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Kan man være venner med en løve?
- Filosofi med børn i børnehaven

Det er tirsdag morgen og storebørnsgruppen skal have samling. Det har de næsten hver tirsdag, men i dag er tingene anderledes, for samlingen skal handle om filosofi – eller rettere om
at filosofere. Børnene er meget spændte, da vi ankommer. ”Hvad er det der filosofi for noget?”
spørger de i kor, da de ser os.
Vi kommer ud i institutionen for at introducere et forløb om venskab. Selvom venskab er noget, som pædagogerne allerede har arbejdet meget med, er de interesseret i at få nye vinkler
og indspark til arbejdet.
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Sammen med børnene igangsætter vi en række aktiviteter, der har fokus på børnenes filosofiske tanker om venskab. Børnene hører historier om Koldbakke-børnenes venskaber, ser undrekort om venskab, og bliver udfordret til selv at tegne billeder af venskab.
”Jeg har tegnet to, der spiller bold sammen, for sådan gør man, når man er venner” fortæller et
af børnene.
”Og jeg har tegnet to, der er uvenner… Man kan nemlig godt være uvenner, når man er venner”
forklarer en anden.
Børnenes tegninger bliver afsæt for en filosofisk samtale om venskab. Her kommer vi omkring
deres tanker om uvenskab, kammeratskab, forskellighed, alder, kærlighed og en hel masse
mere. I samtalen spørger vi ind til børnene på en åben og fordomsfri måde, som netop er kendetegnende for den filosofiske samtale. Her handler det ikke om at blive enige eller om at finde et fælles regelsæt for adfærd, men derimod om at få børnene til at italesætte deres tanker
og samtidig møde hinandens tanker.
Kan man være venner med alle? Bør man være venner med alle? Kan man være venner med et
dyr, en bamse eller måske en fremmed? Må man have hemmeligheder for sine venner? Må man
stjæle fra sine venner? Kan man være venner, hvis man er uvenner?
Det er spørgsmål som disse, der dukker op i forløbet.
Børn undrer sig af natur, de stiller spørgsmål og søger efter svar. Men ofte er svarene komplekse, og netop derfor er det vigtigt at give tid og rum til, at børn får lov at undre sig og møde
hinandens forskellige tanker.
At filosofere med børn er at tage børnene alvorligt, at give tid og rum til undren, og ikke
mindst at skabe mulighed for, at de kan udvikle en åben, kreativ og kritisk tilgang til den
komplekse verden omkring dem.
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