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RLE 5. - 7. trinn 

(Dette er også aktuelt i samfunnsfag, norsk og regning, samt på 8. – 10. trinn) 

 

Kompetansemål Filosofi og etikk 

 samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere 

over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet 

 drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid 

 forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om 

betydningen av dem 

 

 

 

Filosofiske samtaler 

 

Filosofisk samtale om mangfold 

Bruk loggarket nedenfor som utgangspunkt for en filosofisk samtale i klassen. Gi elevene 

tenkepause i 2-5 minutter til å svare på oppgaven. Samle inn begrunnelsene i to runder og lag 

to lister på tavla - én over gode grunner og en over dårlige. Læreren skriver. Velg ut den som 

skal begynne runden med terningkast eller lappetrekking. 

Etter den andre tenkepausen velges noen elever ut med terningkast eller lappetrekking til å 

presentere og begrunne sitt valg. Ha samtale om det. Snakk om så mange begrunnelser dere 

rekker. 

Husk å sette av de siste 10-15 minuttene til metasamtale. Elevene svarer på metaspørsmålet i 

en tenkepause på ett minutt. Hør på hverandre i en runde og velg ut noen vanskeligheter som 

dere skal trene spesielt på neste gang. 

 

OBS når elevene leser opp i runder skal de ikke gjenta noe som har vært sagt før. De kan si 

pass eller "jeg har det samme som ...". 
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Loggark i filosofi 

 

Mangfold 

 

Tenkepause 

Skriv én ting som er bra med at det er forskjellige folk i et land. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Skriv én ting som er dårlig med at det er forskjellige folk i et land. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Sammen 

Hør på hverandre i runder og lag to lister sammen på tavla. 

 

Tenkepause 

Finn den beste og den dårligste grunnen på hver av listene. 

Grunn nr. __ er best, fordi ________________________________________________ 

 

Grunn nr. __ er dårligst, fordi _____________________________________________ 

 

Grunn nr. __ er best, fordi ________________________________________________ 

 

Grunn nr. __ er dårligst, fordi ______________________________________________ 

 

 

Metasamtale 

Hva var vanskelig? 

 

______________________________________________________________________ 
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Filosofiske samtaler om toleranse og om morsmål 

Ha en filosofisk samtale med utgangspunkt i loggarkene nedenfor. Elevene får hvert sitt 

loggark og arbeider alene i tenkepausene. Elevene skal lese opp det de har skrevet. Jfr. 

instruksjonen ovenfor. 
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Loggark i filosofi                                          Navn ________________  Dato_______ 

 

Toleranse 

Hendelse 

Påstand: Å si at en annen tar feil, er å være intolerant. 

 

Tenkepause 

Ta stilling til påstanden 

 

Enig/Uenig, fordi___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ta stilling 

De som er enig reiser seg. Tell hvor mange det er og skriv ned tallet. Gjør det samme med 

dem som er uenig. 

 

Det var ____ som var enige og _____ som var uenige.  

 

Samtale 

Finn den beste begrunnelsen for å være enig og den beste for å være uenig. 

 

 

Metasamtale 

Svar på spørsmålet. 

 

Hva var vanskelig? 

 

___________________________________________________________________________ 

Hør på hverandre i en runde. 
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Loggark i filosofi                                    Navn ______________       Dato__________ 

 

Rett til å lære morsmålet 

Barnekonvensjonen sier at urfolk og minoriteter har rett til å lære morsmålet sitt. 

 

Spørsmål: Hvorfor er det viktig å lære morsmålet sitt?  

 

Tenkepause 

Svar på spørsmålet. 

 

Det er viktig, fordi___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Samtale 

Velg en til å presentere sitt forslag. Finn ut sammen om det er bra. Gjør det samme med andre 

forslag. 

 

 

Metasamtale 

Svar på spørsmålene. 

 

Hva lærte vi? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Hva var vanskelig? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Hør på hverandre i runder. 
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Filosofisk samtale 

Lag et loggark som kan brukes som utgangspunkt for filosofisk samtale. Bruk loggarkene 

ovenfor som mal. Hvis du ikke vil bruke loggark, kan du skrive spørsmålet eller påstanden på 

tavla, gi elevene en tenkepause til å skrive ned et svar eller en begrunnelse for å være enig 

eller uenig og så ha en runde hvor dere samler svar eller begrunnelser som dere sorterer etter 

ja/nei eller enig/uenig. 

Det kan for eksempel ha følgende spørsmål eller påstander: 

Har vi ansvar for dem som skal leve på jorda etter oss? 

Vi har ansvaret for dem som skal leve på jorda etter oss. 

Det er galt å ikke dele ressurser vi har tilgang til med andre. 

Skal vi bruke naturressurser selv om det fører til at vi ødelegger deler av naturen? 

 

 


