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1 LOGIK OG ARGUMENTATION 

Logik = de formelle regler for enhver tænkning.  

Erasmus Montanus, 

 "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten!" 

1.1.1 Udsagn 

• Kan defineres som en dom, hævdelse eller et postulat. 

• Udsagn kan være falske eller sande. 

• Udsagn kan være normative, det vil sige være en holdning.  

• Består altid af et subjekt og et prædikat.  

• Fx, jorden er våd, bilen er grøn.  

• Her kan man afgøre om det er sandt eller falsk.  

• Disse udsagn kaldes deklarative udsagn. 

• Der findes tre former for deklarative udsagn. 

• Tautologiske udsagn,  

o Udsagn, der ikke benægtes uden selvmodsigelse, er altid sande.  

o Fx, alle ugifte mænd er ungkarle, hvis Lene er død er hun ikke i live.  

• Kontradiktoriske udsagn,  

o Logiske selvmodsigelser, der per definition er nødvendigt falske. 

o Fx, ægtemænd er ugifte, Anders har langt hår men er skaldet.  

• Kontingente udsagn,  

o Udsagn, der kan benægtes uden selvmodsigelse.  

o Udsagn som både kan være sande og falske uden at ende i selvmodsigelse.  

o Fx, Donald Trump er USA’s præsident, Nicklas Bendtner er en fantastisk fodboldspiller.  

1.1.2 Syllogisme 
Græsk – syllogimos, betyder beregning eller slutning.  

Syllogisme består af tre sætninger – to præmisser (en oversætning og en undersætning) samt en konklusion.  

Fx, Alle mennesker er dødelige. Alle elever er mennesker. Ergo: Alle elever er dødelige.  

Klassisk logik stammer fra Aristoteles.  

Moderne logik er en videreudvikling af den klassiske – primært udviklet i 1900-tallet.   

I syllogismelæren undersøger man argumenters gyldighed. Ethvert argument skal kunne omskrives til 

syllogismeform. 

Eksempel 

Lærere er, ligesom alle andre mennesker, ikke ufejlbarlige.  

Omskrevet kunne man skrive argumentet således,  

Præmis 1 (P1): Alle mennesker er fejlbarlige. 

Præmis 2 (P2): Alle lærere er mennesker. 

Konklusion (K): Alle lærere er fejlbarlige.  

Hvis både præmis 1 og 2 er sande, er konklusionen også sand. 



Gyldige/ugyldige argumenter samt holdbare/uholdbare argumenter 

Hvis konklusionen følger med nødvendighed af præmisserne.  

Holdbar – hvis slutningen er gyldig og præmisserne sande.  

Uholdbar – hvis slutningen er ugyldig og præmisserne falske. 

Alle ugyldige er også uholdbare. 

Fx, gyldig, men uholdbar, 

• Alle danskere er lyshårede, 

• Alle fodboldspillere er danskere, 

• Alle fodboldspillere er lyshårede. 

Fx, ugyldig og uholdbar,  

• 500.000 mennesker kan ikke tage fejl, 

• Jonas kan tage fejl, 

• Jonas er amerikaner. 

Fx, gyldig og holdbar, 

• Alle mennesker er fejlbarlige, 

• Alle lærere er mennesker, 

• Alle lærere er fejlbarlige. 

Begreb Forklaring 

Syllogisme Består af mindst to præmisser og en konklusion og er en omskrivning af et logisk 
argument. 

Præmisser Betingelser som man slutter ud fra. De er sande eller falske. 
Konklusion Det, der sluttes til ud fra præmisserne. 
Gyldighed Et argument er gyldigt hvis præmisserne med nødvendighed fører til konklusion. 
Holdbarhed Et argument er holdbart hvis argumentet er gyldigt og præmisserne er sande.  

1.2 FILOSOFIHISTORISK OVERSIGT 
Emne, middelalder. 

• Start 529 – lukning af Platons akademi, lukket af kejser Justinian. 

• Middelalder – rekonstruktion for det tabte. 

• Sker indenfor de kirkelige institutioner. 

• Viden består af de 7 frie kunster, 

o Logik, 

o Grammatik, 

o Retorik,  

o Geometri, 

o Aritmetik, 

o Astronomi, 

o Musik. 

• Slaveri blev afskaffet. 



• Epistémé – det teoretiske liv. 

• Techné – det praktiske liv.  

• Både den troende og filosoffen stræber efter det hinsides. 

o Skolastik.  

o Platon og Aristoteles. 

o Autoritative kilder – kilden har altid ret, (Aristoteles og Biblen). 

• Filosofi bliver teologisk og forbliver teoretisk. 

o Sandhed skal findes via fornuft og logik. 

• ”Hvis virkeligheden består af en række begivenheder, der er hinandens årsager og virkninger, må 

virkeligheden enten være uendelig, dvs. uden en begyndelse, eller også må den være endelig og 

dermed forårsaget af noget, som forårsager virkeligheden, men som ikke selv er forårsaget af noget 

andet.” 

1.2.1 Aristoteles  

Filosof, 384-322 fvt. 

• Dydsetik 

• Optaget af spørgsmålet om det gode liv. 

• Godt og lykkeligt liv hænger sammen med at være og handle etisk.  

• Vil opstille retningslinjer for at alle mennesker kan leve et godt og lykkeligt liv.  

• Mener at menneskets fornuft kan lede os i den rigtige retning. 

• Empirist – sanseerfaring.  

o Tankerne dukker op igen i renæssancen, i oplysningstiden og videre til naturalismen og 

positivismen (naturvidenskab). 

• Aristoteles største ambitiøse projekt havde som mål at give en fuldstændig beskrivelse af verden. 

• En af de vigtigste tænkere i menneskets historie. 

• Elev på Platons akademi i næsten 20 år.  

• Grundlagde sin egen skole efter Platons død – Lykeion. 

• Senere hen blev han lærer for den makedoniske konge Alexander den Store. 

o Måtte efterfølgende flygte til Euboia hvor han døde et år efter. 

• Mange tekster er forsvundet, men de som er bibeholdt er inddelt i tre kategorier,  

o Logik og metafysik1 

o Naturfilosofi og naturvidenskab 

o Etik, politik og kunst 

• Blandt de første til at udvikle biologien.  

o Historia Animalium.  

  

                                                             
1 Det som er over fysikken. Det vi ikke kan måle, tælle og veje.  
Fx den religiøse verden (Gud, engle, sjæl, bevidsthed, paradiset). 



2 POLITISK FILOSOFI 

Polis Bystat   

Demokrati Demos =folk 
= folkestyre 

Demonstration, dvs. noget 
folket gør 

 

Politiske 
ideologier 

En samling af ideer Utopier, 
Ideal-samfund, 
Man har et mål, som man 
søger samfundet hen imod 

Hvilke styreformer,  
Demokrati, 
Diktatur 

Frihed vs. lighed Mere 
filosofisk/ideologisk/teoretisk 
end politisk, 
Hver sin fløj - venste/højre 

  

Statskunst Forskellige statsteorier Hvordan adskiller staten sig fra 
samfundet 

 

Politik Processer Hvilke institutioner/ministerier Hvilke embedsværk 
skal være tilknyttet 
de forskellige 
ministerier 

2.1 PLATON  
• Platon var anti-demokrat. Blandt andet fordi demokratiet henrettede Sokrates - hans lærer. 

• Han mente at der i stedet skulle være filosof-styre, samt klasseopdelt samfund. Samfundet skulle 

opdeles i tre - de erhvervsdrivende, vogterne og filosofferne. 

Samfundsklasse Erhvervsdrivende  Vogterne Filosofferne (de der bør regere) 

Del af mennesket/styres af Drifterne Vilje Fornuft 
Dyd Betænksomt mådehold Mod Visdom 

• Den godes ide, forklaret som et hierarki hvor de gode og kloge er øverst, ting og dyr under og 

fænomener nederst. 

• Dette kan forklares med hulelignelse, hvor man ”flytter sig ud af hulen” ved hjælp af uddannelse.  

• Idelæren/ideviden, Platon bruger 

ordet ”ideer” som almene 

begreber.  

2.1.1 Platon og 
hulelignelsen/hulebilledet 

• De fleste mennesker sidder fanget 

i en hule og ser kun verden var et 

begrænset perspektiv. 

• Flytter man sig ud ad hule (ved 

hjælp af uddannelse), får man 

større perspektiv/indsigt. 

2.1.2 Kritik af Platon 

• Platons ide er ren spekulation uden hold i virkeligheden. 



o Han er metafysiker. Man kan hverken måle, veje eller bevise noget. 

• Platons ideer er for abstrakte. Politik er konkret. 

• Platons stat kan minde som fascisme og nazisme samt kommunisme. 

2.2 LINJEBILLEDET 
• Ideen om den værensmæssige side og erkendelsernes verden. 

• Der findes ideernes verden og fænomenernes. Ved hjælp af fornuften kan man se ideerne og ved 

hjælp af sanserne kan man se fænomenerne. 

Den værensmæssige side  Den erkendelsesmæssige side 

Ideernes verden 
Den godes ide <-> Erkendelse ved ren filosofisk 

tænkning 
Ideerne (fx ideen om en hest) <-> Erkendelse ved fornuft 

Fænomenernes verden 
Sansbare fænomener (fx en hest) <-> Tro 
Billeder og skygger <-> Indbildning 

2.3 THOMAS HOBBES 
1588-1679 

• Mener at samfundet ikke bør leve i naturtilstand. Det vil sige, alles kamp mod alle.  

• I stedet for bør man etablere en suverænitet, det vil sige, magten til en/en gruppe mennesker. 

• Denne magt skal regere, lovgive og dømme - som vi kender det i dag. 

2.4 JOHN RAWLS 
1921-2002 

• Man kan retfærdiggøre ulighed, hvis det resulterer i at de fattige får mere (af de rige).  

• Retfærdighed i form af fairness.  

o Det vil sige, rimelighed, men hvordan skaber vi det retfærdige samfund?  

o Retfærdighed i to principper – frihedsprincippet og differensprincippet.  

• Robert Nozick – hvordan fordeles goderne retfærdigt (fordelingsretfærdighed)? 

Også kaldet distributiv retfærdighed. 

2.4.1 Den oprindelige position og uvidenhedens slør 

• En hypotetisk situation. 

• Folket er frie, lige og rationelle og under uvidenhedens slør. De må ikke vide hvilken position de har 

i samfundet.  

• Disse folk må derfor selv skabe principperne for det retfærdige samfund.  

• Uvidenhedens slør er, når folket ikke ved hvor man bliver placeret/hvad man selv får ud af det. 

• Frihedsprincippet, giver folk mulighed for at deltage i det samfund de vil. 

• Differensprincippet, deltagerne i den oprindelige position, bør stræbe efter at søge lighed, sådan at 

der er balance i samfundet. Alle skal have de samme muligheder og chance for at opnår det 

samme.  



o Er der ulighed i samfundet, skal det være til de fattigstes fordel.  

2.4.2 Uvidenhedens slør 

• Kage-teori.  

• Man vælger ud fra at man 

ikke ved hvad man selv får 

ud af det - derfor vil man 

ofte vælge ens for alle. 

• Rawls selv, hører til den 

midterste søjlegruppe. 

 

 

2.5 NATURTILSTANDEN 
• Naturalist -> naturret, retten til eget liv -> naturlov, søg freden -> kontrakt, den fælles 

overenskomst/kontraktteori/social kontrakt -> suveræne uindskrænket magt  

• Naturtilstand kan betegnes som ”alles kamp mod alle”.  

2.6 VERDENSBORGEREN (KEMP) 
• Verdensborgeren er en person, som er bevidst om andre personers tilstedeværelse. Ifølge Peter Kemp, 

er det en ide om at mennesket er et fornuftsvæsen, der har et fællesskab med andre fornuftsvæsner – 

på trods af landegrænser, kulturer og politik.  

• Alle er fornuftige væsner, 

o Derfor kan man lave et universelt fællesskab. 

o Dansk filosof Peter Kemp (1937-) 

▪ Humanismen (menneskets værdighed) 

• Verdensborgeren som et pædagogisk mål, 

o Kosmopolit2 

o Som verdensborger må man stå sammen om problemer som, 

▪ Klima, 

▪ Det finansielle netværk – rekruttering uddanner, leder og tager beslutninger på tværs 

af grænser. 

▪ Forståelse og respekt på trods af kulturelle forskelle. 

▪ Bæredygtighed. 

3 ETIK 

Etik – græsk ethikós, betyder sædvane eller ”måde at handle på”. Der skeles til tider mellem moral og etik, 

men det handler ofte om det sammen: Hvad er det rigtige at gøre? 

                                                             
2 En der bor i kosmos 



3.1 HVAD ER ETIK? 
• Moral - regler for adfærd, normer, værdier, holdninger 

o Det moralske kompas, ”indstillet” fra barndommen. 

• Etik – begrundelser for hvorfor der er de regler 

o Alle kan svar ja eller nej,  

o Er kulturelt bestemt,  

o Mere grundlæggende 

• Værdier, hvad er godt? Hvad er ondt? Hvad er dårligt?  

• Handlinger/normer, hvad gør vi? Hvad er  

• Holdninger/idealer/egenskab, tillid, høflighed, tryghed, beslutsomhed, udholdenhed 

3.2 MORAL  
• Det der er det sædvanlige/vaner.  

o Skik og brug 

• Hvad er etiks korrekt? 

• Drab? Abort? Dødshjælp? Krig? 

 Eksempel Etikken er udtryk for 

Moralobjektivisme Kristendom Guddommelig åbenbaring 
Stoicismen 
Naturretsfilosofi 

Den evige lov i univers og natur 

Utilitarismen Rationel beregning eller intuition 
Evolutionismen Den naturlige selektion 

Moralsubjektivisme Sofismen 
Logisk positivisme 

Personlige følelser 

Moralrelativisme Marxisme Historien 
Værdinihilisme Nietzsche Menneskets vilje 

3.3 PLIGTETIK 
En handlings moralske værdi afhænger af, om handlingen er af en bestemt type eller ej. Det afgørende er 

handlingens type og det bagvedliggende sindelag, mens handlingens konsekvenser er helt eller delvist 

underordnede. Pligtetik kaldes også deontologisk etik. 

3.3.1 Kant og pligtetik 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., mente at mennesket er et fornuftigt væsen. Kant ses som filosofiens 

grundlægger. Fortaler for fornuft, morallov, pligt og god vilje. 

Mennesket kan indse moralloven3 pga. fornuften. 

• Mennesket vil handle i overensstemmelse med disse love af respekt for dem. 

• Mennesket udviser god vilje når vi ved hjælp af fornuft indser de moralske love – som gælder for 

alle. 

• Mennesket er et fornuftigt væsen, da indse moralloven (pga. fornuften.). 

• Altid mennesket før dyrene, 

o Mennesket er fornuftigt, dyrene er ikke.  

                                                             
3 Loven som kan fortælle os hvordan vi skal handle i moralske spørgsmål. 



3.3.2 Moralloven 

• Loven som kan fortælle os hvordan vi skal handle i forskellige moralske situationer.  

• Fundamentet for alle moralske ”love”. 

o Fx – en mand falder om på gaden og man yder førstehjælp. Desværre resulterer dette i at 

manden dør, men man bliver ikke anklaget for mord, da man handler med god vilje, da 

intentionen netop var at redde manden.  

•  Kategorisk imperativ (den ene version) vil sige at det er personens absolutte pligtbud, 

o Reglen for dine/egne handlinger skal kunne gøres til almen lov, 

o Hvis jeg må slå en mand på gaden, må han også slå mig – ellers er det moralsk ukorrekt.  

• Kategorisk imperativ (den anden version) 

o Mål og middel - alle skal behandles som mål i sig selv og ikke kun som middel til at nå 

målet.  

o Mennesket skal altid behandles som mål i sig selv, aldrig kun som middel.  

o I moralske spørgsmål må man ikke bruge andre som middel for at opnå et middel, 

▪ Fx – man må ikke stjæle fra butikker (middel) for at give til de hjemløse (selvom 

tanken er etisk god – altså at fodre de sultne). 

3.4 KONSEKVENSETIK 
I konsekvensetik findes to retninger: Handlings- og regelutilitarist. 

o Utilitarisme betyder nytteværdi. Det etisk rigtige, vil være det, som frembringer mest lykke 

3.4.1 Handlingsutilitarist (Bentham) 

• Bentham er handlingsutilitarist, 

o Den etisk rigtige handling er den, der i situationen frembringer den største samlede sum af 

lykke, for flest mennesker. 

• Den rigtige handling er den der giver de bedste konsekvenser/ frembringer lyst, lykke, positivitet og 

glæde. 

o Fx – vi nedlægger 200 arbejdspladser ét sted, for at oprette 400 et andet sted.  

• Lighedsprincip: Så vidt muligt, skal alle tages hensyn til/med i beregningen. 

• Lykkekalkule: Man beregner hvilken handling der kan frembringe mest lykke for at tage den mest 

moralske rigtig beslutning.  

o Den rigtige handling er den der  

▪ Benthams lykkekalkule – antal, varighed, sandsynlighed for at noget sker og 

intensiteten.  

▪ Udregner man disse fire faktorer kan man regne ud hvad der er det bedste at 

gøre/vælge, indenfor konsekvensetik.  

• Bentham fokuserer på kvantiteten af lystoplevelser. 

3.4.2 Regelutilitarist (Mill) 

• Mill er regelutilitarist, 

o Man skal ikke vurdere om det er etisk rigtigt ud fra den enkeltes handling, men 

konsekvenserne af de overordnede handlinger.  

• Fortaler for en utilitarist etik, dog i den form der hedder hedonisme4.  

o Der findes forskellige kvalitet af lystoplevelser, nogle er mere værd end andre. 

                                                             
4 Hedon = lyst på græsk. 



o Mill fokuserer på kvaliteten af lystoplevelser. 

o Kunstneriske og intellektuelle oplevelser er mere værd.  

• Man tager beslutninger på baggrund af erfaringer af beslutninger som har givet positive 

konsekvenser. 

3.4.3 Kritik af konsekvensetik 

• Det er umuligt at udregne konsekvenser 

• Denne kan bruges til at tillade normer som vi ellers er imod, 

o Fx det er forkert at slå ihjel, men abort og krig er ok?  

• Hvad vælger man, hvis konsekvenserne/valgene er lige gode? 

3.5 DYDSETIK (ARISTOTELES, SENERE HURSTHOUSE) 
Dydig: at man som person er i stand til at kende forskel på hvilke handlinger der er rigtige og hvilke der er 

forkerte.  

• Handlingen er kun rigtig hvis det er en handling, som en dydig person vil gøre. (Hursthouse) 

• Er man i tvivl, må man spørge en anden (som man synes er dydig). 

• Fokus på personens karakter, ikke handlingerne.  

o Ærlighed, barmhjertighed, troskab osv. (oprindeligt sagt af Aristoteles) 

• Det gode liv er lykkeligt, hvis man kan være og handle etisk rigtigt, hvilket gøres via vores fornuft og 

erfaring. (Aristoteles) 

Den dydige person 

For lidt Dyden i midten For meget 
Fejhed Modighed Dumdristighed 
Eftergivenhed Mildhed Hidsighed 
Nærighed Gavmildhed Ødselhed 
Afholdenhed Mådehold Tøjlesløshed 
Forsagthed Storsind Forfængelighed 

3.5.1 Global etik (Singer) 
”Hvis du ikke hjælper andre (giver penge til nødhjælp fx), så gør du noget forkert.” 

• Hvis man kan undvære noget, bør man i stedet give det til en fattig - så har man gjort noget etisk 

godt.  

• Hvis man prioriterer sig selv og sit luksus højere, så er man et dårligt etisk menneske.  

4 MENNESKET 

4.1.1 René Descartes 

Fransk filosof (1596-1650) 

• ”Jeg tænker, altså er jeg til.” - ”Cogito ergo sum.”  

• Jeg tænker/tvivler, derfor eksisterer jeg. Dette mener Descartes er bevis for at sjælen findes - men 

kun éns egen, da man kun ved at man selv tænker og ikke ved det om alle andre.  

• Gud eksisterer ifølge Descartes - gud har skabt verden, derfor er Gud fuldkommen.  

o Gud har skabt mennesket, derfor er mennesket ufuldkommen.  



o Det ufuldkommene kan ikke skabe noget fuldkomment. 

• Grundlægger af moderne filosofi - gør op med middelalderens teologi  

• Følger rationalismens retning. 

• Ved hjælp af fornuft kan man forstå og opfatte verden.  

• Dualistisk forståelse5 

o Mennesket er et væsen, som tilhører to verdener  

o Sjælen og det legemlige  

o Der skal være overensstemmelse mellem de to for at forstå den objektive sandhed om 

verden. 

o Det dualistiske menneske kan deles op i to: 

▪ Tænkning, fornuft, sjæl, psyke, bevidsthed, opleve, fri vilje, personlighed - uden 

fysisk tilstedeværelse/det spirituelle. Det eksisterer men man ved ikke hvor. 

▪ Legeme, materiel, fysiske, atomer, partikler - fysisk tilstedeværelse/det materielle. 

• Den metodiske tvivl - kan man stole på sine sanser? 

o Illusioner, drømme og onde dæmoner. 

o Illusioner: Erkendelse via sansning kan være en illusion. Fx, man ser noget på afstand, men 

tæt på ser det anderledes ud = ens sanser har bedraget én.  

o Drømme: Når man drømmer, ved man ikke at man drømmer. Kan man være sikker på at 

ens virkelighed ikke er en drøm? 

o Onde dæmoner: Alt hvad vi ser og tror er sandt, er noget en ond dæmon har plantet i vores 

hjerner.  

• Determinisme - er vi forudbestemt til at handle og opføre os på bestemte måder? Her tror man 

ikke på at mennesket har fri vilje (Ikke nødvendigvis Descartes holdning/mening) 

4.1.2 Nietzsche 

Friedrich Nietzsche, tysk filosof (1844-1900) 

”Viljen til magt”, ”herre/slavemoral”, ”Gud er død” og ”overmennesket”. Også ”Nihilisme” er et nøgleord 

der må tillægges Nietzsche. Nihilisme betyder ”uden værdi”, dvs. der er ikke nogle absolutte værdier, men 

mennesket må selv finde frem til hvad det finder værdifuldt.  

Aktiv nihilisme er når man mener at der findes moralske værdier - fx skabelsestrang, det at udfolde sig, 

herreværdier (modsat slaveværdier).  

Han kritiserer fornuften (opfundet af dualismen (den todelte verden)). Den intellektuelle verden er bedre 

og mere virkelig.  

Mennesket skal have viljen til magt - kreere noget, udfolde noget, viljen til at gøre noget selv 

(eksistentialisme). Der eksisterer kun det vi har i verden - en urkraft som gør at vi altid kan udvikle os. Et 

”overlevelsesinstinkt”. Menneskets trang til at handle (altså en naturalist). I forlængelse af Nietzsches teori 

om overmennesket - et menneske som udfolder disse instinkter.  

3 kulturkritikere: Darwin (biologi), Freud (psykoanalyse) og Nietzsche.   

4.1.2.1 Kritik 

Er det hans ide om overmennesket, som er dét samfundet vil have? Hvert menneske, sin lov. På den måde 

vil et samfund ikke kunne fungere.  

                                                             
5 Der eksisterer to slags substanser i verden 



Nietzsches filosofi kaldes perspektivisme. Dvs. man ser aldrig fra Guds perspektiv. Derfor er hans egen 

filosofi også relativ, eftersom han proklamerede at Gud er død.  

Nietzsches filosofi har ingen argumenter, begrundelser eller logik. Det er blot skrevet poetisk med en masse 

billedsprog. Ingen Logos - masser Patos.  

4.2 EKSISTENTIALISME 
Man fødes og dør - imellem må man finde en mening med sit liv. 

Et af disse grundvilkår er angst, da man på forhånd ikke har nogle mål, foruden dem man sætter for sig selv. 

Dog har man valget, dvs. man har selv mulighed for at vælge til og fra og forme sit liv som man ønsker.  

4.2.1 Jean-Paul Sartre 
Fransk filosof (1905-1980) 

• Eksistentialist 

o Mennesket som frit væsen - kan selv og må selv vælge til og fra i sit liv.  

• Sartre er kendte for at mene at menneskets eksistens kommer før dets essens. Dvs. man er ikke på 

forhånd defineret, men formes af de valg man træffer.  

• Eftersom gud ikke eksisterer, må der være mindst ét væsen, hvor eksistensen går forud for 

essensen. Dvs. et væsen som eksisterer uden begreb.  

• Mennesket eksisterer først og får derefter begrebet ”menneske”. 

• Eksistentialismens første princip er at mennesket ikke er andet end hvad det gør sig selv til. Dette 

kan have noget at gøre med det frie valg som mennesket hele tiden står og vil stå overfor. Man er 

hvad man gør sig selv til - intet andet. 

• Menneskets opgave er at være ansvarlig for sin fremtid og sine valg. Man er kun ansvarlig for sin 

egen individualitet.  

• Sartres moral kaldes situationsetik, dvs. man må vælge ud fra situationen.  

4.2.1.1 To slags væsner, ifølge Sartre 

• Mener at mennesket er væsensforskelligt. 

• Fx en sten. Stenen og mennesket er to slags væsner. 

o Stenen er væren-i-sig og mennesket er væren-for-sig. 

o Det vil sige at ”i-sig er legemet og ”for-sig” er sjælen - som en sten jo ikke har, men 

mennesket har.  

4.2.2 Søren Kierkegaard 

Dansk filosof (1813-1855) 

• Betragtes ofte som ophavsmanden til eksistentialisme. 

• Livet består af valg - disse valg former os som mennesker. 

• Kierkegaard mener at det er bedre at leve etisk (moralsk rigtigt), frem for æstetisk (sanse- og 

nydelsesmæssigt) - dette kaldes også for normativt. 

4.2.3 Myten om Sisyfos, af Albert Camus 

Albert Camus, fransk eksistentialist (1913-1960). 

•  



5 VIDENSKABSTEORI 

• Videnskabelig viden er objektiv, saglig og upartisk. 

• Gælder for alle mennesker til alle tider. 

• Fungerer som kritisk blik på viden i samfundet. 

• Undersøger hvordan viden produceres og præsenteres korrekt.  

Erkendelses kilder 

Fornuft mod sanseerfaring (som er empiribaseret) 

Erkendelsens grænser 

Tro mod viden 

Erkendelsens gyldighed 

Sand mod falsk. Kan man afgøre/bevise? 

Absolutist: Der findes universel viden 

Relativist: Der findes mange lige gyldige sandheder. 

Skepticist: Der findes ingen sandheder.  

Realist: Der er en verden derude, uafhængig af vores verden. 

Anti-realist: Fænomenalisme, konstruktivisme, instrumentalisme.  

Axion: En grundlæggende påstand, som ikke kan betvivles.  

Induktion: En generalisering (gælder for alle). Baseret på sanseerfaring og empiri. Fra iagttagelse til teori. 

Deduktion: At udlede. Baseret på fornuftserfaring og rationalisme. Fra teori til iagttagelse.  

5.1.1 Karl R. Popper 

Østrig/engelsk filosof, 1902-1994.  

• Kritisk rationalist 

• Realist  

• Tilknyttet gruppen ”De logiske positivister” – deres mål var at finde et demarkationskriterium 6 

o Alle de logiske positivister er empirister.  

• Videnskabelige teorier skal kunne bekræftes ved erfaring. Popper mener dog at falsificering går 

forud for verificering.  

• Ville skille ægte viden fra pseudoviden. 

• Mente at man skulle finde falsifikationer frem for verifikationer, som de logiske positivister mente.  

• Man skal kunne modbekræfte en teori, da man ikke kan bekræfte/bevise en teori.  

• Gisninger og gentagelser var Poppers ide om hvordan man kunne be-/afkræftet. Han gik efter ”trial 

and error”-princippet.  

• En videnskabelig teori kan skelnes fra en pseudovidenskab teori ved at kunne falsificeres.   

• Kumulativ proces: Påstand efter påstand, bygget på og på til noget ikke kan falsificeres.  

                                                             
6 Der er en grænse mellem videnskab og pseudovidenskab.  



5.2 VIGTIGE BEGREBER 
• Verifikationsprincip, sandheder skal kunne bevises ved at opstille hypoteser som skal kunne 

bevises.  

• Induktionsproblem, det bliver et problem når man generaliserer uden at tage højde for 

situationen. Dette vil aldrig blive 100% ægte viden.  

• Demarkationskriterium, når der er en grænse mellem ægte videnskab og pseudovidenskab. Man 

finder et kriterie som kan skille/afgrænse ægte videnskab fra pseudovidenskab.  

• Falsifikation – verifikation, noget som skal kunne bevises falsk – noget som skal kunne bevises 

sandt. 

• Hypotetisk-deduktiv metode, også deduktion, man opstiller en hypotese og undersøger det 

efterfølgende i felten.  

5.2.1 Thomas S. Kuhn 
Amerikansk videnskabshistoriker, 1922-1996. 

• Beskæftiger sig med videnskabens revolutioner, 

• Mener at Antikken er den normale videnskab. Den fælles forståelse for verden, kaldes paradigme7, 

dvs. det samme mønster som alle tager udgangspunkt i.  

• Mener at Klassisk er anomalisk, dvs. noget der ligger udenfor det normale. 

• Ifølge Kuhn afløser nye paradigmer de gamle. Dog er de inkommensurable, dvs. usammenlignelige.  

• Paradigmeteorien indeholder videnskabelig og erkendelsesmæssig relativisme. Dvs. at vi aldrig kan 

bevise en teori er absolut sand, da tider og paradigmer altid vil ændres.  

• Videnskab bevæger sig ikke fremad, da paradigmer ikke kan erstatte hinanden eller sammenlignes. 

Dog vil en lille del af paradigmet måske følge med, fx lægevidenskab, økosystemer, viden generelt.  

• Når teorier ikke kan sammenlignes (relativist) kan man ikke vurdere hvilket paradigme det er 

”rigtigst”.  

• Kritikken er, at ens egen teori er relativ dvs. ikke absolut sand.  

Paradigmer kan også på nogle måder sammenlignes.  

Mener at man ikke kan iagttage noget uden at have en teori om det. Kritikere mener at der findes 

teorineutrale data - det mener Kuhn ikke.  

5.3 SOCIALKONTRUKTIVISME/KONSTRUKTIVISME  
Realister overfor konstruktivist. (Instrumentalist. Vores teorier er oprettet for at forstå verden)  

Bruno LaTour, konstruktivist (1947-).  

• Meget kontroversiel. 

• Hvis man ikke har opdaget noget (fx Amerika, sorte huller) så eksisterer det ikke.  

5.3.1 Konstruktionisme 
Der findes to former for konstruktivisme:  

• Viden som erkendelse – det vi ved om verden er konstrueret ud fra sprog og iagttagelser.  

                                                             
7 En samling af grundværdier, som alle er enig om er de rigtige.  



• Virkeligheden i sig selv – er den konstrueret? Det vil sige; Når man opdager ting har man 

konstrueret det.   

Konstruktivisterne ser verden som følger: mennesket som sociale fællesskaber – dette opbygger viden – 

hvert trin man kommer igennem er noget man selv har konstrueret.  

Realister ser verdens som følger: Elementarpartikler (det alt er bygget af) – atomer – molekyler – celler – 

organer – organismer – grupper – samfund. Konstruktivisterne ser det modsat.  

Viden er noget vi konstruerer/sandhed er noget vi skaber.  

5.3.2 Sproget 
Sproget spiller en altafgørende rolle for vores erkendelse. Vi kan kun opleve og forstå verden gennem 

sprog. Sproget er en social størrelse skabt af historiske og kulturelle processer. Derfor er vores erkendelse 

også skabt af historiske og kulturelle processer.  

Magtforholdet beslutter hvem der har ret - den der kan argumentere bedst og overbevise flest har ret.  

5.3.3 Kritik af konstruktivismen - Favrholdt 
David Favrholdt (dansk filosof): naturen/virkeligheden bestemmer hvordan begreberne skal bruges i 

forhold til hinanden. Fundamentalsproget er fælles for alle. Dette er sproget som eksisterer som en del af 

den fysiske virkelighed. Den fysiske virkelighed eksisterer før sproget. (fx en hund eksisterer før den har fået 

navnet/titlen hund.) 

Al videnskab bliver med tiden relativ, dvs. hele vores erkendelse bliver relativistisk. Derudover er 

konstruktivisterne imod ”common sense”.  

5.3.4 Evolutionslære vs. kreationisme 

Ifølge kreationisterne er Darwins evolutionslære blot en teori.  

Richard Dawkins – engelsk evolutionsteoretiker, stor modstander af kreationismen.   

En definition på en teori, er et system af påstand der redegør for fakta om verden. En anden definition er at 

en teori er en hypotese/formodning om noget.  

6 FOREDRAG AF MARCOS BERNUS, KATOLSK PRÆST 

Tro og viden, 

Tro og fornuft - problematikken om at udelukke troen fra videnskab. Tro og fornuft er som to vinger på 

samme fugl. Filosofiske tanker starter når man prøver at finde svaret på det der ikke kan svares på (teologi). 

Teologi starter fra Gude, som vil have at mennesket finder svaret. Viden og svar fra teologien og fra 

filosofien er hverken identisk eller ligner hinanden.  

Mennesket bruger sin sunde fornuft for at finde svar og sandheder.  

Kirken siger: Teologi når frem til et svar som filosofien ikke kan nå.  

Videnskab kan dokumenteres og er faktuelt.  

Tro er som en diamant - forskellig for alle og fra hvilken vinkel man kigger og hvordan man ser på den. 

Derfor findes troen (ifølge kirken) alle steder. 

 



 

 

 

 


