til nærmere gennemgang af rapporten, men de 

endelige forslag er her opremset for at give en fornemmelse af deres resultater: 

Forslag 1:  Begynde med filosofi på 1. til 4. klassetrin (som en begyndelse) 

Forslag 2:  Synliggøre og udvide filosofi i de øvrige fag i de ældre klasser 

Forslag 3:  Bruge ordene ”filosofi” og ”filosofisk” mere, i fag, på emner og på aktiviteter.  

Forslag 4:  Efteruddannelse og læreruddannelse med vægt på filosofi som praksis i 20 timer  

Forslag 5:  Filosofibog (en lærervejledning med planlægningsskema og evalueringsskema) 

Forslag 6:  Hæfte om samtale (Hvordan faciliterer man og hvorfor, hvad er forskellen på 
samtale, dialog, diskussion etc.) 

Forslag 7:  Hjemmeside (der bør oprettes en side, hvor der kan stilles spørgsmål, gives 
vejledning og deles materialer og erfaringer) 

Disse anbefalinger sammenfatter samtidigt de udfordringer filosofi med børn generelt har været 

ramt af, og de gælder derfor for Danmark også. Siden 2007 har disse anbefalinger været aktuelle 

for Utdanningsdirektoratet, og  i Norge har Kunnskapsdepartementet givet tilsagn om, på 

baggrund af anbefalingerne, at ville give filosofien større plads i grundskolen, i tråd med St. 

melding nr. 30 (2003-4): Kultur for læring. Opfordringen fra Kunnskapsdepartementet var at give 

en oversigt over relevant kundskab om filosofi med børn og unge. Og denne opfordring blev givet 

til Jens Breivik og Håvard Løkke, som er tilknyttet henholdsvis Institut for filosofi ved Universitetet 

i Tromsø, og Institut for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske sprog ved Universitetet i Oslo.  

De to forfattere forholder sig til den britiske variant af P4C og derfor medtages deres overvejelser 

her. De påpeger, at det arbejde som gøres med filosofi i skolen i Storbritannien er meget 

                                                      
46 http://www.udir.no/Upload/Rapporter/5/filosofi_i_skolen_rapport_2007.pdf?epslanguage=no 
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uensartet. Praksis kan variere fra skole til skole og afhænger i stor grad af lærernes og 

skoleledelsens interesser og initiativer.  

Iflg. forfatterne understøtter SAPERE den pluralisme som dette medfører, men anstrenger sig 

samtidig for at kvaliteten på arbejdet opretholdes. Dette gør de særligt ved at være med til at 

udvikle gode undervisningsmaterialer og ved at tilbyde kurser, hvor lærerne får anledning til at 

videreuddanne sig i brugen af filosofi som metode i undervisningen47.  

Både nordmændene og svenskerne inspireres af både Lipman og Nelson, og har som mål for den 

filosofiske samtale, at skabe en kritisk dialogkultur, hvori barnet kan tage ansvar for egen 

tænkning (Olsholt 2009:37).  

Gennem kursusvirksomhed har SAPERE haft stor indflydelse på hvordan der arbejdes med filosofi i 

skolen i Norge. Der findes 20 veletablerede ’filosofi-i-skolen’-miljøer blandt andet i Tønsberg, Florø 

og på Gran skole i Oslo iflg. rapporten, som alle orienterer sig mod SAPERE, snarere end mod 

Lipman. Det samme kan til en vis grad siges om de mere akademisk orienterede miljøer ved 

Universiteterne i Tromsø og Oslo. Også Høgskolen i Oslo har haft nær kontakt med det britiske 

miljø bl.a. ved at repræsentanter fra SAPERE har afholdt kurser her.  

Danmark har også for nylig været besøgt af SAPERE, da James Nottingham afholdt konference 

sammen med John Hattie48. James Nottingham er akkrediteret SAPERE Trainer og som sådan 

fortaler for implementering af filosofien. 

I Danmark er også fornylig en blomstring taget til. På Nr. Nissum seminarium49 har man besluttet 

at udbyde ’Filosofi med børn’ som et modul i den nye læreruddannelsesreform, inspireret af 

Lipman og SAPERE og tysk filosofididaktik. I Guldborgssund kommune har man tilbudt skoler og 

SFO’er at få kurser og efterfølgende interventioner og supervision i praktisk filosofi med større og 

større tilsagn om succes. Her er anvendt en afart af Nelsons metode, påvirket af Finn Thorbjørn 

Hansens sokratiske vejledningspraksis50. Desuden har flere friskoler51 valgt at sætte filosofi på 

                                                      
47 http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/rapporter/filosofi%20i%20skole.pdf 
48 Kendt for bogen “Visible learning” 
49 Ved lektor og teolog Dorete Kallesøe, som i mange år har dedikeret sig til at fremme filosofiske samtaler med børn 
50 Ledet af Michael Højlund Larsen, som er leder på diplomuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademi Sjælland Campus Nyk.sj. 
51 Bl.a. Hobro Friskole, Mariendal Friskole og en friskole under opbygning i Hjortshøj ved Århus, Børnenes Akademi. Filosofifaget ledes under 
supervision af undertegnede 
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skemaet uden endda nødvendigvis at have evidens for positivt udbytte. Her har man som oftest 

konverteret en dansktime og kaldt den ’filosofi’ i stedet.  

11. Praksiserfaringer fra dansk nutid 

Vester Skerninge Friskole på Sydfyn har haft filosofi på skemaet i over 8 år, og derfor var det 

naturligt at aflægge dem et besøg og gøre observationer over undervisningen, samt interviewe 

skoleleder og ledende lærer52 om deres erfaringer og overvejelser. 

De har fundet stor faglig, social, identitetsdannende udbytte af undervisningen. Deres 

undervisning er opbygget på den måde, at der en gang om ugen er fælles oplevelse af et narrativ, 

som stimuli til samtaler over spørgsmål eller temaer, som udvalgte lærere har kreeret. Dernæst 

deler eleverne sig i de respektive klasselokaler, hvor lærerne selv strukturerer sig i rundkredse, 

eller mere konventionel rammeopbygning. Der er her en time afsat til samtaler over temaer som 

retfærdighed, mod, kærlighed etc.  

Det særlige faglige udbytte beskrives af lærer Lene Kjær bl.a. med at ”de bliver begrebsbevidste, 

noget som hviler passivt i dem, bliver aktivt.”(2.1753) 

Socialt og personligt udbytte beskrives bl.a. i forældrenes reaktion på undervisningen, som iflg. 

læreren har beskrevet at ”det udvider deres samtaler med deres børn”(4.20). Desuden får deres 

elever ofte at vide, at de”er åbne og nemme at kommunikere med”(5.50). ”De har et godt 

selvværd og tør at stå frem”(8.22). Dette viser sig som feedback generelt efter besøg udenfor 

skolen. 

Som leder er Jens Fabricius ikke et sekund i tvivl om, at den indsats de gør på stedet har værdi. ”Vi 

er super enige om, at det er fantastisk. Det lærer børnene den refleksive tilgang”(1.52) ”Man kan 

få nye indgange til gamle mønstre”(28.0). ”Jeg synes det er fantastisk indlysende at gøre 

det”(12.35).  

                                                      
52 Interview i foråret 2013 af skoleleder Jens Fabricius og skolelærer Lene Kjær vedlagt som bilag (cd) 
53 Henviser til tidsangivelse i interviewet 
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Angående lærerrollen har de også fået øje på både udfordringerne og kvaliteterne: ”Man kan ikke 

være lærer, som man normalt er og hvor man har en ide om, hvor man skal hen. Det kan man 

ikke….. man skal prøve at forholde sig fuldstændigt åbent.” (9.58) ”Når det bliver skemalagt, så er 

der tid til det…..det giver ro for børnene, at de ved – her kan vi sidde stille og roligt og reflektere. 

Det føles rigtig rigtig godt. Det føles rigtigt.”(30.58). Da de blev adspurgt, hvordan de sikrer sig 

kvalitet i timerne, at der rent faktisk filosoferes; var svaret, at det ikke er så vigtigt om den enkelte 

time lykkes. Det er på den lange bane, at de oplever værdien af filosofien(26.26). ”Det er en slags 

hjernegymnastik, på linje med matematik og logik”(28.10) 

Det er tydeligt, af mine observationer, at eleverne både nyder og profiterer fra undervisningen. 

Sprogligt, socialt og personligt. Det på trods af, at de som udgangspunkt har kastet sig ud i det 

uden anden forberedelse end et besøg på en skole, som også havde filosofi på skemaet. Dvs. ingen 

filosofisk uddannede lærere. De udtalte selv, at en friskole i forvejen har kultur omkring det at 

lytte (21.40) med fortællinger og morgensamling og at friskolelærere måske oftere er 

omstillingsparate i undervisningssituationen, grundet deres ukonventionelle årsplan. (16.00)Ved at 

gøre metoderne endnu mere stringente og klæde lærerne bedre på filosofisk kunne man 

understøtte denne undervisning endnu mere, og derved få et større fagligt udbytte. Der 

konkluderes endeligt, at det har været en forudsætning, at alle lærere på skolen ”siger ja” til at 

filosofien skal fylde i dagligdagen(25.28), for at de har kunnet opnå succes med projektet. 
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12. Filosofi som selvstændigt fag 

Der er efterhånden gode argumenter for, at filosofien får sit eget spillerum; sit eget fag. Den 

primære grund er, at der ikke bør være anden agenda end den filosofiske, som er kompleks nok i 

sig selv. Jf. 3.3. Samtidigt skal den filosofiske samtale være opstået af elevernes interesse. De skal 

inderligt have en ejerskabsfornemmelse over samtalens indhold. Et citat, som sætter dette lidt på 

spidsen kommer fra Lipman: "ved at give børnene øvelse i at diskutere, for dem, ligegyldigheder, 

frarøver man dem de værdifulde glæder ved at lære og afstedkommer samfund med fremtidige 

borgere, som hverken diskuterer hvad de interesserer sig for, eller interesserer sig for, hvad de 

diskuterer." (Lipman 1988:14) Citatet fremhæver vigtigheden af ejerskabsfølelsen. Det er deres 

edukation og ved at give plads til disse diskussioner anerkendes børnenes egen nysgerrighed og 

undren, også kaldet læringslyst. 

Folkeskolereformen 

Med en ny skolereform er der baggrund for at sige, at der er rigeligt med nye indholdsmål at 

forholde sig til, og det bliver derfor svært at lade udviklingen af elevernes tænkning være det 

primære kompetencemål. Samtidigt ønsker man med reformen, at ”alle elever bliver så dygtige, 

som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra”54 og man har gjort vedtagelse 

om at indføre et nyt element kaldet Understøttende Undervisning, som oplagt kunne anvendes til 

filosofiundervisning, da formålet er at ”sigte bredere på at styrke elevernes læringsparathed, 

sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel”55.  

                                                      
54Pr. 17. juni 2014:  http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole 
55Pr. 17. juni 2014: http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Understoettende-undervisning 
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Denne overordnede beskrivelse fra Undervisningsministeriets hjemmeside kan anvendes som en 

ramme for en måde at indføre mere filosofi i skolen. Evt. som et fag. 

Holger Scheibel og Per Jespersen fastholdt begge, at filosofien ikke skulle have sit eget fag; det 

skulle være en dimension eller metode. For Scheibel skal den gennemtrænge hele hverdagen på 

skolen(Scheibel 1990:19) men i forsøget herpå er filosofien jo druknet. Det er, som Lipman også 

påpeger, vigtigt, at det begynder i et særskilt fag. Kun derved kan det trænge ind i de andre fag og 

blive en måde at tænke på, et sprog som tales. 

De fag som indtil nu har rummet filosofien, og som absolut fortsat bør gøre det, er dansk og 

kristendomskundskab. Der er som nævnt grunde til at mene, at den filosofiske aktivitet 

undertrykkes, hvis den begrænses til disse fag. 

Dansk:  

Den danske skoles største fag, modersmålsundervisningen, rummer den største pædagogiske 

uddannelses- og dannelsesopgave. Det er derfor også ofte dansklæreren, som har en 

klasselærerfunktion, der tager sig af både den personlige og den sociale dannelse.  Der er præcis 

herfor flere grunde til at filosofien skal adskilles fra dette fag. 

På det fagfaglige plan udvikler samtalerne sig i retning af tekstanalyse eller billedanalyse, eller 

bliver, som hos Per Jespersen, anvendt som støttende værktøj for læseudviklingen. Han havde selv 

produceret læsebøger med et filosofisk indhold og skal ikke forklejnes herfor.  

Den understøttende undervisning 

Understøttende undervisning skal 
supplere og understøtte undervisningen 
i fagene. 

Understøttende undervisning lægges i 
den del af skoledagen, som ligger ud 
over den fagopdelte undervisning. 

Understøttende undervisning vil kunne 
varetages af både lærere, pædagoger 
og personale med andre relevante 
kvalifikationer. 

Understøttende undervisning er ikke 
omfattet af holddannelsesreglerne. 
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Jespersen selv flyttede dog en del af de filosofiske samtaler til det, som i gamle dage hed klassens 

time. For her kunne man arbejde filosofisk med problemerne på et overordnet plan (Jespersen 

1985:3). Dvs. at han selv antyder, at han savnede et rum uden for det fagfaglige, til de almene 

filosofiske samtaler.  

Han gør endvidere filosofien til et etisk projekt, så at sige. For ham og for Vejleskov gruppen blev 

filosofien til en almenpædagogisk opgave (Vejleskov m.fl. 1991:43), vi må forpligte os på som 

voksne. Derfor blev filosofien betragtet som en metode og ikke som et fag. Han betragter sig selv 

som elevernes åndelige vejleder skriver han i sit essay, og heri ligger endnu et af problemerne ved 

at lade klasselærerens funktion være sidestillet med den filosofiske facilitatorrolle. Deri ligger en 

stor risiko for, at undervisningen bliver psykologiserende. At den bliver mere terapeutisk end 

filosofisk. Hvis undervisningen eller samtalerne drives af eksistentielle temaer og forbliver 

livsfilosofisk i sin tilgang går meget til spilde. Det er en svær forenkling af filosofien, hvis den 

undgår både erkendelsesteorien, naturfilosofien og kun bliver værdi- og vurderingsfilosofi.  

Tilmed risikeres holdningsrelativisme. Hvis alles følelser hele tiden skal anerkendes, ender det med 

at alles udsagn er lige gyldige og dermed bliver ligegyldige.  

Kristendomskundskab:  

Det første argument i begrundelsen for, at filosofien skal adskilles fra kristendomsfaget er den 

åbenlyse; at det stadig er muligt at undgå faget, på trods af at det tydeligt er blevet et 

kundskabsfag og ikke et forkyndelsesfag. ”Formålet med undervisningen i kristendomskundskab 

er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for 

livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.”56  På trods heraf, eller netop 

herfor er der gode grunde til at holde religiøsitet og filosofien adskilt. David Favrholdt taler om den 

religiøse person kontra den filosofiske person. 

Den religiøse person er netop religiøs fordi han, når han søger svar på de store spørgsmål om Gud, 

sjælen og om menneskets fri vilje, standser op ved noget han føler er sandt, noget han tror på ikke 

kan være anderledes.  

                                                      
56 http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Kristendomskundskab/Formaal-for-faget-
kristendomskundskab 
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En filosof derimod kan ikke holde en sætning for sand, fordi han tror på den. Han kræver en 

begrundelse for sine synspunkter.  

”Filosoffen søger fornuftsbegrundede anskuelser, beviser, et logisk uimodsigeligt grundlag, hvor 

den religiøse trodser fornuften og rodfæster sin anskuelse i en trosholdning eller en 

følelsesbetonet oplevelse. Det er den afgørende forskel.” (Favrholdt 1968:9) 

Ikke hermed sagt, at religiøse mennesker ikke kan være filosofiske, blot pointeret, at der er forskel 

på religiøs og filosofisk aktivitet. Indenfor kristendomsfaget er man nødsaget til at respektere folks 

religiøsitet; deres tro, overbevisninger og følelser. I en filosofisk diskussion leder man hele tiden 

efter grunde, argumenter, og man stopper ikke ved en følelse af sandhed.  Og heller ikke hermed 

sagt, at de filosofiske diskussioner skal ophøre med at være i disse timer, tværtimod, der er blot 

ikke plads til hele religiøsiteten og til filosofien i et enkelt fag. 

Filosofien håndterer de bagvedliggende, almene begreber og forudsætninger for de enkelte 

fagvidenskaber. I fagene er det ofte erfaringsmæssige undersøgelser, der skal til for at løse 

problemerne. Filosofiske problemer løses kun ved tænkning og argumentation. Ved at lade den 

filosofiske aktivitet stå alene, ved at man lader de filosofiske problemer få enetid, så at sige, bliver 

man sidenhen i stand til at lade de udviklede argumentations- og tænkningskompetencer og det 

udviklede begrebsapparat arbejde for de enkelte fags særlige grundproblemer. Endnu en pointe, 

som Favrholdt også angriber i forholdet mellem filosofi og videnskab: ”Filosofien har et særligt 

forhold til fagvidenskaberne, som giver den en særstilling i forhold til den enkelte fagvidenskab. 

Dette kan man indse ved at tænke over, at hver eneste fagvidenskab i sit udgangspunkt eller 

grundlag rummer en række filosofiske problemer, som fagvidenskabsmanden som regel ikke ved 

ret meget om, og som han ikke har kompetence til at udtale sig om.” (Favrholdt 1968:11) 

Kompetence eller ej, så vil de filosofiske problemer altid komme i anden række i forhold til den 

fagfaglige kundskab, som søges formidlet i undervisningen af faget. I filosofien er det selve 

tænkningen man vil udvikle, ikke en særlig viden, der skal videregives. Desuden er der altid en 
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risiko for at diskussionen bliver quasi-filosofisk i Lipmans forståelse57, når samtalen omhandler 

noget, der hører under dansk, kristendomskundskab eller andre fags paraply. 

  

                                                      
57 Jf 3.5.4. 
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13. Konklusion 

Filosofi med børn er i dette speciale blevet analyseret efter en deduktiv metode, med hovedvægt 

på den didaktik, som Lipman og Nelson repræsenterer. Konklusionen er, at der er store 

understøttende læringskvaliteter ved at lade eleverne lære at filosofere efter systematisk metode.  

Uanset erkendelsesteoretisk udgangspunkt genererer metodisk og seriøst arbejde med filosofi en 

tænkning, som er tentativ og motiverende. Dermed fremdrives og stimuleres den læringslyst, man 

så gerne vil opnå i skolen. At filosofere kan således både være en edukativ erfaring, men også en 

læringsrig erkendelse.  

Ved at lære at filosofere opnår man derfor kommunikative, faglige, personlige og sociale 

kompetencer til stor opbyggelig bistand i et menneskes modningsproces. Det betyder dog, at den 

lærer, som påtager sig at undervise i dette kunsthåndværk, selv skal være passioneret omkring 

filosofien og tilstrækkeligt uddannet for at være formidler af den tentative tilstand, som udmærker 

metoderne.  

Filosofiens liv i dansk skolekultur historisk set viser, at man før implementering bør overveje, 

hvordan man vil imødekomme væsentlige udfordringer og hvorledes en bæredygtig 

filosofiundervisning bør iværksættes og gennemføres.  

I den komparative analyse, diskussion og syntese fandt jeg, at pionerernes metoder er anvendelige 

i hver sin kontekst og for hver sine understøttende læringskvaliteter og potentialer. Det er 

desuden nødvendigt at overveje denne kontekst i forhold til elevernes alder, miljø, lærerens eget 

erkendelsesteoretiske ståsted og skolens opbakning. Dernæst må man tilpasse sin metode hertil.  

Med moderne optik undersøgtes metoder i ind- og udland efter anbefalinger ved implementering 

af filosofi i dansk grundskole. Her fandtes at 

 resultatet bliver diffust og ikke validt, hvis man, hvad angår filosofien ikke på forhånd har 

truffet beslutning om, hvilken type indsats man vil gøre i skolen, men lader det være for 

meget op til de enkelte lærere, uden en fælles uddannelse heri. Med indsats menes, at 

indsatsgrupppen bør træffe fælles beslutninger særligt angående filosofi som fag, hvilke 

stimuli der bør anvendes og undervisningens omfang.  



Lærke Groth Filosofi med børn – hvordan og hvorfor? 20.juni 2014 

En undersøgelse af Matthew Lipman og Leonard Nelsons pionerarbejde 

 

 
 19982367 Speciale i Pædagogisk Filosofi   Side 106 af 108 

 angående stimuli, er det vigtigt for læreren selv at kunne se det specielle tentative og 

filosofiske indhold heri. Dette kræver uddannelse heri, men til gengæld kan man anvende 

stimuli for samtalen, som i forvejen er en kendt og anvendt del af pensum. 

 

 det er vigtigt, at alle implicerede i en eventuel implementering siger ja til denne intervention. 

Dette skyldes, at læreren skal ændre og udvikle sin rolle, for at undervisningen kan få det 

tilsigtede udbytte og eleverne kan få en positiv oplevelse og et stort udbytte. 

 

 for at en implementering af filosofi med børn skal have kvalitet og være bæredygtig, skal man 

arbejde metodisk og systematisk. Dette bør man gøre af hensyn til, at man herved tydeligere 

kan se læringspotentialet, således at man kan føre evidens og derved få akademisk og politisk 

anerkendelse. 

 

På baggrund af de behandlede emner i afhandlingen vil jeg fremsætte følgende anbefalinger: 

Filosofi som fag: Jeg anbefaler, at filosofi får sit eget felt på skemaet en time om ugen, på linje 

med kristendomskundskab. Hertil bør udvikles flere gode, anvendelige undervisningsmaterialer til 

systematisk, metodisk behandling af filosofiske stimuli af forskellig karakter; billeder, narrativer, 

fotos, film etc. Desuden indeholdende alderssvarende filosofiske øvelser. 

Filosofikum: Der har vist sig at være udfordringer angående lærerens rolle; det kan både være 

svært at fralægge sig "magten" over samtalerne og svarene, men også selve det at filosofere, eller 

være klædt på filosofisk. Derfor anbefales et filosofikum på læreruddannelsen og som 

efteruddannelse, med fokus på filosofididaktik, spørgeteknik, facilitation, men også i personlig 

filosofisk adfærd. Man bør stemme sindet filosofisk, så at sige. 

Akademisk anerkendelse: Filosofi med børn bør desuden, som tredje anbefaling, anerkendes 

akademisk som pædagogisk filosofisk disciplin. Det bør få større akademisk bevågenhed, som en 

filosofisk pædagogik ligesom i andre lande vi sammenligner os med. 

Den særlige pointe, som jeg søger formidlet, og som jeg fremadrettet vil arbejde ihærdigt på at 

fremme er, at ved udvikling af den refleksive filosofiske kompetence gavner man ikke blot barnets 

personlige og demokratiske dannelse, man understøtter signifikant den faglige læringsproces, som 

skolen til alle tider søger at facilitere.   
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