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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, på 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 

FORLØB 1 

Græsk 

filosofi 

Uv.tid. 15 

Perioden 

gennemgår 

filosofihistoris

k Thales og 

andre 

græske 

filosoffers 

betydning 

for filosofiens 

fødsel  frem 

til Augustin. 

Eleverne 

afleverer et 

redegørend

e hæfte, 

hvori alle 

gennemgåe

de filosoffer 

er 

bearbejdet 

med 

tegninger og 

tekst. 

Oplæg fra 

grupper og 

biografier. 

 

Kompetencer: 

Studieteknik: 

Hovedfokus på 

diskussion og 

gruppeoplæg. Det er 

elevernes første 

bekendtskab med 

filosofi, og derfor 

praktiseres der meget 

begrænset læsning af 

primærlitteratur.  

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 

udviklingspersp

ektiv  

• anvende og 

kombinere 

viden om 

praktisk og 

teoretisk filosofi 

til at redegøre 

for 

samfundsmæssi

ge problemer 

og opstille 



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 

virkelighedsopfatt

elser er involveret i 

humanistiske og 

samfunds- og 

naturvidenskabeli

ge fag, og 

understøtter 

elevernes udvikling 

af 

studiekompetenc

e. 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 

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 

samfundsproble

mer  

• anvende 

kvantitative og 

kvalitative 

metoder  

• anvende data, 

tabeller, 

beregninger og 

diagrammer til 

at dokumentere 

og forklare 

faglige 

sammenhænge  

• skelne mellem 

kausalforklaring

er og 

formålsforklarin

ger  

• argumentere 

sammenhænge

nde og varieret 

for egne 

synspunkter i en 

åben og 

anerkendende 

dialog  

• udvikle et etisk-

moralsk 

grundlag for 

egne 

synspunkter og 

holdninger  



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 

systematiske 

sammenhæng og 

udvikling  

forstå̊ og anvende 

filosofiske 

begreber og 

distinktioner  

udvise 

elementært 

kendskab til 

argumentationste

ori  

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 

videnskabsområd

er  

behandle 

problemstillinger i 

samspil med 

andre fag 

demonstrere viden 

om fagets 

identitet og 

metoder.  

 

 

    

 

 


