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FIL4560/80: Filosofihistorie frem til 1600 

Faglærer: Øyvind Rabbås 

E-mail: oyvind.rabbas@ifikk.uio.no 

Kontor: GM 438 

Tid: Torsdag 10.15–12.00 

Sted: GM 113 

 

Den generelle beskrivelsen av dette emnet er følgende: 

På dette emnet fokuseres det på enkelte filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofi-

historien fra begynnelsen rundt 600 f.Kr. frem til renessansen. Dette vil inkludere tenkere 

som for eksempel Heraklit, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles, hellenistiske filosofer, 

senantikke tenkere, Augustin, Boethius, Thomas Aquinas, Ockham, Montaigne og Galileo. 

Fokus og forfattere som studeres vil variere. 

 

Det spesifikke temaet høsten 2015 er Aristoteles’ etikk som moralfilosofi 

Kurset vil ta for seg Aristoteles’ praktisk filosofi.  De viktigste kildene for denne er verkene 

Den nikomakiske etikk og Politikken, så vi vil lese disse.  Ettersom disse verkene imidlertid er 

omfattende, vil vi prøve å se de store linjene og så konsentrere oss om utvalgte passasjer.  Vi 

vil i tillegg se på noen utvalgte passasjer fra andre verk, særlig Retorikken.   

Moderne lesere ser gjerne på etikk og politikk som to adskilte prosjekter, selv om de 

hos Aristoteles er eksplisitt relatert.  Men dette kurset vil gå ut fra at de to prosjektene er 

intimt forbundet med hverandre og derfor må leses som to deler av ett og samme prosjekt.  

Ikke bare skal politikken fullføre realiseringen av den menneskelige lykken (eudaimonia) slik 

denne utvikles i etikken, men politikken gir også avgjørende informasjon om det normative 

grunnlaget for den eudaimonistiske etikken.  Dette er lite påaktet, så det vil stå sentralt i 

kurset.   

Vårt utgangspunkt vil være spørsmålet hvordan vi skal relatere Aristoteles’ 

eudaimonistiske etikk, som fokuserer på det gode liv, og moderne moralfilosofi, som dreier 

seg om prinsipper for rett handling.  Kort sagt: Hvordan skal vi forstå forholdet mellom lykke 

og moral?  En arbeidshypotese er at forbindelsen må lokaliseres i Aristoteles’ konkrete 

skildringer av det gode, lykkelige liv – det dydige liv – samt i hans syn på menneskelig 

fellesskap.   

En detaljert plan for semesteret vil bli delt ut første gang, men blant de sentrale 

temaene vil være følgende: 

1. Aristoteles’ prosjekt 

2. Begrepet eudaimonia 

3. Etisk naturalisme: Hvordan forstå ergon-argumentet? 

4. Dyd og moral: Hva består dydig handling/livsførsel i for Aristoteles? 

5. Vennskap, rettferdighet og fellesskap: Mennesket som et zōon politikon.  

mailto:oyvind.rabbas@ifikk.uio.no


 2 

Undervisningen gis i form av seminarer.  Disse ledes av faglærer, men det forventes 

aktiv deltagelse fra studentene.  Et obligatorisk krav for å gå opp til eksamen er et muntlig 

fremlegg, enten individuelt eller i gruppe (hvis studentantallet er for høyt). 

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 10 sider (FIL4580: 25–50 sider) à 2300 tegn 

(litteraturliste og noteapparat ikke medregnet).  Tema velges i samråd med faglærer. 

Pensum består i utvalgte deler av Den nikomakiske etikk og Politikken, samt passasjer 

fra Retorikken og eventuelt Den eudemiske etikk.  Særlig relevant er: 

Den nikomakiske etikk bok I–V, VIII–IX 

Politikken bok I, III og VII 

Retorikken I 3–13, II 1–11 

Tekstutgaver.  Primært anbefales følgende: 

Den nikomakiske etikk: C.D.C. Reeve (Hackett 2014) (foretrukket utgave) 

Broadie, S. and C. Rowe (OUP 2002) 

Crisp, R. (CUP 2000) 

Irwin, T.H. (Hackett 2000 (2nd ed.)) 

Politikken: C.D.C. Reeve (Hackett 1998) 

Retorikken:  

W. Rhys Roberts, i J. Barnes (red.): The Complete Works of Aristotle bd. 2 

(Princeton 1984) 

G. A. Kennedy (OUP 1991) 

Den eudemiske etikk: B. Inwood and R. Woolf (CUP 2013) 

Norske utgaver av de tre første verkene finnes også, på Vidarforlaget.   

I tillegg må studenten legge opp en del sekundærlitteratur i tilknytning til semesteroppgaven, 

Denne velges i samråd med faglærer.  Følgende generelle innledninger anbefales: 

Reeve, ‘Introduction’ i Reeve (2014) 

Broadie, ‘Introduction’ i Broadie and Rowe (2002) 

Pakaluk, M., Aristotle’s Nicomachean Ethics (CUP 2005) 

Reeve, ‘Introduction’ i Reeve (1998) 

 

 

 

 

 

 


