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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til filosofi. 

Titel 2 Etik og moralfilosofi. 

Titel 3 Livsfilosofi - Det gode liv. 

Titel 4 Politisk filosofi - Det gode samfund. 

Titel 5 Har mennesket en fri vilje? 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til filosofi. 

Indhold Kernestof: 

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

(om filosofiens discipliner) [1 side]. 

 

Kasper Larsen, Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Sy-

stime: Århus 2015) side 5 - 11 (om filosofiens metode, argumentationsanalyse, gyl-

dighed, sandhed og holdbarhed, fejlslutninger) [3 sider]. 

 

Supplerende stof: 

Dokumentarfilm: Ole Fogh Kirkeby: Hvad er filosofi? (00-03:20 min.) [3,20 min.]. 

Dokumentarfilm: Filosofiske spørgsmål: Hvad er mennesket? (instr. John Allman, 1994, 

vist på DR2) [27,19 min]. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 6 lektioner á 45 min. (4,5 timer). 

Pensum: 4 normalsider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Filosofifagets identitet og metode. Introduktion til filosofiens vigtigste discipliner. 

Argumentation og argumentationsanalyse. Både den traditionelle argumentations-

analyse med præmisser og konklusion samt Stephen Toulmins argumentationsmo-

del med påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, gendrivelse og styrkemarkør. End-

videre er Aristoteles’ kontradiktionsprincip introduceret.  

 

Faglige mål: 

- Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner 

- Udvise elementært kendskab til argumentationsteori. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 

Kernestof: 

- Elementære argumentationsteoretiske begreber. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, paropgaver, individuelle opgaver, diskussion på 

online-forum, fremvisning af videoklip og dokumentarfilm. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Etik og moralfilosofi. 

Indhold Kernestof: 

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

(Systime: Århus 2015) side 12-19, 22-23 (Om etik og moralfilosofi, om pligtetik, 

om Det kategoriske imperativ og Kants etiske teori). [7,5 sider]. 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 148-155 (om Kants etiske teori). [4,75 sider]. 

 

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

(Systime: Århus 2015) side 23-26, 28-30 (om konsekvensetik, Benthams handlings-

utilitarisme og Mills regelutilitarisme, om kritik af utilitarismen). [5 sider] 

 

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

(Systime: Århus 2015) side 30-36, 39-40 (om dydsetik). [6 sider]. 

 

Primærlitteratur i kernestoffet: 

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

Justus Hartnack og er gengivet side 20-21 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]. 

 

Jeremy Bentham: “Om nytteprincippet” (et oversat uddrag af kapitel 1 i An Introdu-

ction to the Principles of Morals and Legislation (1789). [2 sider]. 

 

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

måles” (et oversat uddrag af kapitel 4 i An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation (1789). [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: Grund-

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

 

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: 

Martha C. Nussbaum: Women and Human Development - The Capabillities Approach 

(Cambridge University Press: Cambridge 2000) (Oversat uddrag af side 78-80). [2 

sider] 
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Klemens Kappel: ”Prioritering i sundhedsvæsenet” - side 75-80 øverst, side 82 ne-

derst til side 92 øverst i Niels Holtug og Klemens Kappel (red.): Anvendt Etik (Nyt 

Nordisk Forlag og Arnold Busck: København 1993). [12 normalsider]. 

 

Peter Rossel: ”En moralsk forpligtelse til at være organdonor” - side 181-184 i Poul 

Storgaard Mikkelsen (red.): Den optimale behandling? - Om medicinsk etik (3. udgave) 

(Systime: Århus 2008) [3,25 side]. 

 

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 hjælpe 

de fattige? [2 sider]. 

 

Dokumentarfilm: Kroppen som genbrug: Organdonation og etik (Tilrettelægger: Julie Linn 

Milling: DR2 2010) [19 min.]. 

 

”Danske fly må bombe civile” (Information 14-04-2016). [0,5 sider]. 

 

”Aktiv dødshjælp: Hvad er lovligt og hvad er argumenterne for og imod?” (TV2.dk 

21-03-2017) (uddrag) [1,25 sider]. 

 

”Aktiv dødshjælp: Fynsk læge forsvarer offentlig opskrift på selvmord” (Fyens.dk 

17-05-2018) (uddrag) [1,5 sider]. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner á 45 min. (18,75 timer). 

Pensum: 55 sider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

I dette forløb har der været fokus på Kants pligtetik, Benthams handlingsutilitaris-

me, Mills regelutilitarisme og dydsetik, som den fremtræder hos Aristoteles og Ro-

salind Hursthouse. Vi har arbejdet med anvendelse af etiske teorier på emnet or-

gandonation og de etiske problemer som fremkommer ved den teknologiske udvik-

ling. Vi har også arbejdet med forskellige cases, der illustrerer etiske dilemmaer og 

svagheder ved de etiske teorier. Vi har også fokuseret på antagelser om menneskets 

natur som grundlag for de etiske teorier. 

 

Faglige mål: 

- Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsnings-

forslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter. 

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

- Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teo-

rier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi 

og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi. 

- Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner. 
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- Genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger. 

 

Kernestof: 

- Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filo-

sofi. 

- Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af 

menneske, samfund, teknologi og natur. 

- Centrale filosofiske begreber og positioner. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde, projektarbejde, diskussion og ar-

gumentation på onlineforum. 

 

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 opfattelser 

af livskvalitet) [8 sider]. 

 

Mogens Pahuus: Det gode liv: Indføring i livsfilosofi (Gyldendal: København 1998) side 

21-25 (Om begrebet lykke i en filosofihistorisk belysning), [3,5 sider]. 

 

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

 

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

side]. 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 33-40 (Kap. 4 om Epikuræerne). [4,25 sider]. 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 156-162 (Kap. 21 om Bentham). [4 sider]. 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 178-185 (Kap. 24 om John Stuart Mill). [5 sider]. 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 41-47 (Kap. 5 om Seneca og stoikerne). [4,25 sider] 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 17-24 (Kap. 2 om Aristoteles). [4,25 sider]. 

 

Primærlitteratur i kernestoffet: 

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). 

Oversat uddrag af Kap. 4 [2 sider]. 

 

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

Morals and Legislation (1781), Oversat uddrag af kap. 1 [2 sider]. 

 

John Stuart Mill: Utilitarisme (1861) uddrag af Kap 2 i Helge Nørgaard Madsens 

oversættelse (Det Lille Forlag: København 1995) [2,75 sider]. 

 

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

stime: Århus 2002) [3 sider]. 

 

Robert Nozick:”Oplevelsesmaskinen” - oversat uddrag af kap. 4 i Anarchy, State, and 

Utopia (Basic Books: New York 1994) [3 sider]. 
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Alfred Jules Ayer: ”Lykke som opfyldelse af ønsker” Uddrag af artiklen ”The Prin-

ciple of Utility” Oversat uddrag af Philosophical Essays (Palgrave Macmillan: London 

1954) [2 sider]. 

 

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

Århus 2002) [5,25 sider]. 

 

Aristoteles: Den Nikomacheiske Etik (Uddrag fra 1. bog og 10. bog). [6,75 sider]. 

 

Martha Nussbaum: ”Liste over centrale menneskelige aktiviteter som man skal være 

i stand til ud udføre for at opnå eudaimonia (menneskelig blomstring)”. Oversat 

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

Approach (2000) side 78 -80 [2 sider]. 

 

Supplerende stof: 

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

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

 

”Jon Elster om forventningstilpasning - er vores livskvalitet subjektiv eller objek-

tiv?” (Eget materiale). [0,75 side]. 

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=irornIAQzQY 

Noter til dokumentarfilm om Epikur. (Eget materiale). [3 sider]. 

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=yuDAfU3uj6o 

Noter til dokumentarfilm om Seneca. (Eget materiale). [2 sider]. 

 

Camilla Carlsen Bechgaard, Cand. Psyk. Aut.: ”Hvad gør nogle mennesker mere 

lykkelige end andre? Hvad kan DU gøre?” (blog-indlæg fra den 07-08-2013). [2,75] 

sider]. 

 

”FAKTA: Se de 10 lykkeligste lande” (Kristeligt-Dagblad.dk 14-03-2018 kl.13:50). 

[0,25 side]. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner á 45 min. (15 timer). 

Pensum: 73 normalsider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har i dette forløb fokuseret på forskellige opfattelser om det gode liv, lykke eller 

livskvalitet og forskellige forestillinger om, hvordan mennesket kan blive lykkeligt. 

Hedonisme, Stoicisme og Eudaimonisme har udgjort de tre hovedpositioner i forlø-

bet. Vi har også arbejdet med A. J. Ayers ønsketeori som et forsøg på at overkomme 

kritikken mod hedonismen, samt Robert Nozicks oplevelsesmaskine som en kritik 

af hedonismen og ønsketeorien. Hvad angår hedonismen har vi både arbejdet med 

https://www.youtube.com/watch?v=irornIAQzQY
https://www.youtube.com/watch?v=yuDAfU3uj6o
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Benthams og Mills positive hedonisme og Epikus negative hedonisme, ligesom vi 

har arbejdet med Mills perfektionistiske hedonisme. Stoicismen har været repræsen-

teret af Seneca og Eudaimonismen af Aristoteles. Som filosofi- og idéhistoriske kon-

tekst har vi arbejdet med antikken. 

 

Faglige mål: 

- Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsnings-

forslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter. 

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

- Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner. 

 

Kernestof: 

- Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filo-

sofi. 

- Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af 

menneske, samfund, teknologi og natur. 

- Centrale filosofiske begreber og positioner. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Brainstorm, klasseundervisning, Fremvisning af dokumentarfilm, diskussion, grup-

pearbejde, pararbejde. 
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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, Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

(Systime: Århus 2015) side 108-117, 120-121 (Om politisk filosofi og om Platon). 

[9 sider]. 

 

Astrid Holm: Astrid Holm: Den første filosofi (Systime: Århus 2008) side 36-37 (Om 

Platons hulelignelse). [2 sider]. 

 

Astrid Holm: Den første filosofi (Systime: Århus 2008) side 51-53 (Om forholdet mel-

lem ideer og fænomener i Platons dualistiske opfattelse af verden). [2,5 sider] 

 

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

(Systime: Århus 2015) side 121-125, 126-127 (Om Thomas Hobbes). [4 sider] 

 

Nigel Warburton: En lille filosofihistorie (Forlaget Herreværelset: Frederiksberg 2017) 

side 77-81 (Om Thomas Hobbes). [3,5 sider]. 

 

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

(Systime: Århus 2015) side 128-131, 133-135 (Om John Rawls). [3 sider]. 

 

Primærlitteratur i kernestoffet: 

Platon: Staten. Uddrag af ”Hulelignelsen” side 38-43 i Astrid Holm: Den første 

filosofi (Systime: Århus 2008). [5 sider]. 

 

Platon: Staten. Uddrag af ”Hulelignelses” Uddrag oversat af Johannes Sløk fra Ka-

sper Larsen, Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (Sy-

stime: Århus 2015) side 118-119. [2 sider]. 

 

Platon: Staten. 6. bog R487-492. Uddrag af ”Skibslignelsen” oversat af Jørgen Mejer 

og Chr. Gorm Tortzen fra Platon: Samlede værker i ny oversættelse bind IV, (Gyldendal: 

København 2013). [6,25 sider]. 

 

Platon: Staten. 8. bog R562-564 (Om mennesketyper og styreformer). Uddrag over-

sat af Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen fra Platon: Samlede værker i ny oversættelse 

bind IV, (Gyldendal: København 2013). [4 sider]. 

 

Thomas Hobbes: Leviathan (1651). Uddrag oversat af Claus Bratt Østergaard fra 

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

(Systime: Århus 2015) side 125-126.  [1,5 sider]. 

 

John Rawls: A Theory of Justice (1971). Uddrag oversat af Mogens Crom Jacobsen fra 

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

(Systime: Århus 2015) side 132-134. [2 sider]. 



 

Side 10 af 12 

Supplerende stof: 

 

”Politikere blæser til kamp mod ekspertvælde” (DR.dk 18-04-2014) (uddrag) [0,5 

side]. 

 

Nils Holtug: ”Derfor er fattigdom uretfærdigt” (fra bloggen ”Filosofferne”, pol.dk 

08-04-2014) (uddrag) [1,5 sider]. 

 

Peter Lauridsen: ”Danmark er et overvågningssamfund” (Politiken.dk 08-02-2010 

kl. 09.19). [2 sider]. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 22 lektioner á 45 min. (16,50 timer). 

Pensum: 48,5 normalsider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft fokus på Platons, Hobbes’ og Rawls’ politiske filosofi hvad angår 

holdning til styreformer (f.eks. demokrati) og opfattelse af retfærdighed. Som kon-

tekst har vi arbejdet med filosofihistoriske sammenhænge fra antikken og moderne 

tid. Forløbet indgår i et fagligt samspil med samfundsfag med hensyn til demokrati-

former, styrerformer og politiske ideologier. 

 

Faglige mål: 

- Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsnings-

forslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter. 

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

- Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teo-

rier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi 

og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi. 

- Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner. 

- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag. 

 

Kernestof: 

- Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filo-

sofi. 

- Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af 

menneske, samfund, teknologi og natur. 

- Centrale filosofiske begreber og positioner. 

- En elementær filosofi- og idéhistoriske oversigt og væsentlige perioder, 

herunder antikken, oplysningstid og moderne tid. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Brainstorm, klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion. paropgaver. 

 

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 Kernestof: 

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]. 

 

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

(Systime: Århus 2015) side 77-83, 85-86 (Om menneskeopfattelser, Descartes og 

dualismen). [5 sider]. 

 

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

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

 

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]. 

 

Primærlitteratur i kernestoffet: 

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]. 

 

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]. 

 

Harry G. Frankfurt:”Om viljens frihed” (Oversat uddrag af artiklen fra Harry G. 

Frankfurt: The Importance of What We Care About: Philosophical Essays (Cambridge 

University Press: Cambridge 1988) [2 sider]. 

 

Supplerende stof: 

”Chris MacDonald: Jeg gør også dumme ting” (Magasinet Helse.dk 01-05-2013) 

(uddrag) [1 side].  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 17 lektioner 45 min. (12,75 timer). 

Pensum: 41 normalsider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Dette forløbs fokus er problemet om den fri vilje og den menneskeopfattelse, der 

ligger bag positioner som determinisme, indeterminisme og kompatibilisme. F.eks. 

en dualistisk menneskeopfattelse eller en materialistisk menneskeopfattelse. I for-

bindelse med konteksten for d’Holbach har vi arbejdet med oplysningstidens ideer.  

 

Faglige mål: 

- Indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier. 
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- Demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teo-

rier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi 

og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi. 

- Forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner. 

- Skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på 

tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder. 

 

Kernestof: 

- Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filo-

sofi. 

- Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af 

menneske, samfund, teknologi og natur. 

- Centrale filosofiske begreber og positioner. 

- En elementær filosofi- og idéhistoriske oversigt og væsentlige perioder, 

herunder antikken, oplysningstid og moderne tid. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, paropgaver, gruppearbejde. 

 

 

Anvendt uddannelsestid i alt: 69 timer á 60 minutter. 
Pensum i alt: 214,25 normalsider. 


