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FILOSOFI i PRAKSIS
FILOSOFI i PRAKSIS er målrettet folkeskolens ældste
klasser, efter-, ungdoms- og friskoler. Materialet vil
også kunne anvendes i gymnasiet/HF, på højskoler,
VUC, professionsskoler etc.
FILOSOFI i PRAKSIS tilbyder metoder til at filosofere
over mangfoldige emner. Der lægges op til systematisk analyse og en kreativ og innovativ samarbejdsform. Materialet kan anvendes differentieret.
FILOSOFI i PRAKSIS består af en indføring i filosofi
samt fire filosofimetoder. Hver filosofimetode kan anvendes selvstændigt. De fleste afsnit vil også kunne
læses og anvendes selvstændigt. Dog tilrådes det at
indlede arbejdet med Filosofimetode 1, 2 og 3 med en
gennemgang af det indførende afsnit FILOSOFI
INTRO. Nogle afsnit har sværhedsgraden Niveau 2,
hvilket betyder over grundskoleniveau.
FILOSOFI i PRAKSIS er en arbejdsbog/elevbog. Materialet er udformet således, at eleven kan finde vejledning og inspiration i bogen i takt med at opgaverne
løses, også på tværs af filosofimetoderne.
Læreren behøver ikke at have forkundskaber i filosofi
for at kunne anvende FILOSOFI i PRAKSIS. Hvor grundigt læreren skal gennemgå de forskellige oplægs- og
metodeafsnit med eleverne, inden opgaverne påbegyndes, vil afhænge af elevernes faglige niveau.
På www.forlagetx.dk findes forslag til anvendelse af de
enkelte filosofimetoder, didaktiske overvejelser, beskrivelser af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til folkeskolens fælles mål, eksamensspørgsmål til 9. kl. m.m.
Den græske filosof Platon (427-347 f.Kr.) tages i anvendelse i FILOSOFI i PRAKSIS. Filosofimetoderne er
inspireret af Platons egen arbejdsform og undervejs i
bogen danner Platons filosofi, og de problemstillinger
han skrev om, grundlag for diskussion og refleksion i
en nutidig kontekst. Platon betegnes som fader til Vestens filosofi og omtales også ofte som den mest indflydelsesrige filosof gennem tiderne.
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Hvorfor filosofi? Hvorfor Platon?

?

Som elev spørger du måske: Hvorfor filosofi? Forhåbentlig vil de førstkommende afsnit, og ikke mindst
bogen i sin helhed, besvare dette spørgsmål på en god

OPLÆG

måde. Men et kort, indledende svar kunne lyde sådan:
Hvad er det? Hvorfor det? Hvordan det? Sådan spørger
barnet, videnskabsmanden og filosoffen. Sådan spørger mennesket. Vi ønsker at vide, at skabe og leve det
bedst mulige liv. For at muliggøre så mange af vores
mål som muligt må vi tænke os godt om. Især må vi
tænke over, hvad der er godt, smukt, kærligt, retfærdigt, lykkebringende m.m. – og når vi gør det, så
filosoferer vi.
Måske spørger du også: Hvorfor Platon? Platon, som
levede for omkring 2400 år siden, regnes for at være
grundlæggeren af Vestens filosofi. Platon benævnes
også ofte som den største af alle filosoffer. Platon og
hans læremester Sokrates har i det hele taget påvirket
vor kultur. Der er altså tale om to meget betydningsfulde personer i historien.
I denne bog vil du få kendskab til filosofferne Platon og Sokrates. Du vil komme til at anvende deres
måder (metoder) at filosofere på. Du kommer til at
prøve kræfter med nogle af de problemstillinger, som
Platon påpegede og filosoferede over. Samlet set vil
du kunne danne dig et historisk perspektiv på nogle
grundlæggende menneskelige og samfundsmæssige
problemstillinger – altså nogle, som vi også kender til i
dag.
Du behøver naturligvis hverken at tro på Platons
verdensopfattelse eller være enig i hans etiske synspunkter for at kunne bruge bogen. Hovedsagen er, at
du begrunder dine synspunkter – for derved filosofe-

FILOSOFI i PRAKSIS

rer du.
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