Projektforløb. Peter Singers etik
Grundproblem: Er vi forpligtede til at handle på noget, hvis vi ved, det er etisk forkert?
Innovativt forløb: Eleverne skal forsøge at få andre til at ændre adfærd og handle etisk korrekt.
Eleverne skal præsentere et argument for noget de mener, er etisk korrekt, som mange alligevel ikke gør.
Der skal inddrages etiske standpunkter fra sidste års etik-forløb.
Eleverne skal lave et produkt, hvor de får folk til at ændre adfærd.
Eleverne skal præsentere og vurdere produktets effekt. De øvrige elever skal vurdere det etiske argument
samt effekten af produktet.

Læreplan, filosofi B
-

Læse længere filosofisk tekst: 20-40 s.
Tekster fra nyere tid
Innovativt sigte

Modulplan
1.-2: Peter Singer: Det liv du kan redde, Kristeligt Dagblad, 2009, s. 9-36 + udvælgelse af eksempel på
forkert adfærd
3. Produkt: Idegenerering+udvælgelse+ præsentation af nedenstående indvendinger
4. Produkt: Udarbejdelse
5. Produkt: Udarbejdelse
6. Fremlæggelser + vurderinger

Indvendinger mod at give
1. Der er ikke noget sort og hvidt universelt princip for alle. Det er bedre at acceptere, at alle har
deres eget syn på problemet, og alle har ret til at følge deres egen overbevisning
2. Du har arbejdet hårdt for at nå så langt som du er nu, så har du ikke fortjent retten til at nyde det?
3. Vi er bestemt ansvarlige for det onde vi påfører andre, uanset hvor, og vi skylder disse mennesker
kompensation … Ikke desto mindre har jeg ikke set noget troværdigt argument for, at vi som en
generel pligt skylder at gøre noget for dem, som ikke har gjort noget.
4. Amerika er en gavmild nation. Som amerikanere giver vi allerede mere end rigeligt i ulandsbistand
via skatterne. Er det ikke nok?
5. Velgørenhed undergraver reel politisk forandring
6. Det skaber afhængighed at give folk penge eller mad
7. Kontakter er kapitalismens sædekorn. Hvis man giver dem væk, vil det mindske fremtidig væskt
8. Hvad hvis du tog hver eneste øre du havde, og gav til de fattige i Afrika…? Så har vi ingen økonomi,
ingen evne til at skabe ny velstand eller hjælpe nogen?
9. Folk har særlige relationer til deres familier, deres lokalsamfund og deres lande. Dette er
menneskehedens standardudstyr, og i hele menneskets historie har kun de færreste set noget galt i
det.

10. [Hvis vi giver det, vi ikke behøver, til de fattige] ville verden blive et bedre, mere jævnbyrdigt sted.
Men det er ligesom et barn der køber en pose slik, beholder et stykke og giver resten væk. Det sker
bare ikke.
11. Selvfølgelig ønsker jeg ikke, at folk skal dø, men jeg føler mig generelt ikke forbundet med dem. Jeg
er ikke i tvivl om, at hvis jeg rejste hen hvor de mennesker sulter, ville jeg måske nok tænke
anderledes, men som det er nu, er de bare alt for langt væk. Ved ikke at give penge til
hjælpeorganisationer, sætter jeg altså stiltiende men egen velstand højere end mange andres
opretholdelse af livet. Og ja, det gør jeg vist. Er det umoralsk af mig? Måske. … Jeg har ikke tænkt
mig at forsvare mig moralsk, men bare blotlægge mine personlige følelser – det vil sige, bare
forklare hvordan jeg har det.

Arbejdsseddel til innovativt projektforløb. Peter Singers etik
Med udgangspunkt i Peter Singers bog Det liv du kan redde, skal I forsøge at få rosborgere til at ændre
adfærd og handle etisk korrekt.
I skal:
1. introduceres til Peter Singers pointe og argument
2. udvælge et eksempel på etisk forkert adfærd, der er udbredt på Rosborg. I skal opstille et argument
for, hvorfor adfærden er etisk forkert og en anden adfærd vil være etisk korrekt.
3. udarbejde et produkt, der får rosborgerne til at ændre adfærd og handle mere etisk korrekt.
4. vurdere, hvorvidt produktet lykkes.

Modulplan
6.11. + 11.11.: Peter Singer: Det liv du kan redde. I løbet af disse to moduler skal I også danne grupper og
vælge, hvilken etisk adfærd I vil ændre.
12.11.: I dette modul skal I vælge, hvad I vil udarbejde.
18.11. + 19.11. Udarbejdelse af produktet
8.1.: Præsentationer af jeres produkter

