
STUDIEPLAN  

FILOSOFI C 

 

Rudolf Steiner-Skolen: HF 2019-20 

 

EMNE OG 

OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER 

 

Omfang:  

60 

klokketimer 

 

 

FORLØB 1 

Miljøetik og dyrevelfærd 

Uv.tid: 30 timer 

Fordyb.tid: 6 timer 

Grundlæggende etiske 

ståsteder: 

Aristoteles, Bentham, Kant, 

Bioetik:  

Singer, Næss, Ferry, Gjerris 

Muligvis besøg på slagteri, 

ellers logbog over 

individuelt miljøprojekt, 

design af etisk t-shirt og 

aflevering af podcast. 

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. 

FB-fora inddrages ligeledes 

som eksempel-materiale til 

argumentations-teknik og 

kildekritik. 

Forløb 2 

Bevidsthed & kunstig 

intelligens 

Uv.tid: 30 timer 

(ligger i HF-delens 3. eller 4. 

semester) 

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 udviklings-perspektiv  

 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 data, tabeller, beregninger 

og diagrammer til at dokumentere 

og 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  

 



Descartes 

D’Holbach 

Turing  

Searle 

Nagel 

Dennett 

Forløbet fokuserer på 

erkendelsesteori og 

forholdet mellem fri vilje, 

kausalitet og 

determinisme. 

Skriftligheden kommer til 

udtryk i en afsluttende 

analyse af et afsnit fra 

serien ”Black Mirror”, hvor 

hele det lærte 

begrebsapparat kan 

anvendes. 

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 

både digitalt, i grupper og 

individuelt. 

 

 

 


