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Ei velrenommert innføring i vestleg filosofihistorie og eit verdifullt supplement for lesing av filosofiske
tekstar.«Filosofihistorie» er ein fagleg solid og oversiktleg introduksjon til filosofiens historie. Framstillinga er
drøftande og aktualiserande. Boka inneheld utvalde originaltekstar og er utstyrt med margtekstar, spørsmål
etter kvart kapittel, litteraturlister, saks- og personregister og noteapparat.
1. utgåve av dette prisbelønte læreverket ble utgitt i 1970 med tittelen «Innføring i politisk filosofi: frå
antikken til nyare tid». 8. utgave er oppdatert og oppstramma og har fleire nye, sterke bidragsytere.
Boka er omsett til engelsk, tysk, fransk, arabisk, russisk, kinesisk, usbekisk, tadsjikisk, azeri, tyrkisk, dansk,
svensk og islandsk. Oversettelse til persisk, albansk og serbisk er underveis.
«I have read Gunnar Skirbekk's History of Philosophy in the first German translation of 1993 - it was a
translation from the fourth Norwegian edition of 1987. These dates alone are telling. There are good reasons
for the fact, that these two volumes are both best-sellers and long-sellers: they present us with the most
interesting and innovative history of Western Philosophy I know of. The author is an original mind who never
writes in the style of a mere history of ideas but presents each of them as a result of interconnected
problem-solving processes.»

Jürgen Habermas, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt
Oppgave: Ifølge læreplanen skal du bli kjent med hovedtankene til to europeiske filosofer, en fra antikken og
en fra moderne tid. Denne presentasjonen av europeisk. Studer et semester eller et studieår i India, Vietnam,
Argentina, Ghana eller Nicaragua. Alle studier gir lånekassestøtte og studiepoeng. Latin-Amerika. Ved å lære
deg spansk styrker du mulighetene dine i et internasjonalt arbeidsliv. Og døren til Latin-Amerika og Spania
står åpen for deg resten av. Med et årsstudium i filosofi får du en generell innsikt i filosofi som fag, evnen til å
kritisk evaluere forutsetninger og begrepsbruk i forhold til ulike typer. Din egen prosess. Det er den egne
arbeidsprosessen som står i fokus, dels gjennom styrt, gjensidig tekstkritikk på kortere tekster og dels gjennom
individuell. Inspektør Else Marie Lingaas har ansvar for planlegging og koordinering av det faglige
programmet, er lærer i faget Litteratur og idéhistorie.
Slik tar du riktig veivalg i livet Vi har så mange valg og muligheter i livet, at det er lett å gå seg vill. Finn
grunnfjellet i deg selv, så blir det lettere å. Immanuel Kant (1724-1804) og hans fundamentale filosofiske
standpunkter har stor tilslutning i alle intellektuelle miljøer. Fagdidaktikk i KRL/religion og etikk
Etikkundervisning: Refleksjoner omkring etikkundervisning.
Magne Vestøl. Læreplanenenes målformuleringer Verdiformidling og. Frøkena har virkelig vist progresjon,
og det er ikke lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg selv. Det merkes, og det synes. Det
gleder, og det skuffer.

