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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Filosofi. 

Titel 2 Etik - den gode handling. 

Titel 3 Livsfilosofi - det gode liv. 

Titel 4 Politisk filosofi - det gode samfund. 

Titel 5 Har mennesket en fri vilje? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 12 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til filosofi. 

Indhold Kernestof: 

David Favrholdt: Filosofi og samfund (Gyldendal: København 1968) side 9-16 fra 

Kapitel 1: ”Hvad er filosofi?” (filosofiens genstandsfelt, afgrænsning til andre fag, 

filosofiens formål og relevans). [7 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 5-11 (filosofiens genstandsfelt og metode, argumentati-

on) [4 sider]. 

 

Astrid Holm: Den første filosofi: ideer og perspektiver (Systime: Århus 2008) side 65-66 

(om filosofiens discipliner: ontologi, erkendelsesteori, etik, politisk filosofi osv.) 

[1,5 sider]. 

 

Sekundært stof: 

Per Fridberg: ”Hvad er filosofi?” (eget materiale) [2,5 sider]. 

Uddrag af videoclip med interview med filosoffen Ole Fogh Kirkeby om hvad 

filosofi er (https://www.youtube.com/watch?v=Wekdt36juDE - besøgt primo 

januar 2018). 

 

Omfang 

 

6 lektioner á 45 min. (4,5 timer). 12,5 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Filosofiens identitet, genstandsfelt og discipliner. Filosofiens metoder - herunder 

argumentation, begrebsanalyse og tankeeksperimenter. 

 

Kernestof: 
-Centrale filosofiske begreber og positioner.  

-Elementære argumentationsteoretiske begreber.  

 

Faglige mål: 
-Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner  

-Udvise elementært kendskab til argumentationsteori  

-Behandle problemstillinger i samspil med andre fag [argumentation i Dansk A]. 

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, par-opgaver, mundtlig diskussion, skriftlig diskus-

sion og argumentation på online-fora. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Etik - den gode handling. 

Indhold Kernestof: 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 14 (om etik og moralfilosofi) [1 side]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 15-19 (om pligtetik og sindelagsetik, om Kants pligt-

etik og Det kategoriske imperativ) side 22-23 (om kritik af Kants etik) [6,5 sider]. 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 

2011) side 148-155 (om Kants etik) [7 sider]. 

 

Jesper Frandsen og Mads Rangvid: Enigma - et dilemma (Systime: Århus 2010) 

side 77-82 (om Kants etik) [6 sider].  

 

Immanuel Kant: Grundlæggelse af moralens metafysik (1785) - uddraget er oversat af 

Justus Hartnack og er gengivet side 19-22 i Kasper Larsen og Christoffer Boserup 

Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [1,5 side]. 

 

Immanuel Kant: Grundlæggelse af moralens metafysik (1785) - et andet uddrag gengivet 

i Karin-Ann Madsen: Praxis (Gyldendal: København 1995) [1 side]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 23-26 (Konsekvensetik, Jeremy Benthams handlings-

utilitarisme og John Stuart Mills regelutilitarisme) [3 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 28-30 (kritik af utilitarismen) [2 sider]. 

 

Jeremy Bentham: “Om værdien af en mængde lyst eller smerte og hvordan den 

kan måles” - uddrag fra An Introduction to the Principles of Morals and Legislation 

(1781). Uddraget er fra kapitel 4 og er oversat af Per Fridberg. [2 sider]. 

 

Jeremy Bentham: ”Om nytteprincippet” - uddrag fra An Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation (1781), Uddraget er fra kapitel 1 og er oversat af Per Fridberg. [2 

sider]. 

 

John Stuart Mill: Utilitarisme (1863) - uddraget er oversat af Helge Nørgaard Mad-

sen og er gengivet side 26-28 i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: 

Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [1,5 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 30-35 (dydsetik, Aristoteles’ dydsetik og Rosalind 

Hursthouses dydsetik) [5 sider]. 
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Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 39 (kritik af dydsetik) [1 side]. 

 

Rosalind Hursthouse: Om dydsetik (2010) - oversat af Kasper Larsen - uddraget er 

gengivet side 37-38 i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til 

filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [2 sider]. 

 

Supplerende stof: 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 12-13 (Mignorette-sagen - et etisk dilemmea) [2 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 36 (et etisk dilemma og dydsetik) (0,25 side]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 40-42 (perspektivering - har vi en etisk pligt til at hjæl-

pe de fattige? [2 sider]. 

 

Peter Singer:  Det liv du kan redde - Grib ind og stands verdens fattigdom (Kristeligt Dag-

blads Forlag: København 2009) uddraget er gengivet i Kasper Larsen og Christof-

fer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) side 

42-44 [2 sider]. 

 

Peter Rossel: ”En moralsk forpligtelse til at være organdonor” uddraget af artiklen 

er gengivet side 181-184 i Poul Storgaard Mikkelsen (red.): Den optimale behandling 

(Systime: Århus 2001 [3,25 sider]. 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 min. (18 timer). 51 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Etiske teorier: Nytteetik (handlingsutilitarisme og regelutilitarisme). Pligtetik og 

sindelagsetik: Kantianisme. Dydsetiks. Aristoteles og Rosalind Hursthouse. 

 

Kernestof: 
-Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi  

-Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menne-
ske, samfund, teknologi og natur  

-Centrale filosofiske begreber og positioner  

-En elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over væsentlige perioder, herunder 
antikken, oplysningstid og moderne tid.  

 

Faglige mål: 
-Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag 
af klassisk eller hverdagsagtig karakter  

-Indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier  

-Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier 
vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur 
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inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi  

-Demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og 
teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling  

-Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner  

-Genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger  

-Skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på tværs 
af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-opgaver, gruppearbejde, diskussion, case-analyse, pro-

jektarbejde, kursistoplæg, kollektiv nærlæsning af primærtekster. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Livsfilosofi - det gode liv. 

Indhold Kernestof: 

Jimmy Zander Hagen: Eksistens og ansvar - praktisk filosofi (Gyldendal: København 

1999) side 92-100 (Om livskvalitet, ønsketeorien, subjektive og objektive opfattel-

ser af livskvalitet) [8 sider]. 

 

Hans Fink, Carsten Bengt-Pedersen, Niels Thomassen: Menneske, Samfund, Natur: 

Indføring i filosofi (2. udgave) (Gyldendal Undervisning: København 1993) side 108-

109 (Det gode liv og lidelsens problem) og side 117-120 (Lykke, hedonisme, selv-

udfoldelse/menneskelig blomstring) [4 sider]. 

 

Jeremy Bentham: “Om værdien af en mængde lyst eller smerte og hvordan den kan 

måles” - uddrag fra An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1781). 

Uddraget er fra kapitel 4 og er oversat af Per Fridberg. [2 sider]. 

 

Jeremy Bentham: ”Om nytteprincippet” - uddrag fra An Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation (1781), Uddraget er fra kapitel 1 og er oversat af Per Fridberg. [2 

sider]. 

 

John Stuart Mill: Utilitarisme (1871) Kap. 2 ”Hvad utilitarisme er” side 16-41 [25 

sider]. 

 

Epikur: ”Brev til Menoikeus” gengivet side 31-34 i Niels Skovgaard: Det gode liv 

(Systime: Århus 2002) [3 sider]. 

 

Niels Skovgaard: ”Epikur” side 31 i Det gode liv (Systime: Århus 2002) [1 side]. 

 

Robert Nozick:”Oplevelsesmaskinen” - uddrag af Anarchy, State, and Utopia (1994) 

kapitel 4, oversat af Per Fridberg. [3 sider]. 

 

Alfred Jules Ayer: ”Lykke som opfyldelse af ønsker” Uddrag af artiklen ”The Prin-

ciple of Utility” fra Philosophical Essays (1954). Uddraget er oversat af Per Fridberg. 

[2 sider]. 

 

Seneca: Sindsro uddrag gengivet side 37-42 i Niels Skovgaard: Det gode liv (Systime: 

Århus 2002) [5,25 sider]. 

 

Niels Skovgaard: ”Stoikeren Seneca” side 37 i Det gode liv (Systime: Århus 2002) [1 

side]. 

 

Aristoteles: Den Nikomacheiske Etik (Uddrag fra 1. bog og 10. bog). [7 sider]. 

 

Martha Nussbaum: ”Liste over centrale menneskelige aktiviteter som man skal 
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være i stand til ud udføre for at opnå eudaimonia (menneskelig blomstring)”. 

Uddrag af: Martha C. Nussbaum: Women and Human Development – The Capabilities 

Approach (2000) side 78 -80. Oversat af Per Fridberg. [2 sider]. 

 

Friedrich Nietzsche: Moralens oprindelse (uddrag gengivet side 20-23 i Karin-Ann 

Madsen og Rita Östblom: Praxis - Praktisk Filosofi (Gyldendal: København 1995) [2,5 

sider]. 

 

Keld B. Jessen (red.): Filosofi - fra antikken til vor tid (Systime: Århus 2007) side 184-

194 (om Nietzsche) [11 sider]. 

 

Supplerende stof: 

Mogens Pahuus: Det gode liv: Indføring i livsfilosofi (Gyldendal: København 

1998) side 21-26 (om begrebet lykke i en filosofihistorisk belysning), [6 sider].  

 

Jean de la Fontaine: ”Ræven og Rønnebærrene” (Fabel nr. 11, 3. bog i Jean de la 

Fontaine: Fables de la Fontaine) [0,25 side]. 

 

Dokumentarfilm med Alain de Botton: Epicurus on Happiness. Philosophy - A Guide to 

Happiness (2:6) (Channel4, 2000). [24 minutter]. 

 

Dokumentarfilm med Alain de Botton: Seneca on Anger. Philosophy - A Guide to Hap-

piness (3:6) (Channel4, 2000). [24 minutter]. 

 

Dokumentarfilm med Alain de Botton: Nietzsche on Hardship: Philosophy - A Guide to 

Happiness (6:6) (Channel4, 2000). [24 minutter]. 

 

Omfang 

 

21 lektioner á 45 min. (15,75 timer). 85 sider. 1 time og 12 min. filmmateriale. 

Særlige fokus-

punkter 

Livsfilosofiske hovedpositioner og opfattelser af det gode liv, livskvalitet, lykke - 

herunder hedonisme, perfektionisme, ønsketeorien, stoicisme, eudaimonisme, Ni-

etzsches ideal om det aristokratiske menneske. 

 

Kernestof: 
-Væsentlige problemstillinger og temaer inden for praktisk filosofi  

-Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menne-
ske, samfund, teknologi og natur  

-Centrale filosofiske begreber og positioner  
-En elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over væsentlige perioder, herunder 
antikken, oplysningstid og moderne tid.  

 

Faglige mål: 
-Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag 
af klassisk eller hverdagsagtig karakter  

-Indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier  

-Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier 
vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur 
inden for praktisk filosofi  
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-Demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teo-
riers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling  

-Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner  
-Behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm. paropgaver, gruppeopgaver, filmfremvisning, dis-

kussion. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Politisk filosofi - det gode samfund. 

Indhold Kernestof: 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 108-11 (Hvad er politisk filosofi?) [2 sider]. 

 

Platon: Staten (ca. 370 f.v.t.) Uddrag af hulelignelsen, oversat af Johannes Sløk, 

gengivet side 118-119  i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til 

filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [2 sider]. 

 

Astrid Holm: Den første filosofi (Systime: Århus 2008) side 51-53 (om Platons 

dualistiske idélære i idehistorisk belysning) [3 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 111-117 (om Platon) side 120-21 (kritik af Platon)     

[8 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 121-125 (om Thomas Hobbes) og side 126-127 (kritik 

af Hobbes) [5 sider].  

 

Thomas Hobbes: Leviathan (1651) Uddraget er oversat af Claus Brat Østergaard 

og gengivet side 125-126 i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog 

til filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [2 sider]. 

 

John Rawls: A Theory of Justice (1971) uddraget er oversat af Mogens Chram Ja-

cobsen og gengivet side 132-134 i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: 

Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [2 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 128-132 (om John Rawls’ retfætdighedsteori) og side 

134-135 (kritik af Rawls) [5 sider]. 

 

Supplerende stof: 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 

2011) side 77-82 (om Thomas Hobbes i en filosofihistorisk belysning) [4,5 sider]. 

 

”Tre forskellige opfattelser af retfærdighed i politisk filosofi” (eget materiale) {2 

sider]. 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 min. (13,5 timer). 35,5 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Forskellige opfattelser af retfærdighed og magt. Demokratiopfattelser og demo-

kratikritik. Forskellige opfattelser af menneskets og samfundets natur. 
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Kernestof: 
-Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi  

-Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menne-
ske og samfund.  

-Centrale filosofiske begreber og positioner. 
 

Læreplanens mål: 
-Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsfor-
slag af klassisk eller hverdagsagtig karakter  

-Indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier  

-Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier 
vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur 
inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi. 

-Demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og 
teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling  

-Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner  
-Behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning gruppearbejde, paropgaver, diskussion. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Har mennesket en fri vilje? 

Indhold Jimmy Zander Hagen: Erkendelse og Sandhed - Teoretisk Filosofi (Gyldendal: 

København 2000) side 77-90 (Om den fri viljes problem. Om determinisme, beha-

viorisme og humanisme. Om sondringen mellem motiv og årsag og sondringen 

mellem Jeg’et og Mig’et) [14 sider]. 

 

Jimmy Zander Hagen: Eksistens og Ansvar - Praktisk filosofi (Gyldendal: København 

1999) side 122-128 (Om Sartres eksistentialisme og hans opfattelse af menneskets 

frihed [6,5 sider]. 

 

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2014) side 94-99 (om Sartres eksistentialisme) og side 101-102 

(kritik af Sartre) [5 sider]. 

 

Jean Paul Sartre: Eksistentialisme er en humanisme. Uddraget er oversat af Anders 

Thuborg og gengivet side 100-101 i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: 

Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Systime: Århus 2014) [1,5 sider]. 

 

Niels Arne Nielsen: ”Frihed og Ansvar - Filosofiske Tekster (Systime: Århus 1990) 

side 14-15 (Introduktion til d’Holbach) [1 side]. 

 

Paul Henri Thierry d’Holbach: Naturens system (1770) (uddrag af Kap. 9 gengivet i 

Niels Arne Nielsen: ”Frihed og Ansvar - Filosofiske Tekster (Systime: Århus 1990) 

side 15-19) [5 sider]. 

 

Harry G. Frankfurt: ”Om viljens frihed” (udraget af artiklen er fra Harry G. Frank-

furt: The Importance of What We Care About (1988) og er oversat af Per Fridberg [2,5 

sider]. 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 min. (11,25 timer). 35,5 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Ontologiske positioner vedr. den fri viljes problem: Determinisme, indeterminis-

me/voluntarisme og kompatibilisme. Bagvedliggende opfattelser af mennesket og 

verden: materialisme, monisme, dualisme. 

 

Kernestof: 
-Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi. 

-Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menne-
ske, samfund, teknologi og natur. 

-Centrale filosofiske begreber og positioner. 

 

Faglige mål: 
-Indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier  

-Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier 
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vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur 
inden for teoretisk filosofi  
-Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner  

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, paropgaver, kursistfremlæggelse, diskussion. 

 

Retur til forside 

 

 


