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Forord
Leg en filosof og filosofiske tanker

Denne samling består af tekster og øvelser fra årene imellem 2004-20161. Mestendels fra min undervisning i filosofi og idéhistorie.
Titlen spiller på fænomenet ”lej en filosof”, udlejningsvirksomheden, udgået af Odense Universitet.
Bekostelighed, mulige fusere eller svipsere og tanken om selvaktivering af elever, muliggjorde den
aktuelle titel, også tiltænkt idéhistoriefaget: Leg en filosof, eller forsker. Den gennemgående tanke er
kort og godt, at legen motiverer til langt mere end blot leg, i dette tilfælde tankefødsler, til diskussion
og analyse, hvorfor faglighed også kan indleges meningsfuldt. Tillige opøver leg fagpassion, anvendt
i for udstrakt grad vil øvelserne dog ikke kunne anspore til samme praksis fulgt af genuin elevmotivation, hvorfor de bør anvendes med lempe og for hver øvelse, blot én gang per hold eller klasse.
Undtagelser udgør her typisk visuelle øvelser med illustrationer og pilelege til lister og periodeoversigter, der alle med fordel vil kunne anvendes i variationer.
Inddelingen følger normen i omvendt anvendelsesgrad: fra abstraktion, til at starte med, til praksis og
redskabsøvelser til slut.
Kronologien bliver:
o
o
o
o
o

Filosofiske og idéhistoriske lege
Bevidsthed, erkendelse og kunstig intelligens
Etik, moral og politisk filosofi
Antropologi, eksistens og æstetik
Ideer og opfinderi

God fornøjelse

Ulrik Huusom, landzonen, den 30. oktober 2016
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Til praktisk orientering: eventuelt ophørte websidelinks, vil i reglen kunne genfindes på www.archive.org/.

Filosofiske og idéhistoriske lege

1. Find fem fejl: Idéhistorisk snurbartsleg

Opvarmningsopgave

Find Fem Fejl!
Nedenfor er afbildet 16 fotos eller collager. I eller på hvert af dem optræder enten en idéhistorisk
sværvægter, fluevægter eller navnet på en kendt ditto.

1. Hvem er afbildet på hvert foto nedenfor?
2. Der er op til fem fejl på hvert billede. - Hvilke(n) fejl?
3. Derudover knytter der sig en fejlagtig idé til hver person. - Hvilken idé?
4. Hvad er de pågældende billeders, personers og/eller idéers idéhistoriske relevans?
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2. Filosofisk test – multiple choice-opgave

Filosofisk Test
- Maksimalt 2 timer til rådighed (90 min.): Læs opgaverne grundigt, er der nogle du ikke kan besvare,
så gå videre imens du tænker dig om.
Dato:
Navn:
Klasse:
Alder:
Afleveret kl.: _____________________
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1. Afgør om følgende tre udsagn er absurde, meningsløse eller meningsfulde – begrund kort dit
svar:
a)

”Jeg elsker dig
Derfor er jeg en elsker
Hele verden elsker en elsker
Du er hele verden for mig___
Du elsker mig”

b) ”Ude i ørkenens sand ligger tre slanger i en ring og bider hinanden i halen. Pludselig bliver
de alle tre sultne på én gang og begynder at æde hinanden. Hvor bliver slangerne af?”
c) ”Hvis mine gener ikke bryder sig om det, kan de skrubbe i havet.”
2. Opstil mindst tre fagfilosofiske modsætningspar (modsatte begreber, à la fx ’god’/’ond’, ’normal’/’unormal’ og/eller objektiv/subjektiv).
3. Hvordan ville du nemmest gengive senat-metoden?
4. Oprids mindst tre filosofiske anekdoter eller metaforer.
5. Beskriv mindst fem filosofiske gåder.

___________
6. Hvilke af de tre følgende udsagn er (formal-) logisk meningsløse/uholdbare?
a) ”Jo mere ost, jo flere huller. Jo flere huller, jo mindre ost. Ergo: Jo mere ost, jo mindre ost.”
b) ”En amerikaner siger om United Bluff: >Alle amerikanere er løgnere<”.
c)

“1. Vedtaget af dette byråd, at vi bygger et nyt fængsel.
2. Vedtaget, at det nye fængsel skal bygges af materialerne fra det gamle fængsel.
3. Vedtaget, at det gamle fængsel bruges indtil det nye er færdigt.”
(Byrådet, Canton Mississippi, 1890).

7. Oprids argumentations- og prioriteringsrækkefølgen i Benthams lykkekalkule.
8. Hvordan udregnes livskvalitet efter et såkaldt QALY-system (quality-adjusted life years),
hvis en patients livskvalitet før operation sættes til 0,25 og patienten forventes at leve i 13 år?
9. Sæt din, Kant eller Orwells argumentation for eller imod dødsstraf på formallogisk formel
(dvs. to sandhedsværdier og én konklusion).
Dig, Kant eller Orwell?
10. Løs følgende gåde om markedsdetektiven Sokrates: Hvem er den skyldige? [Ophav ukendt].
En tyv som havde huseret på Athens marked, havde stjålet så meget, at han var blevet nødt
til at bruge en bil til at køre væk med rovet. Fire mistænkte (A-D), bliver udspurgt af Sokrates,
én af dem er skyldig. Alle fire giver hvert sit svar. Men ingen af de mistænkte giver lutter
sande svar, og ikke to giver det samme antal sande udsagn – hvem er den skyldige?

Copyright © Ulrik Huusom

