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PROGRAM
11:00 Generalforsamling i DSFP
Alle medlemmer af DSFP er velkomne!
14:00 Velkomst til medlemsarrangementet “Filosofi med børn og unge”
v/ David Larsson, Formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis
14:05 “Når de voksne er nysgerrige — praktisk filosofi med børn”
ved Michael Højlund Larsen
15:00 “Filosofi i skolen”
ved Anni Nielsen
16:00 “At tænke er at gå på opdagelse”
ved Jeanette Bresson Ladegaard Knox
17:00 “Mød mig nu, hvor jeg er” — om filosofi med udsatte børn og unge
ved David Larsson
18:00 Filosofiske workshops, øvelser og meget mere…
Dyk ned i filosofien mærk de store tanker komme til live.
Hver workshop har en varighed på 30-50 minutter.
Lokale 1: Praktisk demonstration ved Anni Nielsen
Lokale 2: Praktisk demonstration ved David Larsson
19:00 Fri filosofi… Bliv hængende og filosofer videre over dagens oplæg med de
andre fremmødte!
20:00 Tak for i dag!

OPLÆGSHOLDERNE
Michael Højlund Larsen
Michael har som forfatter, foredragsholder og konsulent har
lang erfaring med at gøre filosofien anvendelig og tilgængelig
i hverdagen. Han er uddannet civilingeniør og master fra DPU
med speciale i filosofi og ledelse.
Michael vil i sit oplæg tale om, hvordan praktisk filosofi med
enkle midler kan blive en del af vores samvær med børn og unge
— til glæde for både børn, unge og voksne. Kort fortalt handler
det om, at vi som voksne hjælper børnene til, at de selv tænker
over og opdager, hvem de er, hvad der er godt, sandt og skønt,
hvad der er værdifuldt for dem, og hvordan de bør handle.

Anni Nielsen
Anni er cand.mag. i filosofi fra Syddansk Universitet. Hun er
ansat på Institut for Kulturvidenskab på SDU, hvor hun primært
arbejder i forskningsprojektet Filosofi i Skolen med
projektstyring, materialeudvikling og undervisning.
I sit oplæg vil Anni introducere til forsknings-, udviklingsog efteruddannelsesprojektet Filosofi i Skolen og den måde de
arbejder med Filosofisk dialog på.

Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Jeanette (Ph.D., mag.art. og cand.mag) er lektor i medicinsk
etik og humanistisk sundhedsfilosofi på Københavns Universitet.
Hendes interesser ligger primært i at udvikle begreber såsom
’eksistentiel sundhed’, forbedre forståelsen af patienter
gennem kunst og humaniora og at bistå sundhedsprofessionelle i
at analysere etiske dilemmaer og spørgsmål i klinikken.
Børn er nysgerrige på livet. De stiller spørgsmål om alt: Er
jeg et godt menneske, hvis jeg lyver? Er jeg fri til at gøre,
hvad jeg vil? Hvad sker der, når mormor dør? Med dette afsæt
vil Jeanette i sit oplæg fortælle om, hvordan hun kom til at
skrive en børnebog og praksisbog om det at filosofere med børn.
Oplægget beskriver, hvad filosofisk samtale med børn indebærer
og giver eksempler på måder at arbejde på.

David Larsson
David er privatpraktiserende filosof og ungekonsulent og har
flere års erfaring i at afholde filosofiske samtaler med børn,
unge og voksne, især inden for det socialpsykiatriske og
specialpædagogiske område. Han er især optaget af måden, hvorpå
filosofiske dialoger påvirker mødet mellem mennesker og hvordan
filosofien kan hjælpe os med at tage hul på svære samtaler om
emner som sorg, smerte, håb og mening.
David vil i sit oplæg dele nogle af sine erfaringer i at
afholde filosofiske samtaler med psykisk sårbare børn og unge.
Han vil bl.a. pege på, hvordan filosofiske dialoger i kraft af
deres iboende åbenhed kan medvirke til at forandre den unges
syn på sig selv og sin omverden. Det hele begynder med måden,
vi møder hinanden på.

