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Å undre, gruble og 
filosofere med barn



Tegning
Moi holder en død fugl varsomt i hendene og ser forundret på den. Fuglen 
ligger i en bitteliten kiste og Bulder og Lex har gravet en grav. Modika har 
med blomster.

Om temaet
Den greske filosofen Epikur (342–270 f.Kr.) var ikke redd for døden. Han 
sa: «Når jeg er, så er ikke døden, og når døden er, så er ikke jeg.» Ikke alle 
er enige i det. Selv om vi lever, kan vi tenke på døden, og da er jo døden her 
likevel på en måte. Ifølge Aristoteles (384–322 f.Kr.) er det bare levende ting 
som kan dø, og det gjør de når de slutter å forandre seg og bevege seg selv.Barn opplever stadig at nytt liv kommer til. Kanskje har de små søsken? Hvor 

kommer de ifra? De fleste barn opplever også i løpet av barnehagetiden at 
kjæledyr, venner eller slektninger dør. Eller som her, de finner et dødt dyr 
i naturen. De må altså tidlig forholde seg til døden som realitet, og mange 
tanker og følelser oppstår i denne forbindelse. For eksempel er sorg og savn 
naturlig når noen vi kjenner dør, men hvilke tanker og følelser oppstår når vi 
plutselig finner et dødt dyr i naturen?
Samantas superblikkHvor mange er med på begravelsen? Hva heter de? Hva kalles det treet vi ser 
bladene på øverst i bildet? Kan vi se på treet hvilken årstid dette er? Hvordan 
ser vi at fuglen er død? Hvordan ser vi at alle er triste? Hvordan ser kisten ut, 
og hva er den laget av? Hva slags blomster har Modika plukket? Hva er det 
Lex holder i hånden, og hva skal det brukes til?
Lexingtons grublespørsmålFølelser i møte med døden•	 Hvorfor blir vi triste når noen dør?•	 Føles det verre når et menneske dør enn når et dyr dør? Hvorfor (ikke)?

•	 Blir vi triste når noen dør som vi aldri har møtt? Finn eksempler og 
moteksempler.

•	 Hvorfor er noen redde for å dø? 
Døden som forandring•	 Hva skjer (forandrer seg) når noen dør?•	 Hva skjer (forandrer seg) når noen blir født (blir til)?•	 Kan man ødelegge en spade slik at den dør? Hvorfor (ikke)?
•	 Kan man få en død fugl til å bli levende igjen? Hvorfor (ikke)?
•	 Forandrer man seg, eller slutter man å forandre seg, idet man dør?Være og ikke være
•	 Hva vil det si å være død, og hva vil det si å være levende?
•	 Hvordan kan vi vite at noe er levende eller dødt?

Busters tenkeleker
Levende og ikke-levendeTegn to sirkler på gulvet, eller på bakken hvis dere er ute. I den ene sirkelen 
skal barna legge ting som de mener er levende, i den andre legger de ting de 
mener er ikke-levende. Du kan gi dem en kasse med forskjellige ting slik at 
de har noen gjenstander å velge blant, eller du kan la dem finne tingene selv. 
Spør hvorfor de mener at hver ting er levende eller ikke-levende.Undersøk naturenHvis noe ikke er dødt, så lever det. Og hvis det lever, så er det i konstant 

forandring. Dette kan vi se på alt som gror og vokser i naturen. Undersøk 
trær, blomster og planter når dere er på tur. Se om dere kan finne ut hvilke 
planter som er unge og hvilke som er gamle, og hvilke som nettopp er 
blitt født og hvilke som er i ferd med å dø. Når dere kommer tilbake til 
barnehagen, kan dere plante frø og snakke sammen om hva som skal til for at 
frøet skal vokse. Hva trenger levende ting for å kunne vokse?Lesetips

Åsa Gan Schweder, Fra Fionaland, Omnipax (2011)Ulf Nilsson, Farvel, herr Muffin, Mangschou (2003)Pernilla Stalfelt, Døden-boka, Landbruksforlaget (2004)Atle Dyregrov, Hva skjer når vi dør? Gyldendal (2010)Wolf Erlbruch, And, Døden og tulipanen, Heinesen Forlag (2007)
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Å være eller ikke være

Liv Og død

Tekst: Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup.Illustrasjoner: Endre Skandferwww.dunderly.no©2012 GAN Aschehoug

Hva er tanker, og hvor kommer de fra?

Tegning
Modika ligger i gresset og dagdrømmer. Tankebobler med forskjellige 

drømmebilder: ett hvor hun dykker, ett hvor hun klatrer i tau og ett hvor hun 

hopper på ski.

Om temaet
Alle mennesker tenker. Men tenkning er egentlig noe rare greier. Vi har 

tanker inni hodet vårt, og vi kan «se» og «høre» dem uten å bruke øynene 

eller ørene. Dessuten påvirker tenkningen følelsene våre og følelsene påvirker 

tenkningen. Så hva er egentlig forskjellen på tanker og følelser?

Vi kan også lure på hvor tankene våre kommer fra. Blir de bare til av seg 

selv inni hodet vårt, eller kommer de til oss fra et annet sted? Vi kan derfor 

spørre om tenkning er noe vi har eller noe vi får. Et annet spørsmål er om vi 

tenker i bilder eller ord.

Tanke og drøm er også et interessant tema. Modika dagdrømmer om det 

ene og det andre, og da tenker hun vel også? Men isåfall må det bety – hvis 

det er sant som mange sier, at drømmer ikke er virkelige – at tanker ikke er 

virkelige heller. Hva tenker barna om dette?

Samantas superblikk

Beskriv stedet der Modika er. Hvordan kan vi se om det er dag eller natt? 

Ligger Modika, eller står hun? Hvordan ser vi det? Er det noen dyr på bildet? 

Hvor? Hva slags? Er det noen blomster her? Hvilken farve har de? Har 

Modika lilla blomster i håret? Forklar hva Modika tenker på. Er det noe alle 

tankeboblene har til felles?

Lexingtons grublespørsmål

Hva vil det si å tenke?

•	 Forsøk å forklare hva en tanke er.

•	 Trenger vi ord for å kunne tenke?

•	 Hva tenker vi med? Kan vi tenke med tærne? Eller magen? Prøv!

•	 Hadde vi vært mennesker dersom vi ikke kunne tenke?

•	 Hvor kommer tankene våre fra? Og hvor er tankene våre når vi ikke 

tenker (på) dem?

Hvem kan tenke?

•	 Kan dyr tenke, eller blomster?

•	 Må alle som kan tenke også kunne snakke?

•	 Alle mennesker tenker. Betyr det at alle som tenker er mennesker?

Tanke og virkelighet

•	 Hvor kommer tankene våre fra? Og hvor er de mens vi tenker dem? 

Drar de til et annet sted når vi er ferdig med å tenke (på) dem?

•	 Kan vi alltid bestemme hva vi vil tenke – og ikke vil tenke?

•	 Er en drøm en tanke? Er drømmer og tanker virkelige?

•	 Finnes det noe som det ikke går an å tenke på eller drømme om?

Tanke og handling

•	 Går det an å tenke samtidig som vi gjør noe (leker, spiser, løper osv.)?

•	 Gjør vi noe når vi drømmer?

•	 Er det å tenke å «gjøre» noe?

•	 Kan man bli sliten eller få vondt i hodet av å tenke mye?

•	 Vi kan hvile kroppen, men er det mulig å hvile tankene?

Busters tenkeleker

Ikke lov å tenke
Be gruppen om ikke å tenke i et halvt minutt. Eller du kan fortelle dem at 

i det neste halve minuttet skal de prøve ikke å tenke på (for eksempel) en 

elefant. Var det vanskelig? Hvorfor?

Drøm ivei
Gi barna i oppgave å prøve å «drømme» (forestille seg) noe de har 

bestemt seg for på forhånd. Du kan også bruke figurer eller gjenstander 

for å visualisere det de skal «drømme» om. Be dem lukke øynene mens 

de «drømmer». Etterpå spør du hva de «drømte». Undersøk likheter og 

forskjeller mellom «drømmene». Tenkte de det de «drømte», eller «drømte» 

de det de tenkte?

Fra følelser til tankebobler

Hold tegningen opp foran gruppen. Spør hva barna tror Modika føler der 

hun ligger. Er hun «glad», eller er det andre ord som bedre forklarer hva hun 

føler? Når dere har fått 3–4 forslag, spør hvilken følelse barna tror hører til 

hvilken av de tre tankeboblene. Her er mange kombinasjoner mulige, så bruk 

litt tid på å innhente barnas perspektiver.

Lesetips
Oscar Brenifier, Motsetningenes filosofi, Cappelen Damm (2009)

Gunilla Bergström, Albert og (hemmelige) Skybert, Cappelen (1985)

Einar Øverenget, Sokrates og pappa, Aschehoug (2011)
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Tegning
Modika kommer inn på kjøkkenet der Buster står og steker vafler. Buster 
smiler til henne, og sier: «Så fint at du kom, lille solstrålen vår!» Men Modika 
blir sint: «Jeg er ikke noen solstråle. Jeg er Modika!»

Om temaet
Det er vanlig at foreldre og andre voksne gir barn kjælenavn. Det er en måte 
å vise kjærlighet på. Kjært barn har som kjent mange navn. Så når Buster 
kaller Modika for «lille solstrålen vår», høres det ut som en slik hyggelig ting 
som voksne kan si til barna.

Men idag vil ikke Modika bli kalt for «solstråle». Idag vil hun bare være 
Modika og ikke noe annet. Hun vil være seg selv. Og hun opplever navnet 
som en del av henne. Navnet bærer liksom på de egenskapene alle forbinder 
med personen Modika: iver, nysgjerrighet, mot, og en dose frekkhet.

Men identitet er noe mer enn navn og egenskaper. For egenskaper kan 
forandre seg over tid, og selv navnet kan man endre hvis man vil. Ingen 
kjenner derfor seg selv (eller andre) så godt at man ikke kan spørre: Hvem er 
jeg (du) egentlig? Er du kroppen din eller er kroppen en del av deg? Dette er 
spørsmål vi skal se nærmere på her.

Samantas superblikk
Hva slags rom er Buster i (stue, kjøkken osv.)? Hvordan ser du det? Er det 
vinduer i rommet? Hvordan ser du det? Hvor mange vafler har han laget? 
Har han noen spiselige ting på benken (bortsett fra vaflene)? Er Buster glad? 
Er Modika glad? På hvilken måte ser du hvordan de føler seg? 

Lexingtons grublespørsmål
Kallenavnet «solstråle»
•	 Hvorfor tror du Buster kaller Modika for en solstråle? Er det fordi hun 

ligner på en solstråle? (Hvordan ser egentlig en solstråle ut?) Eller er 
det fordi Buster liker solstråler og kaller henne det for å vise at han liker 
Modika også? Andre grunner?

•	 Hvis Buster likte pølser, kunne han da kalt Modika for en pølse, eller blir 
det feil? Hvorfor?

•	 Hadde du selv likt å bli kalt for «solstråle»? Hvorfor (ikke)?
•	 Er det annerledes å bli kalt «lille solstråle» enn bare «solstråle»? Hvorfor 

(ikke)?

Navn og kallenavn
•	 Går det an å ha både et navn og et kallenavn? Hva er forskjellen?
•	 Kan noen ha et kallenavn, men ikke noe «ordentlig» navn? Hva er et 

«ordentlig» navn?
•	 Kan mennesker hete hva som helst, eller er noen navn umulige/ulovlige?
•	 Er det navn dyr kan ha, men ikke mennesker? Hvorfor er det slik?
•	 Finnes det umulige/ulovlige kallenavn?

Hva gjør oss til den vi er?
Hadde du blitt en annen enn den du er nå hvis:
•	 du fikk nye klær?
•	 du byttet barnehage?
•	 du flyttet til et annet land?
•	 du lærte nye leker?
•	 du bare lekte med gutter/jenter?
•	 du hadde en annen kropp?
•	 du fikk andre venner?
•	 du fikk en ny søster eller bror?
•	 alle trodde at du var en annen?
•	 du fikk et nytt navn?

Kroppen min og jeg
Alle monstrene har kropper. Alle mennesker og dyr har også kropper. 
•	 Finnes det noe som ikke har en kropp?
•	 Hva er forskjellen på det som har og ikke har en kropp?
•	 Eier vi kroppen vår slik vi eier klærne våre?
•	 Kan noen stjele kroppen vår?
•	 Kan kroppen tenke?

Busters tenkeleker
Er jeg navnet mitt?
Sett dere i ring, og sett en krone på hodet ditt. Spør barna hva du er 
(antagelig vil de svare konge/dronning/prins/prinsesse). Gi så hvert barn en 
lapp som det står barnets navn på, men bytt om på lappene slik at ingen barn 
har lapp med sitt eget navn på. Spør om barnet nå er [navnet som står på 
lappen]. Hvis du blir dronning av å ha krone på hodet, hvorfor blir de ikke 
[navnet som står på lappen]?

Best å gjøre, best å høre
Lag tre store sirkler på gulvet. I den ene skal vi ha ting vi liker å gjøre selv, 
i den andre ting som det er best å høre/lese om, i den tredje ting som vi 
hverken vil gjøre selv eller høre om. Les opp fra listen under (eller finn på 
egne eksempler), og for hvert eksempel ber du barna stille seg i den sirkelen 
hvor de mener handlingen hører hjemme:
•	 leke med Lego
•	 bli veldig syk
•	 danse
•	 lese bok
•	 spionere på farlige dyr
•	 spise matpakke
•	 gå på do
•	 spise vafler
•	 sove
•	 slå seg
•	 stjele og være slem mot andre
•	 hoppe i sneen uten klær
•	 gå på besøk

Hvis alle stiller seg i samme sirkel, undersøk om det kan finnes grunner for å 
plassere seg i noen av de andre sirklene. Hvis gruppen fordeler seg på de tre 
sirklene, forsøk å få igang en samtale mellom gruppene hvor de undersøker 
hverandres grunner.

Dette mener jeg, og derfor mener jeg det!
Vi har alle meninger om andre, hvordan de er, hva de liker osv. Men ofte 
har vi ikke så gode grunner for meningene våre, eller det er uklart hvorfor/
hvordan vi har akkurat denne meningen. Be barna si noe som de vet om 
en voksen de kjenner, f.eks. «Jørgen er morsom». Spør hvordan de vet 
dette. Kanskje de svarer: «Fordi han tuller med meg». Undersøk svaret, for 
eksempel: «Er alle som tuller morsomme? Er alle som er morsomme tullete?» 
Gå noen runder med flere barn slik at alle blir kjent med gangen i leken.

Lesetips
Munro Leaf, Historien om Ferdinand, Cappelen Damm (2010)
Ingunn Aamodt, Den store Pulverheksboka (alle pulverheksbøkene kan 

benyttes, fordi det brukes kallenavn) Omnipax (2005)
Alf Prøysen, Den første løvetann (sang) Fra Hompetitten til Bakvendtland, 

Gyldendal Tiden (1998)
Henrik Hovland og Torill Kove, Johannes Jensen føler seg annerledes, 

Cappelen Damm (2003)
Tor Åge Bringsværd og Anne Holt, Karsten liker å danse, Cappelen Damm 

(2001)
Endre Lund Eriksen, Bulder – en bruksanvisning, GAN Aschehoug (2011)
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Hva er tanker og hvor kommer de fra?
Alle vet at barn kan tenke. Og si overraskende 
ting. Ting som slår oss som dypt og klokt eller bare 
underlig. Barn forsøker å gi mening til det de ser, 
hører og erfarer.
Men de er ofte ikke klar over at de tenker, hvordan de 
tenker, hvorfor de tenker på akkurat denne måten, eller 
om det er mulig å tenke annerledes. Forfatterne av 
Dunderlys tenkekort åpner for den filosofiske samtalen: 
Hvem er jeg? Mitt og ditt, vennskap, raushet og gjestfrihet, 
følelser, leve sammen, og liv og død.

Om forfatterne:
Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup er magistre i 
filosofi og driver Barne- og ungdomsfilosofene ANS. De 
har arbeidet med filosofi med barn på heltid siden 1997.

Dunderlys tenkekort
er som Vennekortene, store kort i A3 format med 
en uttrykksfull og detaljrik illustrasjon på den ene 
siden, og forslag til et pedagogisk opplegg på den 
andre siden:
•   En kort presentasjon av hvert tema, beregnet 

på de voksne.
•   Samantas superblikk: Barn og voksne 

observerer tegningen med Samantas skarpe 
forskerblikk…

•   Lexingtons grublespørsmål: Kan brukes 
direkte i samtalen med barna, men også ment 
som en forberedelse til den voksne.

•   Busters tenkeleker: Her skal barna gruble med 
utgangs punkt i noe praktisk: bilder, figurer, 
en lek osv.

•   Lesetips: Forslag til relevant barnelitteratur.

Bestilles på www.dunderly.no, 
ordretelefon: 24 14 76 25, faks: 24 14 76 13  
eller bruk bestillingskjema i den vedlagte Vennebrosjyren

Relevant litteratur og musikk:

Barnas spørsmål og undring skal møtes med respekt.
Rammeplanen for barnehagen 


