Filosoﬁ
Erkendelse og virkelighed
1. udgave, 1993
ISBN 13 9788777831850
Forfatter(e) Peter Laurs Sørensen, Keld B. Jessen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En tekstsamling om erkendelsesproblemet i den europæiske
filosofitradition - fra Platon til H.C. Ørsted.

200,00 DKK Inkl. moms

Bogen Erkendelse og virkelighed tager udgangspunkt i Platons
filosofiske tankegang. Herefter behandler bogen modsætningerne
rationalisme og empirisme, samt romantik og positivisme frem til
markante nye strømninger i vort århundrede.
Tekstsamlingen behandler emner som det filosofiske perspektiv i
kvantefysikken over for den klassiske fysik. Bogen belyser ligeledes
Poppers kritik af den måde, hvorpå man siden Platon har opstillet
erkendelsesspørgsmålet.
Erkendelse og virkelighed indeholder tekster af bl.a. Platon, David
Hume, H.C. Ørsted og Werner Heisenberg.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Ret og magt - retsﬁlosoﬁ mellem etik og
politik
1. udgave, 1993
ISBN 13 9788777831867
Forfatter(e) Bent Rensch
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen behandler centrale problemer inden for retsfilosofien som
f.eks. forholdet mellem lovlighed og retfærdighed.

200,00 DKK Inkl. moms

Kan en lovlig handling være uretfærdig? Og kan en ulovlig handling
være retfærdig? Retsfilosoffer har i årenes løb givet mange
forskellige svar på spørgsmål, der drejer sig om de problemer, der er
forbundet med at definere, begrunde og udøve retfærdighed.
Ret og magt - retsfilosofi mellem etik og politik præsenterer en
række retsfilosofiske tekster fra den græske oldtid og frem til i dag.
Hovedvægten er lagt på spændingsfeltet mellem forskellige former
for naturretsfilosofi og retspositivisme.
Bogen indeholder tekster af bl.a. Antifon, Aristoteles, Thomas
Aquinas, Alf Ross, MacIntyre og Peter Høilund.
Ret og magt - retsfilosofi mellem etik og politik henvender sig til alle
ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Moralen og dens begrundelse
1. udgave, 1995
ISBN 13 9788777836183
Forfatter(e) Bjarne Troelsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen berører det metafysiske spørgsmål om vore værdiers
grundlag og syn på mennesket.

200,00 DKK Inkl. moms

Når vi i dag diskuterer konkrete moralske spørgsmål, vil vi bevidst
eller ubevidst trække på problemformuleringer og argumenter fra
den filosofiske tradition.
Moralen og dens begrundelse præsenterer en række af de mest
markante klassiske tekster inden for den europæiske moralfilosofiske
tradition fra Platon til Havel.
I bogens indledning er teksterne forsøgt sat ind i en bred idé- og
filosofihistorisk sammenhæng. Hver enkelt afsnit er desuden forsynet
med forklarende noter, og de enkelte forfattere præsenteres kort
forud for teksterne i en indledning.
Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Fire menneskesyn
1. udgave, 1996
ISBN 13 9788777837449
Forfatter(e) Astrid Holm
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen præsenterer på en pædagogisk og lettilgængelig måde fire
centrale menneskeopfattelser i den europæiske filosofitradition.

250,00 DKK Inkl. moms

Fire Menneskesyn omhandler fire forskellige menneskeopfattelser i
den europæiske tradition indenfor filosofi. De fire
menneskeopfattelser er den dualistiske ved Platon og Descartes, den
naturalistiske ved Darwin, Nietzsche og Freud, den
ekstistentialistiske ved Kierkegaard, Sartre og Camus samt den
kommunikative ved Løgstrup.
Indledningsvis gennemgår bogen både filosofferne og deres
menneskesyn. Derefter følger filosofiske kernetekster, hvoraf en del
er perspektiveret med skønlitterære tekster af mere
oplevelsespræget karakter.
Til hver tekst er der øvelser, der letter forståelsen af pointerne i
teksterne.
Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Den første ﬁlosoﬁ
1. udgave, 1999
ISBN 13 9788777837494
Forfatter(e) Astrid Holm
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En gennemgang af filosofiens opståen og udvikling i det antikke
Grækenland fra ca. 500 - 300 f.Kr.

200,00 DKK Inkl. moms

I gennemgangen af filosofiens tidlige udvikling fra Thales til
Aristoteles introducerer bogen en række begreber og
erkendelsesfigurer, som i forskellige varianter genfindes i den
efterfølgende tradition: permanens/forandring, rationalitet/empiri,
deduktion/induktion, monisme/dualisme.
Til hver af bogens tekster er der øvelser, der letter forståelsen af
pointerne i teksterne og som lægger op til, at læseren tænker med
på filosoffens tanker.
Den første filosofi er tænkt som en grundlæggende begynderbog i
faget filosofi. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Filosoﬁ. Fra antikken til vor tid
1. udgave, 1999
ISBN 13 9788777837890
Forfatter(e) Keld B. Jessen, Bent Rensch, Bjarne Troelsen, Anne
Okkels Olsen, Arne Jørgensen, Astrid Holm, Dietrich Harbsmeier, Jens
Frørup Madsen, Johannes Iversen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En kronologisk gennemgang af filosofiens historie fra før-sokratikerne
til i dag, med fokus på de vigtigste perioder, navne, retninger og
problemstillinger.

430,00 DKK Inkl. moms

Filosofi. Fra antikken til vor tid indeholder tekster, der veksler mellem
historisk udsyn, præsentation af centrale emner og inddragelse af
citater fra primærlitteratur, med henblik på at give læseren et godt
overblik over filosofiens udvikling og historie.
Bogen indeholder emner som bl.a. De første filosoffer, Aristoteles,
Hellenismens filosofi, Renæssancen, Empirismen, Kant samt
Romantisk idealisme.
Filosofi. Fra antikken til vor tid henvender sig til
filosofiundervisningen på gymnasie- og hf-niveau.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Moralﬁlosoﬁ -bidrag til den
moralﬁlosoﬁske diskussion i det 20.
århundrede
1. udgave, 2000
ISBN 13 9788761601001
Forfatter(e) Bent Rensch
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En bog, der diskuterer moralfilosofien på godt og ondt - hvad er
rigtigt eller forkert? moralsk acceptabelt eller forkasteligt?

255,00 DKK Inkl. moms

Moralfilosofien har i det 20. århundrede i høj grad drejet sig om,
hvorvidt det overhovedet er muligt at diskutere moralske spørgsmål,
hvis man er uenig om de grundlæggende moralske værdier.
Bogen Moralfilosofi - bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det
20. århundrede præsenterer en række moralfilosofiske tekster, der
viser nogle af de centrale positioner i den filosofiske debat. Bogen
indeholder tekster af bl.a. G.E. Moore, A.J. Ayer, C.L. Stevenson, R.M.
Hare, A. MacIntyre, Peter Singer, Max Scheler, J.P. Sartre, K.E.
Løgstrup, Jürgen Habermas, Hans Jonas og Luc Ferry.
Bogen indgår i serien: FILOSOFISKE TEKSTER.
Moralfilosofi - bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det 20.
århundrede henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Ud med Gud? - bidrag til den moderne
religionskritik
1. udgave, 2001
ISBN 13 9788761603081
Forfatter(e) Bent Rensch
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En bog, der sætter spørgsmålstegn ved religion - herunder
Kristendommens og Guds eksistens.

255,00 DKK Inkl. moms

I det 5. århundrede f.v.t sagde den græske filosof, at man som
menneske ikke kunne vide noget om guderne - hverken om de er til
eller ikke er til. I de ca. 2500 år der er gået siden da, har spørgsmålet
om gudernes - eller Guds - eksistens været et tilbagevendende
problem, både for almindelige mennesker, teologer, præster og
filosoffer.
Da det moderne samfund begyndte at tage form, blev de
traditionelle autoriteter overalt kritiseret - også kirken og religionen
fik hård kritik. Fra slutningen af 1700-tallet og helt frem til i dag har
der været ført en massiv religionskritik.
Bogen Ud med Gud? – bidrag til den moderne religionskritik
præsenterer en række centrale, filosofiske tekster fra Hume og Kant i
1700-tallet, over Feuerbach, Marx, Kierkegaard og Nietzsche i 1800tallet til Freud, Fromm, Russell, Ayer og Camus m.fl. i 1900-tallet.
Enkelte af teksterne har ikke tidligere været oversat og foreligger her
for første gang på dansk.
Bogen henvender sig til alle ungsomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Viden og vished
1. udgave, 2003
ISBN 13 9788761607003
Forfatter(e) Anders Christian Skouvig
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen introducerer en række videnskabsteoretiske positioner og
forsøger at afdække, hvad der karakteriserer den videnskabelige
tænkemåde.

200,00 DKK Inkl. moms

Bogen Viden og vished sætter spørgsmålstegn ved, hvor sikre og
gyldige videnskabens resultater er, og om vi bliver lykkeligere og
bedre mennesker af at forsøge at finde den "videnskabelige"
sandhed om alt.
Bogen rummer endvidere en kort gennemgang af
videnskabslogikkens centrale begreber, som for eksempel deduktion
og induktion, samt årsag og virkning.
Hver af bogens tekster - der for ca. halvdelens vedkommende
foreligger på dansk for første gang - er forsynet med en kort
præsentation af tekstens forfatter og det emne, forfatteren
beskæftiger sig med. Til teksterne hører desuden opgaver,
arbejdsspørgsmål samt spørgsmål til perspektivering.
Viden og vished henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Filosoﬁ og videnskab
1. udgave, 2007
ISBN 13 9788761614926
Forfatter(e) Peter Laurs Sørensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen indeholder et tekstudvalg, der præsenterer nogle af de
væsentligste synspunkter i diskussionen om, hvad videnskab er.

165,00 DKK Inkl. moms

Filosofi og Videnskab tager udgangspunktet i den positive opfattelse
af videnskaben, som var dominerende i det tyvende århundredes
første halvdel.
På trods af en samtidig kritik af den positivistiske tankegang, er det
først med en historisk og samfundsmæssig orienteret kritik fra
omkring midten af det tyvende århundrede, at et mere nuanceret
syn på videnskaben vinder indpas.
Bogens udvalgte tekster følger kronologisk denne historiske
udvikling. Desuden har teksterne et fælles udgangspunkt i de
traditionelle filosofiske diskussioner om, hvad viden og erkendelse er.
Bogen er velegnet til undervisningen på alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Den første ﬁlosoﬁ
1. udgave, 2008
ISBN 13 9788761623638
Forfatter(e) Astrid Holm
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En eBog om de første filosoffer, der stillede spørgsmål om, hvad
verden består af, og hvordan man kan tilegne sig viden om den.

eBogen Den første filosofi er tænkt som en begyndervenlig grundbog
i faget filosofi.
Bogen gennemgår på en pædagogisk tilgængelig måde filosofiens
opståen og udvikling i det antikke Grækenland fra ca. 500-300 f.Kr.
Bogen introducerer en række begreber og erkendelsesfigurer, som i
forskellige varianter dukker op i den efterfølgende tradition:
permanens/forandring, rationalitet/empiri, deduktion/induktion,
monisme/dualisme.
Til hver tekst er der øvelser, der letter forståelsen af pointerne i
teksterne, og som bibringer til indlevelse i filosoffernes tankegang.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Erkendelse og virkelighed
1. udgave, 2009
ISBN 13 9788761625298
Forfatter(e) Peter Laurs Sørensen, Keld B. Jessen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En tekstsamling om erkendelsesproblemet i den europæiske
filosofitradition - fra Platon til H.C. Ørsted.

Bogen Erkendelse og virkelighed tager udgangspunkt i Platons
filosofiske tankegang.
Herefter behandler bogen modsætningerne rationalisme og
empirisme, samt romantik og positivisme frem til markante ny
strømninger i vort århundrede.
Tekstsamlingen behandler emner som det filosofiske perspektiv i
kvantefysikken over for den klassiske fysik.
Bogen belyser ligeledes Poppers kritik af den måde, hvorpå man
siden Platon har opstillet erkendelsesspøgsmålet. Erkendelse og
virkelighed indeholder tekster af bl.a. Platon, David Hume, H.C.
Ørsted samt Werner Heisenberg.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Teknologi og ﬁlosoﬁ 1
1. udgave, 2010
ISBN 13 9788761624185
Forfatter(e) Mikkel Guldhammer Sparsø
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En grundbog til filosofifaget i de gymnasiale uddannelser.

195,00 DKK Inkl. moms

Teknologi og filosofi 1 er en undervisningsbog til filosofifaget i de
gymnasiale uddannelser. Bogen giver ud fra tekstlæsning,
arbejdsspørgsmål og cases en introduktion til filosofihistorien og de
filosoffer, som har haft størst indflydelse på den vestlige opfattelse af
teknologi og videnskab siden oldtiden: Platon, Aristoteles, Thomas
Aquinas, Francis Bacon, Spinoza, Auguste Comte, Marx og Hannah
Arendt. Bogen indeholder tekstuddrag, der står centralt i den enkelte
filosofs værk.
Perspektivet er historisk: oldtiden, middelalderen, renæssancen,
oplysningstiden og den nyere tid inddrages. I centrum står begreber
som erkendelse, sandhed og videnskab, teknik, teknologi og
nytteværdi.
Teknologi og filosofi 1 er den første af to udgivelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Logik og argumentationsteori - en
introduktion
1. udgave, 2010
ISBN 13 9788761628190
Forfatter(e) Steffen M. Iversen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En grundlæggende introduktion til elementær logik og
argumentationsteori.

200,00 DKK Inkl. moms

I logikken undersøger man de grundlæggende principper og regler
for korrekte argumenter, og logikken er derfor et vigtigt redskab at
mestre, når man skal navigere i alle former for beskrivelser,
samtaler, diskussioner og debatter.
Logik & argumentationsteori består af to dele og indeholder i alt seks
kortfattede kapitler. Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med
argumenters natur, den specielle logiske gyldighed samt eksempler
på fejlslutninger.
Bogens anden del består af tre tematiske kapitler, der tager livtag
med henholdsvis etikkens argumenter, klassisk logik samt moderne
elementær logik.
Efter hvert kapitel findes en række opgaver, der giver mulighed for
at omsætte kapitlernes begreber og indsigter til praksis.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Kærlighedens ﬁlosoﬁ
1. udgave, 2010
ISBN 13 9788761625090
Forfatter(e) Mads Rangvid
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En antologi med filosofiske tekster om kærlighed fra antikken til
nutiden.

200,00 DKK Inkl. moms

Kærlighedens filosofi handler i dobbelt forstand om det græske
’philosophia’, idet bogen er en antologi med filosofiske tekster om
kærlighed fra antikken til nutiden.
Teksterne fra filosofiens allernyeste tid er organiseret tematisk fra
kærlighedsopfattelser på biologisk grundlag over opfattelser med
psykoanalytisk og eksistentialistisk grundlag til konstruktivistiske
opfattelser.
Bogen indeholder endvidere andet materiale med filosofisk indhold.
Alle tekster er forsynet med en tekstnær indføring samt
arbejdsspørgsmål, ordforklaringer og forklarende noter.
Bogen indledes med en præsentation af en række af filosofiens
grundlæggende begreber.
Kærlighedens filosofi:
giver mulighed for på en ny måde at tematisere en række af
filosofiens traditionelle problemer og grundbegreber.
lægger op til at filosofere tættere op ad den erfaringsnære
hverdag.
indbyder til tværfagligt samarbejde, fx med psykologi, biologi,
historie, samfundsfag og idræt.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Matematikﬁlosoﬁ
1. udgave, 2011
ISBN 13 9788761637581
Forfatter(e) Ole Skovsmose, Ole Ravn
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Præsentere nogle af de vigtigste positioner inden for matematikkens
filosofi.

395,00 DKK Inkl. moms

Matematikfilosofi behandler spørgsmålene "Hvor er matematikken?
Hvor sikker er matematikken? Hvor social er matematikken? og hvor
god er matematikken".
Spørgsmålene fører læseren gennem en lang række emner fra
Platons idéverden til matematikkens betydning for samfundet og
vores handlinger i det hele taget.
Bogen søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Liv & magt - bioetik og videnskabsteori
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761629258
Forfatter(e) Ulrik B. Nissen, Mickey Gjerris
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En tværfaglig lærebog om bioetik og videnskabsteori

267,50 DKK Inkl. moms

Liv & Magt er en tværfaglig lærebog, der fra en bioetisk synsvinkel
sætter videnskabens resultater til debat. Bogen berører en række
fundamentale spørgsmål om mennesket og naturen, vores syn på
magt og teknologi og vores frygt og håb for fremtiden.
Bogen består af en introcase om medicinsk forbedring af mennesker,
to indførende kapitler om bioetik og videnskabsteori og seks cases
med tilhørende elevaktiverende opgaver og forslag til videre læsning
og relevante websites. De seks cases er:
Cyborgs
Fosterdiagnostik
Genmodificerede dyr
Stamceller
Nanoteknologi
Genmodificerede planter
Liv & Magt er skrevet af Ulrik Becker Nissen og Mickey Gjerris. Begge
er lektorer i bioetik ved henholdsvis Aarhus og Københavns
Universitetet og har mange års erfaring med undervisning, formidling
og forskning i bioetiske problemstillinger.
Bogen er velegnet til undervisning i almen studieforberedelse (AT)
inden for fagene biologi, religion og filosofi.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Liv & magt - bioetik og videnskabsteori
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761629241
Forfatter(e) Ulrik B. Nissen, Mickey Gjerris
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En tværfaglig lærebog om bioetik og videnskabsteori.

Liv & Magt er en tværfaglig lærebog, der fra en bioetisk synsvinkel
sætter videnskabens resultater til debat. Bogen berører en række
fundamentale spørgsmål om mennesket og naturen, vores syn på
magt og teknologi og vores frygt og håb for fremtiden.
Bogen består af en introcase om medicinsk forbedring af mennesker,
to indførende kapitler om bioetik og videnskabsteori og seks cases
med tilhørende elevaktiverende opgaver og forslag til videre læsning
og relevante websites.
De seks cases er:
Cyborgs
Fosterdiagnostik
Genmodificerede dyr
Stamceller
Nanoteknologi
Genmodificerede planter
Liv & Magt er skrevet af Ulrik Becker Nissen og Mickey Gjerris. Begge
er lektorer i bioetik ved henholdsvis Aarhus og Københavns
Universitetet og har mange års erfaring med undervisning, formidling
og forskning i bioetiske problemstillinger. Bogen er velegnet til
undervisning i almen studieforberedelse (AT) inden for fagene
biologi, religion og filosofi.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Grundbog til ﬁlosoﬁ - Mennesket i verden
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761658104
Forfatter(e) Kasper Larsen, Christoffer Boserup Skov
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Grundbog i filosofi spækket med aktuelle problemstillinger og
perspektiveringer, hvor klassiske filosofiske tanker og argumenter får
nyt liv.

305,00 DKK Inkl. moms

Mennesket i verden gennemgår centrale filosofiske emner som etik,
videnskabsteori, filosofi om mennesket og politisk filosofi på en
letlæselig og letforståelig facon.
Den spænder vidt fra klassiske filosoffer som Platon, Descartes og
Kant til mere moderne tænkere som Nietzsche, Kuhn og Singer.
Derudover er der også fundet plads til de danske filosoffer David
Favrholdt og Peter Kemp.
Der er tekstuddrag fra 16 filosoffer, arbejdsspørgsmål, spørgsmål til
fordybelse og efter hvert kapitel en lille oversigt over de
væsentligste begreber.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Teknologi og ﬁlosoﬁ 2
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761637963
Forfatter(e) Mikkel Guldhammer Sparsø
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Spændende ny grundbog til filosofiundervisningen, der stiller skarpt
på centrale spørgsmål om teknologiens betydning for menneskets
tilværelse.

245,00 DKK Inkl. moms

Teknologi og filosofi 2 er en spændende grundbog til
filosofiundervisningen, der stiller skarpt på centrale spørgsmål om
teknologiens betydning for menneskets tilværelse.
Bogen introducerer eleverne til en række aktuelle teknologifilosofiske
temaer gennem tekster, spørgsmål og cases.
I fire tematiske afsnit arbejdes der med emnerne:
teknologietik
miljøetik og dyrevelfærd
transhumanisme
bevidsthed og kunstig intelligens

Teknologi og filosofi 2 dækker den filosofiske tradition med tekster af
bl.a. Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Knud Ejler Løgstrup og René
Descartes. Den inddrager samtidig mere moderne filosoffer som bl.a.
Hans Jonas, Peter Kemp, Arne Næss, Mickey Gjerris, Peter Singer, Luc
Ferry og Francis Fukuyama.
Bogen har særligt fokus på begreber som:
teknologi og videnskab
etik og ansvar
erkendelse og bevidsthed
logik og argumentation.

Indfaldsvinklen er det praktisk-filosofiske, og Teknologi og filosofi 2
er således et supplement til forløberen Teknologi og filosofi 1, der har
et mere teoretisk, idéhistorisk perspektiv.
Teknologi og filosofi 1 og 2 er sammen tænkt som grundbøger til
filosofifaget. Begge lægger vægt på teknologien og videnskaben som
et grundlæggende vilkår for mennesket i det moderne, vestlige
samfund.
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Grundbog til ﬁlosoﬁ - Mennesket i verden
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761653642
Forfatter(e) Kasper Larsen, Christoffer Boserup Skov
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Mennesket i verden gennemgår centrale filosofiske emner som etik,
videnskabsteori, filosofi om mennesket og politisk filosofi på en
letlæselig og letforståelig facon.
18 kildetekster | 30 arbejdsspørgsmål | 16 diskussionsopgaver | 90
interaktive opgaver | 60 billeder | 1 oplæsning | ca. 130 sider | eBog

Mennesket i verden gennemgår centrale filosofiske emner som etik,
videnskabsteori, filosofi om mennesket og politisk filosofi på en
letlæselig og letforståelig facon.
Den spænder vidt fra klassiske filosoffer som Platon, Descartes og
Kant til mere moderne tænkere som Nietzsche, Kuhn og Singer.
Derudover er der også fundet plads til de danske filosoffer David
Favrholdt og Peter Kemp.
Der er tekstuddrag fra 16 filosoffer, arbejdsspørgsmål, spørgsmål til
fordybelse og efter hvert kapitel en lille oversigt over de
væsentligste begreber.
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Tanker om ondskab
1. udgave, 2018
ISBN 13 9788761691668
Forfatter(e) Uffe Agergaard Hansen, Maline Gehrt-Bendixen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Engagerende tekster til temaforløb om ondskab, der gør filosofien
konkret og vedkommende. Elevaktiverende indledning | 11 filosofiske
nedslag | 13 primærtekster | 46 arbejdsspørgsmål | 50 billeder |
perspektivmateriale | begrebslister | forløbsforslag | 142 sider

Tanker om ondskab – en temabog til filosofi belyser udvalgte teorier
om ondskab fra antikken til nyere tid.
Bogens kapitler er arrangeret kronologisk, hvorved man kan
undersøge idehistoriske linjer. Samtidig er der sammenlignende
opgaver for hvert kapitel samt forløbsforslag, som giver mulighed for
at arbejde med ondskab ud fra et særligt fokus som eksempelvis
menneskets frihed, religion, videnskab og teknologi eller konflikter
mellem natur og kultur.
Til alle 11 primærtekster hører elevvenlige sekundærtekster med
introduktioner til de forskellige teorier. Bogen præsenterer nye
vinkler af velkendte filosoffer, som Platon, Kant og Nietzsche såvel
som den åbner op for nye perspektiver til faget ved bl.a. Augustin,
Leibniz, Freud, Arendt, Baumann, Lars Fr. Svendsen og Søren Gosvig
Olesen.
Tanker om ondskab gør filosofien konkret og vedkommende for
elevernes liv. Det er en gennemgående tanke, at eleverne skal
kunne bruge teorierne til at forstå sig selv og deres omverden. Bogen
indeholder således perspektiverende opgaver til alle kapitler, som
inddrager avisartikler, korte filmklip og kunstværker. Her bringes de
filosofiske teorier i anvendelse på konkrete problemstillinger, som
f.eks. klimaforandringer, flygtninge, terror og racisme.
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1. udgave, 2018
ISBN 13 9788761691675
Forfatter(e) Uffe Agergaard Hansen, Maline Gehrt-Bendixen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Engagerende tekster til temaforløb om ondskab, der gør filosofien
konkret og vedkommende.

240,00 DKK Inkl. moms

Tanker om ondskab – en temabog til filosofi belyser udvalgte teorier
om ondskab fra antikken til nyere tid.
Bogens kapitler er arrangeret kronologisk, hvorved man kan
undersøge idehistoriske linjer. Samtidig er der sammenlignende
opgaver for hvert kapitel samt forløbsforslag, som giver mulighed for
at arbejde med ondskab ud fra et særligt fokus som eksempelvis
menneskets frihed, religion, videnskab og teknologi eller konflikter
mellem natur og kultur.
Til alle 11 primærtekster hører elevvenlige sekundærtekster med
introduktioner til de forskellige teorier. Bogen præsenterer nye
vinkler af velkendte filosoffer, som Platon, Kant og Nietzsche såvel
som den åbner op for nye perspektiver til faget ved bl.a. Augustin,
Leibniz, Freud, Arendt, Baumann, Lars Fr. Svendsen og Søren Gosvig
Olesen.
Tanker om ondskab gør filosofien konkret og vedkommende for
elevernes liv. Det er en gennemgående tanke, at eleverne skal
kunne bruge teorierne til at forstå sig selv og deres omverden. Bogen
indeholder således perspektiverende opgaver til alle kapitler, som
inddrager avisartikler, korte filmklip og kunstværker. Her bringes de
filosofiske teorier i anvendelse på konkrete problemstillinger, som
f.eks. klimaforandringer, flygtninge, terror og racisme.
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