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Side 2 af 6 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Argumentation 

Indhold Larsen, Kasper og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi. Menne-

sket i verden, Systime 

S. 6 -11 

Larsen, Thomas Falk og Michael Rasmussen: Refleksion, Gyldendal 

Uddrag af Kapitel 2: Logik og argumentationsteori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner a 45 min 

Særlige fokuspunkter Elementære argumentationsteoretiske begreber  

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning 

 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 2 

 

Etik 

Indhold Larsen, Kasper og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi. Mennesket i 

verden, Systime 

S. 12 – 39 (minus John Stuart Mill) 

Troelsen, Bjarne: Moralen og dens begrundelse, Systime 

Uddrag af En indføring i principperne for moral og lovgivning (Jeremy Bentham) 

s. 40-44 

Om etik i selvkørende biler: http://moralmachine.mit.edu/  

Om etik i sundhedsvæsnet: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1057-

jakob-kjellberg-om-afvisning-af-medicin-systemet-virker-som-det-skal.html  

Om etik og utroskab: https://www.dr.dk/tv/se/adam-eva/adam-eva-2/adam-

eva-utroskab-2  

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi  

Centrale filosofiske begreber og positioner med fokus på etik   

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Samfundsfilosofi 

Indhold Larsen, Kasper og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi. Mennesket i 
verden, Systime 
S. 108 – 136 
Bent Rensch: Ret og Magt - retsfilosofi mellem etik og politik, Systime, uddrag 
af To afhandlinger om regering (John Locke) s. 56-59 

Kjeld B. Jessen: Filosofi – fra antikken til vor tid, uddrag af Anarki, Stat og 

Utopia (Robert Nozick) 

Klip med sammenligning af Rawls og Nozick: 

https://www.youtube.com/watch?v=49-hUPHXRbk (engelsk) 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45 min 

Særlige fokuspunk-

ter 

Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi  

Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menne-

ske, samfund og natur  

Centrale filosofiske begreber og positioner  

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Erkendelse og videnskab 

Indhold Kjeld B. Jessen: Filosofi – fra antikken til vor tid 

Kapitel 8: Rationalismen s. 89 – 97 og 

Kapitel 9: Empirismen s. 98 – 111 

Larsen, Kasper og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi. Mennesket i 

verden, Systime 

S. 45 – 65 

Skov, Christoffer Boserup: Meningen med livet? 

- Otte svar og en hulens masse spørgsmål, Forlaget Mindspace. S. 89 – 95 om 

slutningsformer 

Sagan, Carl: Der bor en ildsprudende drage i min garage 

Erkendelse og viden i forhold til case om spaghettimonster: 

https://www.youtube.com/watch?v=r20HFXo7q7I  

Optiske illusioner på youtube i forbindelse med Descartes 

Filosofihistorisk overblik via https://www.emu.dk/modul/filosofihistorisk-

overblik  

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

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 med fokus på erkendelsesteori og vi-

denskabsteori  

En elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over væsentlige perioder, herunder 

antikken, oplysningstid og moderne tid. Særligt fokus på rationalismen og empi-

rismen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Digital formidling og videndeling 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Menneske 1.0 

Indhold Larsen, Kasper og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi. Mennesket i 

verden, Systime 

S. 77 – 107 

Karakteriserende om menneske 1.0: https://universe.ida.dk/artikel/kan-man-

reducere-mennesket-til-data-59629/?eic=f0de7658-1300-e811-9a43-

0050568b686a&utm_campaign=ida_universe_19-09-

2018&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  

Individuelt fundet materiale i forbindelse med projektarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner a 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi  

Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menneske, 

teknologi og natur  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform 

I forbindelse med forløbet finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske 

tekster eller andet materiale med filosofisk indhold til belysning af temaet menneske 

1.0. Arbejdet skulle munde ud i en reflekteret formidling af resultaterne.  

 

 

Retur til forside 
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