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Redigeret af Anne-Marie S. Christensen Etiske overvejelser gennemsyrer det menneskelige liv. Vi har en
opfattelse af, hvad der er vigtigt og rigtigt i livet, og vi noterer os, eller raser over, hvis vi eller andre handler
mere egoistisk eller snæversynet, end vi havde forventet. Men vi kan også blive i tvivl om, hvad der er etisk
rigtigt, både personligt og i forhold til familie, studier, arbejde og samfundsspørgsmål. Dermed opstår et
behov for at træde et skridt tilbage og reflektere over vores etiske grundantagelser. Den filosofiske etik
bidrager til denne refleksion ved at være en nuanceret og systematisk undersøgelse af etikken. Den hjælper os
til at få et større overblik over, hvilke etiske antagelser og principper vi finder rigtige - og ikke mindst hvorfor.
Dette er en tematisk opbygget grundbog i nutidig, filosofisk etik. Første del præsenterer nøglepositioner inden
for den normative etik. Anden del undersøger en lang række praktisk etiske områder som bioetik, miljøetik og
krigens etik, mens sidste del giver en oversigt over metaetikken, som er den filosofiske etiks teoretiske del.
Hver artikel følges af forslg til yderligere læsning samt arbejdsspørgsmål. Bogen er skrevet af landets førende
forskere i etik og er uomgængelig læsning for enhver, der er interesseret i at vide, hvor den filosofiske etik
befinder sig lige nu.

(2017-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).
a. Der er dog en del kernediscipliner, der mere eller mindre har været en del af filosofien gennem hele dennes
udvikling: Etik. 'Vidensgrundlag - etik og sygepleje', 1985 artikler om sygepleje og filosofi i fagbøger og
tidsskrifte r bl. Tristhed Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig
avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke … Posts about Didaktiske teorier og modeller written by
Hilmar Dyrborg Laursen Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Etik og Moral er
begreber, der i bredeste forstand betegner synspunkter på, hvordan man bør opføre sig.
DANNELSE. Inom etiken analyserar man vilket handlande som är rätt eller fel och vad man bör göra eller
inte bör göra. Hvad er dannelse, hvordan ser den ud i dag, og hvorfor er den så vigtig for kulturens og
samfundets udvikling. Afgrænsningen af filosofiens emneområde er i sig selv et stående filosofisk spørgsmål.
Inom etiken studerar man moraliska föreställningar. Inom etiken studerar man moraliska föreställningar.
Religionens grundare var Gautama Siddharta, fast han skulle bli mer känd under namnet Buddha. Et filosofisk
spørgsmål er et spørgsmål, som der ikke kan gives et enkelt svar på.
(2017-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Afgrænsningen af filosofiens
emneområde er i sig selv et stående filosofisk spørgsmål. B uddhismen uppstod i nordöstra Indien – som en
utväxt från hinduism – för omkring 2500 år sedan. Et filosofisk blik - fra 80erne til 2000-tiden DET
POSTMODERNE GENNEMBRUD. Der er dog en del kernediscipliner, der mere eller mindre har været en
del af filosofien gennem hele dennes udvikling: Etik. B uddhismen uppstod i nordöstra Indien – som en
utväxt från hinduism – för omkring 2500 år sedan.

