Type
stimuli
varighed
Film (klip)
5.13

19.12
(Vælg evt et
kortere klip)

1.12

Stimuli

Titel og kort
beskrivelse

Undringsfokus

”Dangle”
En mand hiver i en snor
fra himlen og opdager
at den er en lyskontakt
til Jorden.
http://youtu.be/kzRD59
r2j2A
”Imagine A World
Where Being "Gay" The
Norm & Being "Straight"
Would Be The
Minority!” En pige fødes
I en verden, hvor det
normale er at alle er
homoseksuelle og hun
chikaneres da hun
opdager hun selv er
hetero
http://youtu.be/CnOJgD
W0gPI
“Body evolution”; tid::
En model før og efter
photoshop
http://youtu.be/17j5Qz
F3kqE
”Man” Tegnefilm om

Om fristelse, konsekvens, Gud

Typer af
tænkning

Alder/klasse
Evt relateret fag

Sværhedsgrad
1-5

Kreativ
Kritisk

4Fra indskoling til
udskoling

1

Kristendom
Et tankeeksperiment. Om:
homoseksualitet, normalitet,
had, identitet, tilværelse

Kreativ
Kerende
Kollaborerende
kritisk

13 Fra 7. klasse

2

Engelsk,
seksualundervisning

Om skønhed, idealer,
normalitet,

Kritisk
Kollaborerende
kerende

10 5. kl - til udskoling

2

Om misbrug, overflod

Kritisk

8-

3
Filosofipatruljen.dk

3.36

2:07
Et uddrag på
ca. 15 min.
5 min.
Billedbøger
Ca. 15 min
10 min.
10 min.
Fortællinger
5-10 min

Ca. 3-5 min.

Stimuli

menneskets udnyttelse
af jordens ressourcer.
http://youtu.be/WfGMY
dalClU
Van gogh billede….
Pippi – fx introen, hvor
Pippi møder Tommy og
Annika
Granny and the Goldfish
(eng.)

menneske vs. Dyr/natur, at
herske, med perspektiver til
straf,

Kollaborerende
Kreativ

4. kl -

Normalitet
Selvstændighed
Konventioner
Må man slå ihjel?
Mennesker – dyr?

Kritisk
Koll.
Kreativ
Kritisk
Koll.
Kerende

Børnehave-4. kl.

3

7-10. kl. (I denne version)
Oversat: alle!

2

”Hvis verden var en
landsby på 100
personer” af David J.
Smith
Fupz: Verdens uartigste
dreng

Ydmyghed, rigdom vs
fattigdom, uddannelse,
opfattelser, forskellighed,
tolerance, respekt
Løgn-sandhed
Artig-uartig?

Kritisk
Kollaborerende
Kerende

9
3. kl.- udskoling

2

2-10. klasse

2

Michael Ende:
Teddybjørnen spurgte:
Hvorfor er jeg til?

Meningen med livet

Kritisk,
Koll.
Kreativ
Kritisk
Koll
Kerende

4-10. klasse

1

Æsop fabel:
”Skildpadden og haren”

tålmodighed, vedholdenhed,
dyder, hovmod, diversitet,
(inklusion)

Kritisk
Kollboreremde
keremde

7
Indskoling - udskoling

4

Diverse fortællinger fra
Ny Testamente:
Den fortabte søn (Luk
15)
De betroede talenter
(Luk. 19)

Tilgivelse og/eller hævn,
retfærdighed, misundelse,
jalousi, barmhjertighed,
medlidenhed, meningen med
livet, exklusion og inklusion,
synd, skam, Gudsbillede…..

Kerende
Kritisk
Kollaborativ
Kreativ

Alle niveauer

3

samfundsfag

Kristendom/religion

Filosofipatruljen.dk

6:54

Foto/kunst

Ting

Den barmhjertige
samaritaner (Luk. 10)
Michael Jackson:
”Earthsong”:

Stimuli

Naturen, menneskets magt og
vælde, bæredygtighed,
skabelse, mennesket,
skabelsesberetningen, at
mindes

Kritisk
Kerende

”Banksey Rickshaw.jpg”:
Et billede af et tykt,
hvidt par som køres i en
rickshaw af en lille,
tynd, sort dreng.

Temaer som: Menneskers
overflod, race,
rigdom/fattigdom, valg,
fedme, kunst

Kritisk
Kollaborerende
Kerende

11
4 kl - udskoling

1

Et kompas

Hvad får pilen til at vende mod
nord? Hvor skal jeg hen?
Hvem opfandt denne og
hvordan? Hvad skal vi bruge
den til i en tid med gps?
Retning i livet
ophav, herkomst, natur, alder,
uendelighed/endelighed, tid

Kreativ
kollaborerende

8
2. klasse - udskoling

3

Sten (forskellige farver
og konturer eller en
forstening af noget)

11
5.kl - udskoling

2

Kristendom/religion (den
kristne
skabelsesberetning)

Geografi
Kritisk
kreativ

4
indskoling - udskoling

2

Natur-teknik

Filosofipatruljen.dk

