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Niveau Indskoling 

Tid  40 min. 

Rekvisitter 

TV-udsendelse: Emil og Grisepjokket (Emil fra Lønneberg 5, DR 2008, 

findes på CFU). 

Følgende uddrag: 

1. Start eller 2:00-4:50 

2. 14:37-19:00 

3. 23:00-24:25 (eller slut) 

Kompetencer  
Reflektere over og tale sammen om forskelle på mennesker og dyr 

Finde begrundelser for forskelle og ligheder mellem msk og dyr 

Kort instruks 

 

Sid i rundkreds på stole. 

Aktiviteten kan foregå som en blanding af frugtsalat og en narrativ 

session. Dvs. at du stiller spørgsmål, som eleverne forholder sig til 

ved at flytte eller sætte sig ned (se Filosoffens frugtsalat og vær 

opmærksom på at formulere spørgsmålene ”Dem, der mener, 

at…. Bytter plads”). Når der kommer et ”saftigt” spørgsmål, får 

eleverne makkertid (2 min.) og I går i fælles dialog om 

spørgsmålet. Brug en tale-dims. 

Filosofiske 

spørgsmål 

Uddrag 1:  

Er det synd for smågrisene, at soen har bidt dem ihjel? 

Er det mere synd for grisene, at soen har bidt grisene ihjel end at vi 

slagter og spiser dem? Hvad er forskelle/ligheder? 

Uddrag 2: 

Skal Emil beholde Grisepjok som kæledyr, eller skal hans far slagte 

den og lave den til juleskinke? 

Hvordan er et griseliv sjovt og ”skønt”? Hvordan kan man vide, om 

grisen bedre kan lide at lege med Emil end at stå i stalden?  

Kan man være ven med en gris?  

Kan man elske et dyr højere end et menneske? Hvad hvis man 

skulle vælge, hvem der skulle blive til juleskinke? 

Uddrag 3: 

Er det unaturligt for en gris at lære kunstner og være kælegris.  

Er det mere naturligt for en hund? Hvad er forskellen?  

Hvad betyder det at noget er unaturligt? 

Filosofididaktiske 

refleksioner 

I dag gør mange sig store overvejelser over dyreetiske spørgsmål, 

fx om du skal spise dyr, og hvordan de skal behandles. Denne 

aktivitet – for de mindste – tager problemstillingen op på børnenes 

niveau. 

I din forberedelse med at sætte dig ind i forskellige argumenter, 

kan du lytte til interview med den berømte dyreetiker Peter Singer:  

https://www.youtube.com/watch?v=_nch3NQ-wN8 (8-16 min.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nch3NQ-wN8

