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Niveau 1 
Tid  5-15 min. 

Rekvisitter 
En række udsagn (se nedenfor) – eller find selv på andre, evt. i 
de bøger, I læser (højt) 

Kompetencer  
At vide og kunne formulere, hvad et åbent og et lukket 
spørgsmål er 

Spørgsmål 

Er Anders And en and? 
Er Anders And en flink onkel? 
Hvad hedder Anders Ands nevøer? 
Gør Rip, Rap og Rup altid det rigtige? 
Hvor mange ben har en hest? 
Må man spise en hest? 
Må man spise en gris? 
Hvor mange ben har et bord? 
Er der en gynge på skolens legeplads? 
Hvor mange børn må der sidde på gyngen på samme tid? 
Er der en pige i klassen? 
Er der en dreng i klassen? 
Er piger klogere end drenge? 
Er drenge sødere end piger? 
Er Anna sødere end Oliver? 

Kort instruks 
 

Hæng de to spørgsmålstegn op i hver sin side af klassen og lav 
en filosofisk skillelinje, dvs. to streger på gulvet, som eleverne 
stiller sig imellem for at være klar til at gå til den ene eller 
anden side. Forklar eleverne, hvad forskellen er på åbne og 
lukkede spørgsmål. Find selv på eksempler eller tag de første 
på listen. 
Et lukket spørgsmål: Et spørgsmål, som har ét rigtigt svar. 
Et åbent spørgsmål: Et spørgsmål, som har mere end et rigtigt 
svar og som man kan tale om. 
Alternativt printer du en række små spørgsmålstegn ud, som 
du deler ud til eleverne og beder dem i par om at blive enige 
og række spørgsmålstegnet i vejret, hvis spørgsmålet er åbent. 

Filosofididaktiske 
refleksioner 

Filosofi begynder med undren og spørgen. Vi begynder 
langsomt at bygge denne bevidsthed op. Når eleverne kan 
kende et spørgsmål fra andre udsagn, kan I begynde at arbejde 
med at kategorisere spørgsmålene i ”åbne” (filosofiske) og 
”lukkede” spørgsmål. Når eleverne kommer i 2. eller 3. klasse, 
kan de filosofere sammen over de åbne/filosofiske spørgsmål, 
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som de selv har formuleret (se Lommefilosoffen). Vi anbefaler 
generelt at arbejde bevidst med spørgsmål, når lejligheden 
giver sig i alle fag. 
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Åbent spørgsmål 
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Lukket spørgsmål 

 


