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Faglige oplægsholdere søges! 
 
 
 
Filibid – Kandidat- og alumneforening v. filosofi på AU søger oplægsholdere til projektet 
Filosofi i verden.  
 
Filosofi i verden 
Har du overvejet, hvad penge ontologisk set er og hvad Heidegger kunne sige til det? Om 
der findes en ’nødløgn’, og hvad dens moralske status er, eller hvordan den formaliseres og 
forstås i en modallogisk semantik? Er de og lignende spørgsmål noget, du synes andre bør 
høre om? Så kan Filosofi i verden bruge dig. Filosofi i verden er et forsøg på at bringe 
filosofi ud af universitetet ved at formidle relevante problemstillinger på et forståeligt 
niveau. Motivationen herfor er todelt: 
 

1) At advokere filosofiens almene anvendelighed i konkrete praktiske tilfælde; i første 
omgang for gymnasieelever 

2) At give filosofistuderende mulighed for at afprøve dén udfordring, det er at formidle 
filosofi til ikke-filosoffer på en spændende og udfordrende måde om et aktuelt emne 

 

Som oplægsholder skal du kunne formidle en specifik filosofisk problemstilling på et 
gymnasieniveau. Du skal altså ikke fortælle om filosofiens anvendelighed generelt, men 
derimod bedrive konkret filosofi og herigennem gøre opmærksom på filosofiens almene 
anvendelighed – lidt ligesom du kender det fra FSK. Du arbejder med en specifik teori, 
men vægten ligger ikke på at nørkle med filosoffen for filosoffens skyld, men på at bruge 
teorien i et konkret tilfælde; filosofi i verden handler om at formidle faget gennem sagen!  
 
Sidste semester 
Filosofi i verden skydes nu i gang for anden gang. Sidste semester sendte vi Kristian-
Alberto Lykke Cobos afsted på besøg på et 2.g filosofihold på Katedralskolen. Han holdt et 
oplæg og en workshop for eleverne om feminisme som filosofisk position, hvor han bl.a. fik 
eleverne til at diskutere spørgsmålet ”hvad er en kvinde?” Kristian-Alberto siger om sin 
oplevelse:  
"Det var en fornøjelse at give et foredrag på katedralskolen, da eleverne var meget 
diskussions lystne og overraskende skarpe. Der var rig mulighed for at dele svært stof på 
en pædagogisk måde, og der var god respons. Når man kommer ud til et gymnasium 
bliver man af eleverne ofte set som et afbræk fra deres almindelige hverdag, og derfor er 
de glade og nysgerrige på hvem oplægsholderen er og hvad der skal ske. Det giver en 
unik mulighed for dialog og diskussion med unge mennesker, som er yderst interessant."  
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Næste semester 
Til forårssemestret har vi en aftale med Silkeborg Gymnasium, hvor Kasper Vestrup tager 
på besøg og taler om mødet mellem mennesker, bl.a. med udgangspunkt i Axel Honneth og 
K. E. Løgstrup.  
Vi er også blevet kontaktet af Espergærde Gymnasium på Nordsjælland, der særligt gerne 
vil have besøg af en studerende med interesse for neurovidenskab.  
Derudover arbejder vi med tre andre østjyske gymnasier, som kunne have interessante 
filosofihold.  
 
Vi søger gode oplægsholdere… 

- med engagement og selvstændighed 
- som har gravet sig ned i en faglig hule, men er kommet ud af den igen og er parat til 

at formidle, hvad de fandt dér og svare på alskens spørgsmål 
- der er villige til at indgå i et fagligt samarbejde til to workshops 
- som kan modtage, give og indarbejde kritik 

Specifikt søger vi i år en oplægsholder, der har lyst til at tage til Espergærde og holde et 
oplæg om neurovidenskab. Dette skal dog ikke afholde nogle fra at ansøge, for udover at vi 
har kontakt til andre gymnasier, har vi langt den største interesse i at høre de ideer du 
synes er interessante.  
 
Du får… 

- filosofisk og didaktisk sparring 
- erfaring med formidling til ikke-filosoffer og med undervisning i gymnasieskolen 
- mulighed for at blive ambassadør for netop dét, du synes er filosofisk vigtigt 
- medlemsskab af en gruppe af de sejeste, dygtigste og mest engagerede 

filosofistuderende, som gennem samarbejde søger faglig og formidlingsmæssig 
udvikling 

- udgifter til transport dækkes.  
 
Det praktiske 
Vækker ovenstående din interesse? Har du tid i februar, marts og april 2015 til at deltage i 
to workshops samt sætte en arbejdsdag af til at holde oplæg på et gymnasium? Så send en 
ansøgning til kontakt@filibid.dk Din ansøgning skal indeholde 

- Navn, årgang, kontaktoplysninger 
- Motivation for at søge 
- Relevant erfaring 
- En ide, gerne flere, til oplæg, der kunne fungere for en gymnasieklasse 

 
Ansøgningen må max fylde én side og skal være os i hænde senest d. 29/1 
2015. Der afholdes samtaler med udvalgte ansøgere snarest derefter.  
 
 
 
Filibid er navnet på den kandidat- og alumneforening, der i foråret 2014 så dagens lys på 
filosofi ved AU. Foreningen har til formål at formidle kontakt mellem filosofi ved Aarhus 
Universitets kandidatstuderende og alumner, at afholde faglige og sociale arrangementer 
til gavn for medlemmerne, at fungere som et fagligt og socialt forum, som sigter på at 
fastholde medlemmernes tilknytning til filosofi ved Aarhus Universitet også efter endt 
studietid, samt at styrke kandidatuddannelsen og inspirere bachelorstuderende på filosofi 
og andre til at blive kandidatstuderende på filosofi på Aarhus Universitet.  
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