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Brug filosofien Henrik Juul Hent PDF Forlaget skriver: Benzin til tænketanken. Sætter eleverne i gang med at
filosofere. Brug filosofien præsenterer tre samtalemetoder, så læreren let kan organisere en kvalificeret

filosofisk samtale.

Eleverne møder både Sokrates´, Platons og Aristoteles´ tanker og lærer at bruge filosofien som
analyseredskab.

Udfordrer elevernes kritiske sans. Lærerens ressourcebog indeholder oplæg og kopisider, der udfordrer
eleverne til at tænke kritisk og logisk.

Redskaber til tværfaglighed. Brug filosofien er et tværfagligt system, som giver læreren redskaber til at
filosofere sammen med eleverne over faglige emner inden for dansk, samfundsfag, kristendomskundskab og

historie.

Velegnet til projektopgaven. Brug filosofien er lige til at gå til. Ressourcebogens vejledninger gør det nemt
for læreren at komme i gang. Systemet er velegnet til projektopgaven, hvor film, romaner, opfindelser, natur,
etiske emner og politik kan være genstand for filosofisk analyse.. Målgruppe: Velegnet til undervisning på

folkeskolens ældste klassetrin og på VUC
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