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TÆNK HØJT med dine elever får elever til at tænke og diskutere legende og åbent i klassen. Eleverne lærer at
tale fordomsfrit om filosofiske emner frem for blot at give de svar, de tror, læreren vil høre. 

Bogens 25 sessioner består af en historie og tilhørende spørgsmål, der er lige til at bruge - som varierende
indslag i den sædvanlige fagundervisning eller i sammenhængende forløb og på tværs af fag. Den filosofiske

og didaktiske baggrundsviden får læreren i overskuelig form i bogens indledende del.

Sessionerne er udviklet gennem 10 års arbejde med elever i alderen 5-13 år. Bogen er bearbejdet af Caroline
Schaffalitzky de Muckadell til danske forhold på baggrund af konkrete forløb i en række danske skoler.

"Filosofi med min 5. klasse var en åbenbaring for mig. Elever, der ellers aldrig havde haft modet til at sige
noget i timerne, bød pludselig ind med så indsigtsfulde kommentarer, at de andre var nødt til at tage dem

alvorligt. Alle skoler burde have filosofi på pensum." - lærer på mellemtrinnet
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