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Filosofisk fokus i litteraturlæsning 

Børnene kæmper ofte med at få deres undren formuleret og begrebsliggjort. Det begrænser dem i at stille de for alvor saftige filosofiske spørgsmål. 

De kan måske godt formulere, at de er optagede af eller begejstrede for en stimulus som fx et eventyr, men de sætter ikke større almene begreber i 

spil i denne kontekst. En forhindring kan være, at de slet ikke kender, eller er klar over hvad disse store ideer eller almene begreber er. Så de ved ikke 

hvad de skal kigge efter. Det kan man dog træne ret præcist: 

Resten af dette dokument er eksempler på fire velkendte eventyr og 24 begrebskort. Hver elevgruppe (på omkring 4) skal have et sæt. Print, skær og 

uddel, og du er i gang. Det kan være en fordel at printe i forskellige farver og laminere dem, så kan du bruge dem igen og igen. 

Opgaven er at matche de almene begreber til de historier, de optræder i. Det kan også være andre historier, som klassen har læst for nylig. Grupperne 

vil være uenige eller få øje på, at nogle begreber hører hjemme i flere historier. De behøver ikke at bruge alle begrebskortene. Hvis en gruppe bliver 

tidligt færdig, kan du bede dem erindre andre historier, hvor de resterende kort kunne bruges. 

For at sætte disse nye kompetencer i spil, kan du få eleverne til at resumere andre fortællinger, de kender, og så spørge, hvilke almene begreber disse 

rummer. 

Når de almene begreber er fundet, vil det være oplagt (og filosofisk) at lade eleverne formulere spørgsmål i relation til disse, fx ”er det altid dårligt at 

lade sig friste?”, ”Kan man få et godt liv som voksen, når man er blevet mobbet som barn?”, ”Skal man hævne sig på sine fjender?”, ”Kan man 

nyde hårdt arbejde?” osv. Når det eller de mest saftige spørgsmål er fundet, kan en filosofiske samtale finde sted, fx efter ”Vaniljemodellen” (se 

under Ressourcer). 

God fornøjelse fra Filosofipatruljen! 

Tak til The philosophy man; Jason Buckley 
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Guldlok og de tre bjørne 

Guldlok er faret vild. Hun finder et tomt hus, som tilhører tre bjørne. Hun afprøver deres stole, spiser 

deres grød og lægger sig i deres senge. Hver gang foretrækker hun den mindste bjørns. Bjørnene 

kommer hjem, bliver vrede og finder Guldlok liggende i den lille bjørns seng…. Som regel i historien 

slipper hun væk, men man kunne også slutte med ”Gnarrscrunchmnmmnmmnmburrrp”. 
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Den grimme ælling 

En grim ælling bliver drillet af alle de fugle den møder. Han gemmer sig for vinteren. Om foråret siger 

alle hvor smuk han er - han har forvandlet sig til en svane. 
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De tre sma  grise 

Tre små grise forlader deres mor. Den første bygger hurtigt et hus af halm, den anden laver et hus af 

pinde, den tredje tager sig god tid om at bygge et solidt hus af mursten.  

Den store stygge ulv blæser de to første huse omkuld og grisene søger ly i den tredje brors 

murstenshus. De tre griser tænder et bål og spiser ristet ulv. Slut 
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Askepot 

Askepot har en ond stedmor og tre grimme søstre. De tvinger hende til at gøre alt det hårde arbejde. 

Hun vil gerne til prinsens bal, men de andre griner af hende. En fe fremtryller alt, hvad hun skal bruge, 

for at se fantastisk ud. Prinsen forelsker sig i hende. Ved midnat skal hun gå, før hendes tøj igen bliver 

til kludetøj. Hun efterlader en glassko. Prinsen rejser land og rige rundt for at lede efter den, som kan 

passe skoen. I den gamle version hugger søstrene hæle og tå af for at kunne passe skoen, men det var 

for voldsomt for Disney, så prinsen finder bare Askepot og de lever lykkeligt til deres dages ende. 
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