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Alle elever har behov for at kunne for-

holde sig reflekteret til værdier, fælles-

skaber og den verden, de er en del af. 

Inspirationsmaterialet Filosofi og kritisk 

tænkning understøtter undervisning, 

der lægger op til, at eleverne arbejder 

med filosofiske spørgsmål og styrker de-

res kritiske tænkning og argumentation.

Materialet er udviklet til anvendelse i 

den undervisningstid, som skoler, der 

inddrager den understøttende undervis-

ning til konfirmationsforberedelse, skal 

tilbyde de resterende elever. Materialet 

kan dog bruges langt bredere og er 

oplagt at inddrage i bl.a. dansk, kristen-

domskundskab, billedkunst eller andre 

fags arbejde med bl.a. elevernes alsidige 

udvikling. 

I dette hæfte præsenteres tre udvalgte 

aktiviteter fra materialet. Det samlede 

inspirationsmateriale indeholder en lang 

række forløb og aktiviteter, der alle er 

struktureret ud fra de tre overordnede 

temaer ETIK, LIVSFILOSOFI og KRITISK 

TÆNKNING. Aktiviteterne fordeler sig 

over fem forskelligartede undervisnings-

former, der er enkle at gå til, og der kan 

gennemføres med få eller mange elever. 

Undervisningsformerne fokuserer bl.a. 

på filosofiske dialoger, æstetiske reflek-

sioner, feltarbejde og mini-projekter. 

4 råd til den travle underviser 
De fire råd gælder alle aktiviteter i 
materialet 

1.  Materialet skal fremme selvstændige 

refleksioner og elevens alsidige udvik-

ling. Sammenlignet med andre materia-

ler er filosofiske aktiviteter mere åbne 

og leder ikke efter bestemte svar. Det 

er derfor vigtigt at læse vejledningen og 

sætte sig ind i aktiviteternes specielle 

format.

2.  Hovedparten af aktiviteterne kræver 

kun ganske lidt forberedelse, men tjek 

inden lektionen, at du har de nødvendige 

materialer (forefindes typisk på skolen 

og/eller på internettet), og læs evt. kilde-

tekster, elevark eller historier igennem.

3.  Det er vigtigt at inkludere eleverne 

i processen omkring aktiviteten, fx ift. 

hvordan eleverne skal præsentere deres 

refleksioner, eller hvilket evalueringsfor-

mat I bruger, hvis I ønsker at evaluere.

4.  Vær ikke bange for at gøre materialet 

til dit eget ved at tilpasse det til netop dit 

formål – det er fleksibelt og kan bruges 

til både understøttende undervisning, i 

fagene og til tværgående temaer.

Læs mere om materialet og om arbejdet 

med filosofiske dialoger i materialets 

pædagogiske vejledninger. 

Find  det samlede inspirationsmateriale 

på emu.dk/filosofiogkritisktænkning.

http://emu.dk/filosofiogkritisktænkning


Med udgangspunkt i tilfældige og be-

synderlige handlingsudsagn får eleverne 

mulighed for at indgå i et undersøgende 

fællesskab og tale om, hvornår noget er 

rigtigt og forkert. 

I denne aktivitet bliver eleverne præ-

senteret for en række tilfældige hand-

lingsudsagn, som giver dem mulighed 

for at indgå i et undersøgende dialogisk 

fællesskab og tale om handlinger og 

moralens natur. I løbet af dialogen kan 

eleverne berøre temaer som fx normer, 

etik, praktisk etik, rigtigt/forkert, re-

spekt, ansvar, valg, rettigheder, grænser, 

magt, samfund. 

Egnet til aktiviteten: 

egnet til 6 elever eller flere  

Tidslængde: 1-2 lektioner

Materialer:

• En ”talebold” eller en ”talebamse”

• Et stykke papir hvor der står Er det  

forkert at…  

• 3-6 udsagnsord skrevet på hver  

deres stykke papir (fx ’Spytte på’, ’ 

Lyve overfor’, ’Myrde’, ’Gifte sig med’,  

’Stjæle fra’ eller ’Kilde’) (se evt. bilag)

 

 

 

• 3-6 navneord/personhenvisninger  

skrevet på hver deres stykke papir  

(Fx ’Dronningen’, ’Dig selv’, ’En baby’,  

’En edderkop’, ’En elefant’ eller ’Et  

træ’) (se evt. bilag)

 

 

 

 

Eksempler på 
undervisningsaktiviteter 
Er det forkert at…? - filosofisk dialog
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Forudsætninger, form og indhold

Filosofisk dialog er en praksisform som 

fx kendes fra filosofi med børn og som 

består af gruppesamtaler om reelt åbne 

spørgsmål. Den filosofiske dialog indle-

des typisk med en kort historie, nogle 

genstande eller andet, der kan sætte 

tanker i gang. Herefter indleder facili-

tator dialogen med et spørgsmål, der 

sætter gang i samtalen. Dialogen veksler 

herefter mellem makker-samtaler og 

plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig sær-

ligt til at engagere eleverne i abstrakte, 

engagerende filosofiske spørgsmål om 

viden, værdier og verdensbilleder. 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en 

rundkreds, så alle kan se hinanden, og 

der er plads til dig i kredsen. Start med 

at introducere eleverne til reglerne for 

dialogen før du præsenterer stimulus. 

Aktivitetens stimulus er en række hand-

lingsudsagn, som bliver sat tilfældigt 

sammen.

Begynd således: Læg skiltet hvor der 

står ”Er det forkert at…” i midten af 

rundkredsen og papirerne med udsagns-

ordene i en bunke (med teksten nedad) 

samt papirerne med navneordene i en 

anden bunke (med teksten nedad). Bed 

en elev om at trække et stykke papir fra 

begge bunker og lægge dem i forlængel-

se af ”er det forkert at…”. Først udsagns-

ord og derefter navneord, så de danner 

et spørgsmål. Fx ”Er det forkert at gifte 

sig med et træ?” eller ”Er der forkert at 

spytte på en baby?” eller ”Er det forkert 

at myrde en edderkop?” - herved dannes 

det første ankerspørgsmål. 

Ankerspørgsmål 1: Er det forkert at…? 

(Hvorfor/hvorfor ikke?)

Når gruppen har talt om ankerspørgsmå-

let, kan I starte forfra med at trække to 

nye papirer og danne et nyt spørgsmål: 

”Er det forkert at…?”.

Du kan evt. starte med at bruge de skilte 

med ord, som findes i aktivitetens bilag, 

og senere lade eleverne selv finde på 

ord, som I kan lægge i bunkerne.

Eksempler på emner og spørgsmål-

Handlinger, moralens natur, normer, 

etik, rigtigt/forkert, respekt, ansvar, valg, 

rettigheder, grænser, magt, samfund. 

Hvis noget er ondt, er det så også for-

kert? Kan en god handling, være forkert? 

Hvem bestemmer hvornår noget er en 

ond/god handling?

Referencer

Inspirationen til aktiviteten kommer fra 

Birch, D., “The Philosophy foundation”: 

www.philosophyfoundation.org.

 

http://www.philosophyfoundation.org
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Denne refleksion handler om to maleri-

er, der begge kredser om døden og hvor-

dan vi ser på døden.  Eleverne arbejder 

med refleksionsspørgsmål og eventuelt 

med præsentation af billederne og deres 

tanker om dem.

Egnet til antal personer: en elev eller 

flere (individuelt eller i små grupper)

Tidslængde: 2 lektioner

Materialer: 

• Billede af maleriet ”Flået hoved af en  

ung tyr”  

• Billede af maleriet ”En begravelse”  

(Du finder begge kunstværker i høj  

opløsning på Statens Museum for  

Kunsts platform SMK Open)

 

 

 

• Elevarket: En begravelse og Flået  

tyrehoved”  

• Evt. elevadgang til computer

En begravelse og Flået tyrehoved – æstetisk refleksion

Francisco de Goyas maleri ’Flået hoved 

af en ung tyr’ (ca. 1690) og Anna An-

chers ’En begravelse’ (1891) har begge 

at gøre med døden, og hvordan man 

gennem tiden har set på døden. Maleri-

erne gemmer dog også på andre temaer, 

som eleverne kan arbejde med gennem 

refleksionsspørgsmålene. Det kan fx 

være temaer som ritualer eller modsæt-

ningsforhold som dyr og menneske, barn 

og voksen, krop og ånd.

Forudsætninger form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner 

lægger op til, at eleverne arbejder 

selvstændigt eller i små grupper. Med 

udgangspunkt i et æstetisk værk (litte-

rært, musikalsk eller andet) reflekterer 

eleverne over oplevelsen af værket, dets 

udtryk og dets indhold. Indholdet kan 

i princippet være hvad som helst, men 

kunne fx berøre temaer som døden, 

virkelighedsopfattelser eller identitet. 

Underviseren kan supplere refleksio-

nerne med en opsamlende præsentation 

eller aktivitet.

Aktiviteten kan evt. foregå andre steder 

end på skolen, fx på et folkebibliotek, 

i byrummet eller på et museum. Alle 

eleverne behøver ikke nødvendigvis 

arbejde med samme aktivitet samtidig.

Tilrettelæggelse

Vær opmærksom på, om der kan være 

forhold der gør, at eleverne ikke bør 

arbejde med temaet døden (fx dødsfald i 

nærmeste familie eller lignende).
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Aktivitetens opbygning

Giv eleverne mindst 2 minutter til at se 

på maleriet ”Flået hoved af ung tyr”. Ud-

levér derefter elevarket: En begravelse og 

Flået hoved til eleverne og lad dem arbej-

de med de generelle refleksionsspørgs-

mål (mens de har billedet tilgængeligt). 

Derefter ser de maleriet ”En begravelse” 

og arbejder med det på samme måde.

Filosofi og kritisk tænkning – et inspirationsmateriale • 9
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Studér maleriet Flået hoved af ung tyr 

og tænk over spørgsmålene. Du behø-

ver ikke besvare dem alle lige grundigt 

– fokusér på dem, du synes giver mest 

mening. 

Spørgsmål til din oplevelse af 

maleriet:

• Hvad lægger du især mærke til ved  

maleriet?  

• Er der noget, der undrer/overrasker/ 

provokerer/irriterer dig ved motivet?  

Hvad/Hvorfor (ikke)?

 

 

• Vælg 10 ord, som du synes, passer til 

maleriet.

 

 

• Hvad tænker du, at maleriet fortæl- 

ler dig? Er det en eller flere ting? 

• Tror du, at alle vil opfatte maleriet  

på samme måde som dig selv? Hvor- 

for (ikke)?

 

 

• Kan du lide motivet? Kunne du tænke  

dig at se mere i samme stil? 

Studér derefter maleriet Begravelsen og 

tænk nu over refleksionsspørgsmålene i 

relation til dette billede. Du behøver ikke 

besvare dem alle lige grundigt – fokusér 

på dem, du synes giver mest mening. Lav 

eventuelt selv flere spørgsmål.

Refleksionsspørgsmål til malerierne

• Sammenlign de 10 ord, som du har  

valgt til de to malerier. Hvilke forskel- 

le og ligheder ser du?

 

 

• Hvilken opfattelse af døden får du  

gennem de to malerier? Ligegyldig/

uhyggelig/trist/sjov/andet?

  

 

• Tænk over de to maleriers titler.  

Kunne de hedde noget andet? 

• Er der forskel på, når dyr dør, og når  

mennesker dør? Hvilken? 

• Hvilket af de to malerier ville du helst  

have hængende derhjemme? Hvorfor? 

Elevark: En begravelse og Flået tyrehoved
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Når eleverne har arbejdet med de ge-

nerelle refleksionsspørgsmål for begge 

malerier, går de videre til de specifikke 

spørgsmål. I aftaler igen, om de skal ar-

bejde individuelt eller i mindre grupper. 

Eleverne behøver ikke at besvare alle 

refleksionsspørgsmålene lige grundigt 

– de kan fokusere på de spørgsmål, som 

giver mest mening for dem. De må også 

gerne supplere med egne tanker. 

I kan samle op på forskellige måder. I kan 

fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som 

eleverne fandt mest interessante – hvad 

har de svaret? Hvorfor har de svaret, 

som de har? Og har nogle svaret det 

samme? Eleverne kan også få lejlighed til 

at præsentere den opgave, de har valgt 

at løse (og deres overvejelser) for resten 

af gruppen (som måske har arbejdet med 

noget andet). Aftal fra begyndelsen med 

eleverne, hvilken opsamling der skal 

være.
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Med udgangspunkt i en video om reli-

gions betydning i dagligdagen, sendes 

eleverne ud i byen for at fotografere 

ting, som bygger på religiøse symboler. 

Efterfølgende reflekterer eleverne over 

tegn på religioner i byrummet og hvor-

dan sådanne tegn og symboler kan have 

indflydelse på vores liv.

Egnet til antal personer: 

2 elever eller flere

Tidslængde: 4-6 lektioner

Materialer: 

• TEDxTalken: ”Imagine no Religion” 

• Et kamera (fx i telefon) til hver gruppe

• Papir og skriveredskaber til alle  

elever 

Denne aktivitet kan skærpe elevernes 

blik for religioners betydning for kultur 

og dagligdag og kan berøre temaer som 

fx religion, livsverden, og værdier i det 

offentlige rum. 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteterne under feltarbejde og mi-

ni-projekter er designet, så de inddrager 

byrummet i elevernes læring. De vil såle-

des typisk foregå uden for skolen, uden 

underviser, og vil kræve en vis selvstæn-

dighed fra elevernes side. De kan dog 

med fordel kombineres til et forløb med 

aktiviteter i form af undervisning eller 

oplæg ved lærer. 

Tilrettelæggelse

• Planlæg aktiviteten ift. den tid, der 

er til rådighed (den kan evt. deles op  

over flere gange) 

 

 

• Tjek med eleverne, at de har forstået  

opgaven, og at de har mulighed for 

at tage billeder, fx med telefon – hvis  

ikke, må man aftale anden dokumen- 

tationsform (fx i form af feltnoter)

 

 

 

 

• Fortæl eleverne, hvor de må gå hen,  

og hvornår de skal være tilbage 

• Tal med eleverne om, hvordan man  

opfører sig respektfuldt (fx ift. at 

tage billeder af folk)

 

 

• Aftal med eleverne, hvilken form for  

opsamling de skal lave, og hvornår  

den skal være klar

 

 

• Sæt rammen for aktiviteten (fx mht.  

tid til præsentation). 

Aktivitetens opbygning

Religionsjagt i byen – feltarbejde og miniprojekt
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Eleverne starter med at se TEDxTalken 

”Imagine no Religion” (ca. 15 minutter) 

enten på fælles storskærm eller i mindre

grupper på egne computere. Eleverne 

skal lægge særligt mærke til det tema i 

videoen, der handler om de mange ting i 

dagligdagen, der stammer fra religion fx 

yoga, heksen på Skt. Hans-bålet, julenis-

ser og årskalenderen. 

 

Herefter sendes eleverne ud i byen for 

at finde og fotografere så mange tegn på 

religion som muligt – det kunne fx være 

et bryllup, et vejskilt for ”Påskestræde”, 

en vinkekat, en gravhøj, eller konfirmati-

onstøj. Det kan være en god ide at bede 

eleverne om at tage noter undervejs 

ift. de billeder de tager – hvad er der på 

billedet, hvor er det taget, og hvorfor er 

dette et tegn på religion? 

Tilbage på skolen skal eleverne forbere-

de en præsentation af deres billeder.

Forslag til opsamling

Som opsamling på aktiviteten kan I 

vælge mellem forskellige præsentations-

formater, fx:

• Eleverne viser i den kommende  

undervisningsgang deres billeder  

frem og fortæller, hvorfor de mener,  

at dette er et tegn på religion. Øvrige 

elever inviteres til at kommentere 

og stille spørgsmål undervejs. Bed  

herunder eleverne reflektere over,  

hvad de er blevet overraskede over 

i deres religionsjagt i byen, og om de  

kan give bud på, hvorfor religiøse  

symboler m.m. fylder så meget, som  

de gør. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eleverne organiserer billederne på  

en planche. De kan fx ordne det 

efter typer af ting (fx vejnavne, mad,  

bygninger eller andet) eller efter hvil- 

ke religiøse traditioner de mener,  

deres billeder hører til. Planchen 

kan hænges op i klassen (hvis den 

er fysisk) eller sendes til læreren  

(hvis den er elektronisk). Planchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kan kombineres med et oplæg, hvor  

billeder og kategorisering præsente- 

res og diskuteres. Bed herunder ele 

verne reflektere over, hvad de er ble- 

vet overraskede over i deres religi- 

onsjagt i byen, og om de kan give bud  

på, hvorfor religiøse symboler m.m.  

fylder så meget, som de gør. 

 

 

 

 

 

 

 

Variationsmuligheder

• Aktiviteten kan varieres eller udvi 

des med ”religionsjagt i avisen” eller 

”religionsjagt på nettet” efter samme  

princip. 

 

 

 

• Aktiviteten kan også afrundes med  

en dialog om, hvordan det ville have  

set ud i en anden by eller et andet  

land: Hvad kunne vi så have fundet?  

Hvorfor fandt vi mere/mindre her?

 

 

 

 

Referencer

Schaffalitzky, Caroline (2019): “Imagine 

no Religion”, TEDx Copenhagen kan ses 

på YouTube
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Evaluering: 
Inspiration til evaluering af aktiviteter

Fem evalueringsværktøjer
Et centralt mål med inspirationsmateri-

alets aktiviteter er, at de skal engagere 

eleven og understøtte elevernes alsi-

dige udvikling og filosofiske og kritiske 

tænkning. Da der her primært er fokus 

på oplevelse, motivation og fordybelse, 

bør en eventuel evaluering fokusere på 

elevernes oplevelse af og refleksion over 

arbejdet med aktiviteterne.

1.  Evalueringsark: 
Der afsættes 5-10 minutter efter hver 

aktivitet til at udfylde et skema, hvor 

eleven reflekterer over og vurderer sin 

oplevelse af aktiviteten.

 

2.  Spørgeguide til mundtlig 
evaluering i klassen: 
Efter hver aktivitet afsættes tid i klassen 

til at underviseren faciliterer en mundt-

lig evaluering ud fra en spørgeguide. 

Underviseren skal tydeliggøre for 

eleverne, at målet er at få eleverne til at 

dele deres oplevelse, og at evalueringen 

skal danne grundlag for afviklingen af 

fremtidige aktiviteter. Underviseren kan 

skrive stikord ned, som kan deles med 

eleverne og lægges i deres logbog. Giv 

gerne eleverne lejlighed til selv at tilføje 

personlige kommentarer.

3.  Individuel fri refleksion: 
Eleven får 5 minutter efter aktiviteten 

til at reflektere over sin oplevelse ved at 

skrive nogle korte stikord og sætninger 

ned om, hvordan det har været at arbej-

de med aktiviteten. Eleven vælger selv, 

om fokus er på indhold, arbejdsform, 

inddragelse eller andet. Refleksionen 

lægges i logbogen – husk at skrive dato 

og aktiviteten på.
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4.  Peer-diskussion: 
Eleverne får 5-10 minutter efter aktivi-

teten til i par eller små grupper at reflek-

tere over aktiviteten. De skriver korte 

stikord og sætninger ned om, hvordan 

det har været at arbejde med aktivite-

ten. Eleverne vælger selv, om fokus er på 

indhold, arbejdsform, inddragelse eller 

andet. Refleksionen lægges i logbogen – 

husk at skrive dato og aktiviteten på.

5.  Analyse af logbog: 
Hvis eleven har samlet refleksioner mm. 

i en logbog, kan forløbet afsluttes med, 

at eleven kigger sin logbog igennem 

og laver en samlet evaluering ud fra en 

analyseguide. Det aftales på forhånd i 

klassen, hvad evalueringen skal bruges 

til, og hvem der skal have adgang til den.

Læs mere og find skemaer til evalue-

ring af en enkelt aktivitet, vejleden-

de spørgeguide til fælles mundtlig 

evaluering samt analyseguide til 

evaluering af logbog for et helt 

forløb på www.emu.dk/filosofiog-

kritisktænkning.  

http://www.emu.dk/filosofiogkritisktænkning
http://www.emu.dk/filosofiogkritisktænkning


16 • Filosofi og kritisk tænkning – et inspirationsmateriale  

Filosofi og kritisk tænkning – et inspirationsmateriale 
på emu.dk/filosofiogkritisktænkning 

Her finder du blandt andet:
Pædagogiske vejledninger 
Aktiviteter og ressourcer

Evalueringsværktøjer




