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Termin Skoleåret 19/20 - Vintereksamen 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1 - Formål og metode 

Titel 2 Modul 2 - Etik - hvordan gør jeg det rigtige? 

Titel 3 Modul 3 - Samfundsfilosofi 

Titel 4 Modul 4 - Videnskab og erkendelse 

Titel 5 Modul 5 - Mennesket 

Titel 6 Modul 6 - Projektarbejde og eksamenstræning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 1 

 

Modul 1 - Formål og metode 

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

verden, Systime, I-bog. Afsnit om filosofiens metode. 4 sider 

 

Interaktivt online-materiale om Toulmins argumentmodel udviklet af vucdigital 

2019 

 

SPIL: Skal den gamle dame eller hundehvalpen dø? 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/spil-skal-den-gamle-dame-eller-

hundehvalpen-doe  

 

 

 

Omfang 

 

1 modul af 6 - to afleveringer til vurdering 

Særlige fokus-

punkter 

Elementære argumentationsteoretiske begreber. 

Introduktion til fagets identitet og metoder. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

E-learning 

 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 
Modul 2 - Etik - hvordan gør jeg det rigtige? 

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

verden, Systime, I-bog. Kapitlet ”Etik - hvordan skal vi handle” frem til og med 

dydsetikken. 24 sider 

 

Troelsen, Bjarne: Moralen og dens begrundelse, Systime 

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

s. 40-44 

 

Nørretranders, Tor: Se frem. Uddrag med udlægning af Kant. People’s Press. 6 

sider 

 

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

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

 

 

Omfang 

 

1 modul af 6 - to afleveringer til vurdering 

Særlige fokus-

punkter 

Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi. 

Centrale filosofiske begreber og positioner med fokus på etik. 

Genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger. 

Professionsrettet tekst. 

Pligtetik - Kant 

Konsekvensetik - Bentham og Mill 

Dydsetik - Aristoteles og Hursthouse 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

E-learning 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Modul 3 - Samfundsfilosofi 

Indhold Larsen, Kasper og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi. Mennesket i 
verden, Systime, I-bog. Kapitlet ”Politisk filosofi - hvordan skal vi indrette vores 
samfund?” frem til og med Rawls. 25 sider 
 
Rensch, Bent: Ret og Magt - retsfilosofi mellem etik og politik, Systime, uddrag af 
To afhandlinger om regering (John Locke) s. 56-59 

 

Larsen, Thomas Falk og Michael Rasmussen: Refleksion. Grundbog i filosofi, 

Gyldendal, uddrag af Anarki, Stat og Utopia (Robert Nozick) 3 sider 

 

Case til samfundsfilosofi: https://ekstrabladet.dk/bibliotek/amerikansk-valg-

2016/trump-oploeser-fond-for-at-undgaa-interessekonflikt/6466314  

 

 

Omfang 

 

1 modul af 6 - to afleveringer til vurdering 

Særlige fokus-

punkter 

Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi. 

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

samfund og natur med fokus på samfundet. 

Centrale filosofiske begreber og positioner med fokus på samfundet. 

Platon, Hobbes, Locke, Rawls og Nozick 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

E-learning 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Modul 4 - Videnskab og erkendelse 

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

i verden, Systime, I-bog. Afsnit om Descartes. 8 sider. +  

Kapitlet ”videnskabsteori - Hvad er god videnskab?” frem til og med social-

konstruktivismen. 24 sider. 

 

Skov, Christoffer Boserup: Meningen med livet? 

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

slutningsformer 

 

Case til videnskab og erkendelse: ”Nye boformer til demente rummer etiske 

udfordringer” artikel i Kristeligt Dagblad 2018 af Christian Birk 

 

 

Omfang 

 

1 modul af 6 - to afleveringer til vurdering 

Særlige fokuspunk-

ter 

Væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi. 

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

neske, samfund, teknologi og natur. 

Centrale filosofiske begreber og positioner med fokus på erkendelsesteori og 

videnskabsteori. 

Skelne mellem forskellige videns- og slutningsformer sådan som de gør sig gæl-

dende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder. 

Descartes, Popper og Kuhn  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

E-learning 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Modul 5 - Mennesket 

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

verden, Systime, I-bog. Kapitlet ”Mennesket - hvad vil det sige at være et menne-

ske?” fra og med Sartre. 12 sider. 

 

Rangvid, Mads: Kærlighedens filosofi, Systime. ”Indledning” 8 sider. + ”Simone 

de Beauvoir”. 9 sider inklusive uddrag fra ”Det andet køn” 

 

Balling, Gert (red.): Homo sapiens 2.0, Gads forlag. Kapitlet ”Når mennesket for-

mes i teknologiens spejl” 13 sider. 

 

Interview med Simone de Beauvoir via youtube (fransk med engelske tekster): 

https://www.youtube.com/watch?v=VmEAB3ekkvU  

 

Case til mennesket: 

Seeberg, Peter: Patienten - novelle 

Christensen, Casper Pilgaard: Hvor sidder kernen i et menneske - avisartikel , Kri-

steligt Dagblad 2016 

Og artiklen Han bader hende og tager hende med i byen: 

https://www.bt.dk/udland/han-bader-hende-og-tager-hende-med-i-byen-61-aarig-

er-dybt-forelsket-i-sexdukke  

 

 

Omfang 

 

1 modul af 6 - to afleveringer til vurdering 

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 ud fra et givet udgangspunkt med mennesket som henholdsvis 

”hardware” og ”software”. 

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

antikken, oplysningstid og moderne tid. 

Francis Fukuyama, Simone de Beauvoir, Sartre 

Transhumanisme, eksistentialisme, feminisme 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

E-learning 

 

 

Retur til forside 

 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.youtube.com/watch?v=VmEAB3ekkvU
https://www.bt.dk/udland/han-bader-hende-og-tager-hende-med-i-byen-61-aarig-er-dybt-forelsket-i-sexdukke
https://www.bt.dk/udland/han-bader-hende-og-tager-hende-med-i-byen-61-aarig-er-dybt-forelsket-i-sexdukke
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Modul 6 - Projektarbejde og eksamenstræning 

Indhold Supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold, som 

kursisterne selv har fundet til udarbejdelse af deres projekt i forlængelse af de hid-

tidige forløbs temaer. 

 

Omfang 

 

1 modul af 6 - to afleveringer til vurdering 

Særlige fokus-

punkter 

Individuelt initierede projektarbejder med anvendelse af primærtekst og relevant 

begrebsapparat. 

Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag 

af klassisk eller hverdagsagtig karakter. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

E-learning 

 

I forbindelse med forløbet finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske 

tekster eller andet materiale med filosofisk indhold til belysning af et af de temaer, 

vi har arbejdet med i forløbet. Arbejdet mundede ud i en reflekteret formidling af 

resultaterne. 

 

 

 

 

Retur til forside 
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