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1.1 Identitet 

Faget filosofi 
beskæftiger sig med 
filosofiske problemer 
og filosofisk 
argumentation. 
Filosofi behandler 
spørgsmål, som er 
grundlæggende for 
den menneskelige 
tilværelse og for alle 
fag og videnskaber. 
Det er filosofiens 
væsen, pa ̊ tværs af 
de faglige og 
videnskabelige 
grænser, at stille 
stadig dybere 
spørgsmål og at 
reflektere kritisk over 
mulige svar og 
argumenter. Faget 
anlægger såvel et 
systematisk som et 
idehistorisk og et 
aktualiserende 
perspektiv på sine 
problemstillinger.  

1.2. Formål  

Eleverne skal tilegne 
sig viden om, 
kundskaber om og 
kompetencer til at 
genkende, behandle 
og diskutere filosofiske 
problemstillinger og 
teorier, der har været 
og er konstituerende 
for menneskers 
kulturer. Filosofifaget 
præsenterer 
bærende forestillinger 
og centrale metoder i 
de grundlæggende 
menneskelige og 
videnskabelige 
tilgange til verden. 
Faget fremmer 
således forståelsen af, 
hvorledes filosofiske 
menneske- og 

Forløb 1 

Logik og 
argumentations-
teori  

Uv.tid: 8 timer 

Fokus på 
Stephen Toulmins 
argumentations-
teori. Eleven skal 
kunne anvende 
teorien bredt og 
vurdere 
argumenters 
styrke derudfra. 

Øvelser med 
fejlslutninger og 
argumentations-
kneb. 

Skriftlighed øves 
gennem blog, 
hvilket forener 
krav om 
skriftlighed med 
it. Progressionen 
sker gennem 
gradvis 
intensivering af 
argumenternes 
kompleksitet og 
elevens 
selvstændige 
arbejde. 

FORLØB 2 

Moralfilosofi 

Uv.tid: 16 timer 

Fordyb.tid: 6 
timer 

Grundlæggende 

Kompetencer: 

Studieteknink: Hovedfokus 
på anvendelse af og 
selvstændig praksis med 
SENAT-metoden. 

Denne læsemetode kan 
spille konstruktivt ind i de 
fleste andre boglige fag. 

Undervisningen giver 

mulighed for at kunne:  

• gennemskue og 
forstå samspillet 
mellem individ og 
samfund i samtiden 
i et 
udviklingsperspektiv  

• anvende og 
kombinere viden 
om praktisk og 
teoretisk filosofi til at 
redegøre for 
samfundsmæssige 
problemer og 
opstille alternative 
løsninger herpå  

• kritisk analysere og 
diskutere filosofiske 
grundspørgsmål  

• sammenligne og 
afveje viden fra 
fagets discipliner til 
at vurdere, 
diskutere og 
formidle 
løsningsforslag på 
epokale 
samfundsproblemer  

• anvende 
kvantitative og 
kvalitative metoder  

• anvende data, 
tabeller, 
beregninger og 
diagrammer til at 
dokumentere og 



virkelighedsopfattelser 
er involveret i 
humanistiske og 
samfunds- og 
naturvidenskabelige 
fag, og understøtter 
elevernes udvikling af 
studiekompetence. 
Eleverne sættes i 
stand til at analysere 
og forholde sig til 
forskellige former for 
viden og værdier i 
det globale 
videnssamfund. 
Herigennem skærpes 
den enkelte elevs 
evne til selvstændig 
kritisk argumentation 
som et tænkende, 
oplyst og myndigt 
menneske. Faget 
medvirker således til 
udviklingen af 
demokratisk 
medborgerskab og 
elevernes 
almendannelse.  

Eleven skal kunne: 

identificere og 
redegøre for 
filosofiske 
problemstillinger, 
cases og 
løsningsforslag af 
klassisk eller 
hverdagsagtig 
karakter indgå̊ 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 
idehistoriske og 

etiske ståsteder: 
Aristoteles, 
Bentham / Mill, 
Kant, 

Epokalt problem 

Bioetik: Singer, 
Næss, Ferry, 
Gjerris. 

Muligvis besøg 
på slagteri. 

Progressionen i 
SENAT-metoden 
øves ved roligt at 
opbygge 
kendskabet til 
metodens 
facetter og 
indhold, hvilket 
munder ud i 
eleven 
selvstændigt kan 
anvende 
metoden 
tværfagligt og i 
alle 
sammenhæng. 

Anvendelse af FB 
til udarbejdelse 
af personligt 
manifest eller 
læsebrev til avis. 

FB-fora 
inddrages 
ligeledes som 
eksempel-
materiale til 
argumentations-
teknik og 
kildekritik. 

Forløb 3 

Eksistens og 
Frihed 

Uv.tid: 15 timer 

(ligger formentlig 
først på HF-
delens andet år.) 

forklare faglige 
sammenhænge  

• skelne mellem 
kausalforklaringer 
og 
formålsforklaringer  

• argumentere 
sammenhængende 
og varieret for egne 
synspunkter i en 
åben og 
anerkendende 
dialog  

• udvikle et etisk-
moralsk grundlag 
for egne 
synspunkter og 
holdninger  

 



systematiske 
sammenhæng og 
udvikling  

forstå̊ og anvende 
filosofiske begreber 
og distinktioner  

udvise elementært 
kendskab til 
argumentationsteori  

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  

behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre 
fag demonstrere 
viden om fagets 
identitet og metoder.  

 

 

D’Holbach, 
Sartre, 
Kierkegaard, 
Hobert, 
Nietzsche 

Forløbet angår 
forholdet mellem 
fri vilje, kausalitet 
og determinisme. 

Skriftligheden 
kommer til udtryk 
i et afsluttende 
selvstændigt 
essay. 
Progressionen i 
SENAT-metoden 
øves ved roligt at 
opbygge 
kendskabet til 
metodens 
facetter og 
indhold, hvilket 
munder ud i 
eleven 
selvstændigt kan 
anvende 
metoden 
tværfagligt og i 
alle 
sammenhæng. 

Teksterne 
bearbejdes 
digitalt via Padlet 
i timerne. 

 

 


