
Du skal undre dig
Af freelancejournalist Bent Ulrikkeholm

Kan du huske første gang, du var ude at flyve? Gå til
gaten? Hvad er et boardingkort? Du fulgte omhygge-
ligt med i sikkerhedsinstruksen, det var spændende at
få kaffe i en plastickop med to småkager indeni, og du
blev nervøs for ukendte lyde i maskinen. Efter mange
flyveture giver det status at virke helt ligeglad og klage
til sidemanden over al ventetiden og for lidt benplads.
Sådan går det os ofte med tilværelsen, men der er en
periode i livet, hvor alt er nyt og uprøvet. Spændende
eller skræmmende. Vi kalder det barndommen. På
Dagtilbuddet Riisvangen prøver de voksne for tiden at
udfordre sig selv med en ny pædagogisk tilgang. Et
projekt om børns kreativitet og mulighederne i at an-
vende en filosofisk praksis er i gang. Filosofi i børne-
haven? Det er ikke så sært, som det lyder. Pædago-
gerne tager i en vis forstand med børnene på deres
første ”flyveture.”

Børns kreativitet
Louise Nabe-Nielsen er cand.pæd. med speciale i
pædagogisk filosofi. Hun er projektleder og initiativta-
ger til projektet, som er finansieret af BUPL´s udvik-
lingsfond. Mange tænker nok i første omgang på far-
vekridt, saltdej og byggeklodser når talen falder på
børns kreativitet i en daginstitution og Louise Nabe-
Nielsen smiler, som om hun har hørt det før, da jeg
nævner det. For det er en langt mere kompleks kreati-
vitet, der tænkes på. Og så nærmer vi os filosofien,
forklarer Louise, med en henvisning til Søren Kierke-
gaard og hans kolleger. - De gamle filosoffer undrede
sig over tilværelsen, og tænkte sig frem til sammen-
hænge. Den undren har børnene i forvejen, pædago-
gerne skal understøtte den, og ikke være for hurtige
med at give svar på børnenes spørgsmål, fortæller
Louise Nabe-Nielsen. Til forskel fra den klassiske
barn-voksen relation hvor det er børnene, der spør-
ger, og de klogere voksne som giver løsningen. Den

læring skal ikke afskaffes, men i projektet arbejdes
med at øge pædagogernes bevidsthed om, på nogle
tidspunkter, at gå med på børnenes undren over til-
værelsens mange mysterier set fra børnehøjde.

Nuanceret kreativitet
For Louise er kreativitet som omdrejningspunkt i pro-
jektet den nøgle, som kan åbne for at gøre noget nyt
sammen med andre. - De voksnes rutiner skal forstyr-
res, siger hun. Tankerne er blandt andet inspireret af
professor Lene Tanggaards arbejde, hvor kreativite-
ten i et fællesskab med andre bliver en metode til at
overskride det eksisterende, at bryde nyt land og gøre
sig nye erfaringer. Pædagogerne øver sig under vej-
ledning af Louise Nabe-Nielsen, der løbende undervi-
ser og erfaringsopsamler på personalemøder og dia-
loggruppemøder med pædagogerne. I hverdagen af-
prøves mulighederne for at støtte og udvikle børnenes
kreative tilgang. Hvad sker der, når børnene får nogle

rammer, hvor de kan lege og udtrykke sig kreativt i et
lidt større perspektiv?

Udvikling for mange
Leder af dagtilbuddet Thorkild Hjøllund finder projek-
tet visionært og med et stort udviklingspotentiale for
det samlede dagtilbuds medarbejdere. Samtidig er
projektet et tiltag, som giver et udbytte til 80 % af
medarbejderne, til forskel fra et kursus hvor nogle få
medarbejdere er af sted på egen hånd. - Projektet her
løber over lang tid, og jeg er ret sikker på, at vi får
tilført en blivende værdi til vores pædagogiske meto-
de, siger Thorkild Hjøllund. Han fremhæver især pro-
jektets fokus på børnenes egen undren, for det smitter
af på en erfaren personalegruppe, som på den måde
også selv kommer til at se på hverdagen og metoder-
ne med nye øjne.

Den filosofiske samtale
Louise fortæller, at i forhold til vuggestuebørnene er
øvelsen primært at få øje på deres undren, og jo æl-
dre børnene bliver, jo bedre er mulighederne naturlig-
vis for at gå ind i en samtale med dem ud fra de filo-
sofiske principper, der især bygger på Sokrates´ må-
de at føre dialog på. - En vigtig del af øvelsen er for
pædagogerne at være meget opmærksomme på, hvil-
ke svar de giver børnene, indskyder Thorkild Hjøllund.
Og det er netop et kernepunkt, supplerer Louise.
- Den voksne kender måske et konkret svar på bar-
nets spørgsmål, og skal øve sig i at vente med at give
svaret, og i stedet stille et mere åbent spørgsmål tilba-
ge, som underbygger barnets egen undersøgelse af
verden, fortæller hun.

Venner og edderkopper
Louise giver nogle eksempler. Hvis et barn er bange
for edderkopper, vil den voksne typisk berolige med,
at det er der ingen grund til at være. Men med den
filosofiske pædagogik er det et bedre svar at undersø-
ge sagen sammen med barnet. ”Hvordan kan det væ-
re, at du er det?” Eller måske snakker man om ven-
ner. I stedet for blot at konstatere, at det er godt at
have venner, skal den voksne være undersøgende i
forhold til, hvad det betyder for det barn at have ven-
ner.

Thorkild Hjøllund og Louise Nabe-Nielsen



En god projektstart
Thorkild og Louise var enige om i implemente-
ringen, at projektet skulle bæres af en personlig
motivation hos pædagogerne, så det blev lagt
frem som en mulighed, man kunne melde sig til.
Det gjorde pædagogerne alle uden undtagelse,
og det er en stor fordel. Længere hen i projektet
skal Louise Nabe-Nielsen tilbyde pædagogerne
at dele nogle observationer, hun gør sig om
deres anvendelse af metoden. Det understreger
det uddannelsesmæssige aspekt i projektet.
Louises eget succeskriterie for projektet vil væ-
re, om personalets selvforståelse i det pædago-

giske arbejde bliver rykket. At rutinerne bliver
udfordret, og den filosofiske samtale bliver et
værktøj, som pædagogerne kan bruge, når det
er hensigtsmæssigt. - En øget faglig selvbe-
vidsthed for den enkelte pædagog, er nok det,
jeg håber på, siger hun.

Onlineartikel udgivet af Jysk børneforsorg/
Fredehjem på
www.jyskborneforsorg.dk den 18. december
2012.
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Fjerde artikel af fire i 2012. De tre foregåen-
de artikler kan findes på hjemmesiden. De
hedder ”Frivillige unge i lektiecafé”,
”Havmågen flyver - også når det blæser” og
”Jeg ville være landmand.”

FAKTA
Dagtilbuddet Riisvangen er en selvejende insti-
tution (vuggestue og børnehave) tilknyttet Jysk
børneforsorg/Fredehjem. Dagtilbuddet består af
to afdelinger på forskellige adresser i Aarhus
Nord. Riisvangen ønsker i en tryg og tillidsfuld
atmosfære at skabe et inspirerende og engage-
ret læringsmiljø, der giver et godt fundament for
børnenes udvikling og trivsel.

Udviklingsprojektet løber i perioden oktober
2012 - februar 2013. Der er tre hovedfaser i pro-
jektet: 1. Hvad er kreativitet? 2. Hvad er filoso-
fisk praksis, og hvordan kan det sammentænkes
med kreativitet? 3. Er undren en kilde til kreativi-
tet? Hvordan sammentænke filosofi og kreativi-
tet? Projektet gennemføres som en blanding af
uddannelse, erfaringsopsamling og løbende
tilpasning i forhold til de praktiske erfaringer.
BUPL´s udviklingsfond har bevilget knap
100.000 kroner.

Projektet og de indsamlede erfaringer kan
følges på www.filosofiskpraxis.dk


