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Årsrapport
2021
Filosofi i Skolen er et forsknings-, udviklings- og efteruddannelses-projekt
som har eksisteret ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet siden 2017. Projektets fokus er filosofisk dialog sådan som det kendes
fra forsknings- og praksis-feltet Filosofi med børn. Denne rapport beskriver
nogle af projektets vigtigste aktiviteter i 2021.

Et år med mange aktiviteter
Selvom 2021 igen var præget af delvise nedlukninger af samfundet på grund
af COVID-19, var det igen et godt år i projektet og vi lykkedes med at gennemføre de aktiviteter vi havde planlagt både inden for forskning, efteruddannelse, materialedesign og formidling. De følgende sider samler de vigtigste
eksempler – tak for at læse med.
Caroline Schaffalitzky, Søren Sindberg Jensen og
Anni Nielsen, Filosofi i Skolen
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Forskning
Projektet rummer en række parallelle forskningsprojekter som vi har kunnet
arbejde med på trods af nedlukningerne som følge af COVID-19 i 2021. Og
året bød også på videnskabelige publikationer fra nogle af vores tidligere
undersøgelser.

Indvirkningen af filosofisk dialog i skolen
I 2017-2018 så undersøgelser nærmere på læreres og pædagogers perspektiver
på filosofiske dialoger som de enten havde iagttaget eller selv stået for dem.
Undersøgelserne udmøntede sig i videnskabelige artikler, hvoraf en udkom i
2021. Artiklen peger på, at filosofisk dialog med børn, ifølge lærere, kan have
en række positive indvirkninger i skolen:
For det første var lærerne i undersøgelsen positivt stemt overfor filosofisk
dialog – det fik dem til gentænke deres egen undervisning og gav et nyt syn
på deres elever. For det andet vurderer lærerne at den filosofisk dialog indvirker positivt på eleverne, og der er grund til at tro at den positive indvirkning
særligt har betydning for marginaliserede elever.
→ J ensen, S. S. (2021). The Impact of Philosophy with Children
from the Perspective of Teachers. Educational Studies
https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1871323
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Udfordringer ved at lære at facilitere
Det er velkendt blandt praktikere at det er sværere at facilitere dialog end det
ser ud til. Disse udfordringer er et fokuspunkt for forskningen i projektet og
to publikationer i 2021 har på forskellig vis undersøgt hvordan feltets idealer
realiseres i faciliteringen.
Den ene undersøgelse har analyseret to træningsforløb for lærere og peger
bl.a. på, at deltagerne i begyndelsen af forløbet ikke er særligt gode til at identificere deres egne udfordringer selv, men at de kan lykkes med det gennem
superviseret træning. Den anden undersøgelse analyserer et eksempel på
best practice inden for filosofi med børn, og peger på at der under overfladen
er tegn på at aktiviteterne faktisk ikke lever op til egne idealer.
→ S
 chaffalitzky, C. (2021). Learning to facilitate dialogue: On challenges
and teachers’ assessments of their own performance. Educational Stu
dies. https://doi.org/10.1080/03055698.2021.2007854
→ S
 chaffalitzky, C., & Hejl, C. K. (2021). Idealer og virkelighed i
Filosofi med børn. Studier i Pædagogisk Filosofi (in press)

Børns oplevelse af filosofisk dialog online
Trods fokus på børns perspektiver inden for Filosofi med børn som praksis,
er det kun sjældent at forskningen ser på børns syn på filosofiske dialoger
som aktivitet.
I denne undersøgelse blev børnene spurgt, og de gav generelt udtryk for at
de kunne lide at deltage i de filosofiske dialoger, og at de oplevede det som
et understøttende læringsmiljø hvor de frit kunne dele deres ideer. Men der
var også indbyrdes forskelle og flere gav komplekse svar.
→ S
 chaffalitzky, C., Sindberg Jensen, S., & Schou-Juul, F. (2021).
Children’s experiences of online philosophical dialogues.
Childhood & Philosophy, 17.
https://doi.org/10.12957/childphilo.2021.60940

HC Andersen og filosofi med børn
Samarbejdet om brug af filosofisk dialog som tilgang til HC Andersens eventyr i undervisningen afstedkom også i 2021 videnskabelige artikler.
Den ene artikel fokuserer på udfordringerne med fastlåste læsninger og foreslår at dialog kan hjælpe med at undgå disse, men anden artikel analyserer
den tilgang den danske pioner på området, Per Jespersen, havde til dialoger
om HC Andersen.
→ B
 om, A. K., & Schaffalitzky, C. (2021). National icons in education:
Hans Christian Andersen and the cultural policy of the canon of
Danish literature. The International Journal of Cultural Policy, 27(4),
411-421. https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1801660
→ S
 chaffalitzky, C., & Bom, A. K. (2021). Philosophical dialogues on
Hans Christian Andersen’s Fairy Tales: A case study of P4C
manuals. Childhood & Philosophy, 17, 1-19.
https://doi.org/10.12957/childphilo.2021.54386
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Samarbejder
Samarbejder med CoC Playful Minds
2021 bød også på en forsættelse af et godt samarbejde med CoC Playful Mind
omkring børns perspektiver og deltagelsesmuligheder.

Inspiration til filosofiske dialoger om FNs verdensmål
I efteråret udkom en samling af dialoger om FNs verdensmål. Materialet
er udviklet af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen fra Filosofi i Skolen
som del af et pilotprojekt med CoC Playful Minds under titlen "Filosofiske
eksperimentarier" i 2019, og ligger nu klar i en flot, gratis udgivelse.
Dialogerne er designet til at understøtte engagement og stillingtagen, men
uden at være moraliserende. I stedet for at spørge ”Skal vi afskaffe ulighed?”,
spørger vi i denne tilgang fx ”Skal man have det samme for at være lige?” og
åbner dermed for refleksioner uden at forudsætte et facit.
Hent materialet her: https://www.cocplayfulminds.org/videnlab/
toolbox/filosofiske-dialoger-om-fn-s-verdensmal/

Samarbejde om undersøgelse af Filosofiske eksperimentarier
Filosofiske eksperimentarier førte ikke kun til udgivelse af dialogmaterialerne, men blev også anledning til et videre, større samarbejde i 2020-21 om
forskning i børns deltagelsesmuligheder. Projektet blev sat i gang som en
undersøgelse af filosofiske dialoger og aktiviteter i fysiske læringsrum, men
blev på grund af nedlukninger og forsamlingsloft omlagt til en undersøgelse
af aktiviteter online. Dette betød både begrænsninger og nye muligheder.
Den første forskningsartikel fra projektet nåede netop at udkomme i 2021.
Den beskriver hvordan vi afviklede 58 dialoger online i seks skoleklasser og
hvordan børnene oplevede at deltage (se side 5).

Filosofiske samtaler om robotter og teknologi
for børnehavebørn
2021 blev året hvor Filosofi i Skolen bidrog til Odense Kommunes satsning
”Verden bedste robotby”, som skal inspirere børn og voksne i Odenses skoler og
dagtilbud til at arbejde med robotter og teknologi fra forskellige perspektiver.
I et samarbejde med kommunen og det pædagogiske personale i to børnehuse og et institutionsområde udviklede og afprøvede vi i 2021 et materiale
som skal invitere til og understøtte samtaler mellem børnehavebørnene om
robotter og teknologi. Samtalerne handler ikke om teknisk viden, men skal
vække nysgerrighed og fælles refleksion.
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Efteruddannelse
Filosofi i Skolen udbyder efteruddannelse i forskellige afskygninger – lige fra
korte inspirationsoplæg til superviserede træningsforløb hvor man arbejder
systematisk med refleksioner over praksis og får feedback på sine aktiviteter.

Filosofi i dagtilbud
I 2020 indledte vi et nyt efteruddannelsesforløb for 39 pædagoger og ledere fra
i alt 7 børnehuse under institutionen Sct. Hans i Odense. Deltagerne skulle i
perioden 2020-21 introduceres til didaktiske overvejelser og konkrete teknikker og får derefter besøg med sparring fra Filosofi i Skolen i egen institution. I
september måned afviklede vi det andet og sidste kursus i denne forbindelse
og efterfølgende var vi på besøg i børnehusene for at sikre forankringen i
den daglige praksis.

”Filosofisk dialog” med
børn er et spændende
og relevant supplement
til vores pædagogiske
arbejde med bl.a.
dannelse, sprog, sociale
kompetencer, fantasi
og kreativitet
Birgitte Kragelund,
institutionsleder i Børneinstitutionen Sct. Hans

Praksisnær kompetenceudvikling for Odense Friskole
Hvordan får man en effektivt en ny praksis i gang på en hel skole? I efteråret
2021 stod Filosofi i Skolen for et forløb i flere trin for hele Odense Friskole.
Forløbet blev indledt med to introduktionsworkshops for alle skolens lærere
og pædagoger, samt efter dybdegående to-dagens kursus for seks af skolens
lærere og pædagoger med efterfølgende træningsforløb. Kursusforløbet indgår som en del af skolens generelt fokusområde.

Specialistkursus i filosofisk dialog
I efteråret 2021 lykkedes det endelig at afholde vores specialistkursus i filosofisk
dialog igen. Deltagerne var en sammensat gruppe fra studier ved SDU, fra
gymnasiet og fra museumsverden som alle kom med et ønske om at bruge det
dialogiske som supplement i deres faglige praksis. Efter kurset fortsatte flere
i superviserede træningsforløb for at få praktisk erfaring med værktøjerne.

Workshops for lærere
Kompetenceudviklingsforløbene for lærere i Odense Kommune som har kørt
i 2018-2021 blev i 2021 fulgt op med en række brush up workshops med forskellige temaer og mulighed for sparring. Bl.a. holdt Søren Sindberg Jensen
en workshop om den forskning som flere af deltagerne have medvirket i, og
en anden SDU-forsker, Tina Høegh, holdt oplæg om dialog i lyset af fagdidaktiske problemstillinger og om forskningsviden om implementering af ny
viden og praksis i skolen.

Specialistkurset har givet
mig mulighed for både at
facilitere sessioner,
men også givet mig
et personligt redskab
i mit arbejdsliv hvor
nysgerrighed, refleksion
og respekt for
hinanden får nyt liv.
Nanna Yndgaard,
kandidatstuderende i
pædagogik og kursusdeltager
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Formidling og
outreach
På trods af stadige nedlukninger i 2021 har Filosofi i Skolen kunne gennemføre mange forskellige aktiviteter både fysisk og online. Vi medvirkede både
på Forskningens Døgn og ved CFUs temadag på UCL om feedback og dialg,
gav foredrag studerende ved VIA University College, og holdt en række inspirationsoplæg om filosofisk dialog for gymnasielærere.

Filosofi på dagsordenen i skolerne
Vi var også på inspirationsbesøg i skoler i 2021. For takket være støtte fra
Den Berlingske Fond, har Filosofi i Skolen fået mulighed for at besøge 50
grundskoler i 2021 og 2022 for at introducere og demonstrere filosofisk dialog
for både elever og ansatte. Nedlukningerne af fysisk skole i 2021 gjorde det
vanskeligt at gennemføre besøg, men det betyder til gengæld at der stadig
er mulighed for at få os ud i 2022.
Læs mere her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/
ikv/forskning/forskningsprojekter/filosofi_i_skolen/aktiviteter/
filosofi+paa+dagsordenen+i+skolerne
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→ "Formidling og outreach" fortsat fra side 13

Introduktion til Filosofisk dialog
ved Gyldendals Lærestreger
I marts blev Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen inviteret ind i Gyldendals studie for at fortælle om projektet og Filosofisk dialog i programserien
Lærestreger.
Se hele programmet her: https://video.gyldendal-uddannelse.dk/
secret/68098927/c68a8ea5404b8f9d1c48fa8d3b3a7876

Filosofisk dialog i radioprogrammet Supertanker
I oktober medvirkede Caroline Schaffalitzky sammen med tidl. Folketings
medlem og Generalsekretær i Foreningen Brobyggerne, Özlem Cekic, i Carsten Ortmanns radioprogram. Temaet var den ægte dialog.
Hør programmet her: https://www.dr.dk/lyd/p1/supertanker/
supertanker-dialog-dialogos-gennem-ordet

Materiale til Børne- og
Undervisningsministeriets læringsportal
I 2021 gav Søren Sindberg Jensen også inspiration til, hvordan man kan bruge
’det undersøgende fællesskab’, som det kendes i filosofi med børn-traditionen, i mangfoldige klasserum. Tilgangen giver mulighed for at rammesætte
dialoger, hvor elevernes hverdagserfaringer kan spille en fremtrædende rollen uden det fører til andetgørelse:
https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/
det-undersoegende-faellesskab-i-det-mangfoldige
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En kort status
frem mod 2022
Det blev i 2021 tydeligt at Filosofi i Skolen ikke længere er et opstartsprojekt, men et projekt med aktiviteter der er solidt forankret i længere, gode
samarbejder og hvor indsatserne fra både forsknings- og praksisaktiviteter
bærer frugt.
Når vi ser tilbage på året, er det således tydeligt at vi i Filosofi i Skolen lykkedes med fortsat at skabe værdi inden for alle vores satsningsområder på
trods af benspænd fra COVID-19.

Det næste år i projektet
Vi forventer således også at det kommende år i projektet vil have høj aktivitet
inden for både forskning og efteruddannelse og anden outreach.
Vi vil fortsat have fokus på dialog bredt og på grundskolen, men vi vil også
udvide opmærksomheden til nye områder. Konkret kunne det fx være oplagt
at se nærmere på den filosofiske dialogs potentiale i forhold til
→ dagtilbud, ungdomsuddannelser og professionelle fællesskaber
→ f aglig dialog i relation til faglige mål i grundskole og
ungdomsuddannelser
Sådanne udvidelser af fokus vil være i god tråd med de erfaringer og samarbejder som 2021 har budt på i Filosofi i Skolen.
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Få mere information om
Filosofi i Skolen her:
m filosofiiskolen@sdu.dk
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/
w	
projects/filosofi-i-skolen

w www.sdu.dk/filosofiiskolen
w	www.folkeskolen.dk/blogs/filosofi-i-skolen/
G www.facebook.com/filosofiiskolen/
www.linkedin.com/showcase/filosofi-i-skolen/
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