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KORT OM TEMAFORLØBET 

Læste/kendte primærtekster 

• Dennett, Daniel C: af ”Bevidstheden forklaret” (1991), i Mikkel Guldhammer 
Sparsø: Teknologi og filosofi 2, Systime 2013, s. 129-132 

• Descartes, René: af ”Om metoden” (1637), i Mikkel Guldhammer Sparsø: 
Teknologi og filosofi 2, Systime 2013, s. 105-106. 

• d’Holbach, P. H. T.: af ”Naturens System” (1770), i Niels Arne Nielsen: Frihed 
og ansvar, Systime 1997, s.15-19 

• Nagel, Thomas: af ”Hvordan er det at være en flagermus” (9174), i i Mikkel 
Guldhammer Sparsø: Teknologi og filosofi 2, Systime 2013, s. 123-125 

• Searle, John: af ”Bevidsthed, hjerner og programmer” (1980), i Mikkel 
Guldhammer Sparsø: Teknologi og filosofi 2, Systime 2013, s. 117-119 



   

   

        

     

CASES 

• Automata 

• Det kinesiske værelse (Searle) 

• Turing Test 

• Chatbots og personlige assistenter (Siri m.m.) 

• Sophia - menneskelignende robot udviklet af firmaet Hanson Robotics fra Hongkong. 

• AlphaGo/Deepmind (Google) 

• Selvkørende biler 

• The Hunt for Artificial intelligens (dokumentar, BBC Two – Horizon 2012) 



            
         

       

               
          

SPØRGSMÅLET 

• Gør med udgangspunkt i bilag 1 rede for d’Holbachs opfattelse af menneskets natur og 
hans syn på problemet om fri vilje, herunder forholdet mellem frihed, nødvendighed og 
tvang. 

• Gør desuden, med udgangspunkt i bilag 2, rede for Searles skelnen mellem menneskelig 
bevidsthed og kunstig intelligens. 

• Diskutér med udgangspunkt i bilag 3, hvorvidt det på sigt vil være muligt for en 
robot/AI at opnå en højere grad af menneskelig bevidsthed og en evne til at handle frit. 



    
      

   

             
   

   

           
     

BILAGSMATERIALET 

• Bilag 1: d’Holbach, Paul H. Th.: af ”Naturens System”, i Niels Arne Nielsen: Frihed og 
ansvar, Systime 1997, s. 18-19, linje 258-291 + 315-337 + 361-393. (kendt 
uddrag) (2595 tegn, inkl. mellemrum) 

• Bilag 2: H. Toft, Kristian og Henning Eide Hansen: af ”Look at the facts”, interview 
med John Searle i Weekendavisen, d. 6. juni, 1997, Sektion 2, Kultur, s. 6. (ukendt 
uddrag) (1958 tegn, inkl. mellemrum) 

• Bilag 3: DR2: ”Supermennesket - Den menneskelige maskine”, d. 15 januar, 2018, 
(35.00 - 39.36), http://ucl.mitcfu.dk/TV0000109928 (tilgået d. x/x-20xx) (ukendt 
uddrag)* 

http://ucl.mitcfu.dk/TV0000109928


             
            

          
               

         

ysk dokumentarserie om hvordan udviklingen af kunstig intelligens på sigt vil udviske grænserne
ellem menneske og maskine, hvilket kan have nogle foruroligende menneskelige og etiske

erspektiver. I klippet springer vi ind på Ben Goertzlers (forskningsleder ved Hanson Robotics) 
aboratorium i Hong Kong, hvor han, sammen med en kollega, viser sin seneste robotopfindelse (S
rem til Hugo de Grais (pioner og tidligere professor inden for AI-forskningen).

NOTE TIL B ILAG 3 
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BEMÆRKNINGER TIL BILAGSMATERIALET 

• Bilag 2 er rent faktisk en filosofisk primærtekst og kan derfor bruges i såvel 
kendt som ukendt form, sidstnævnte forudsætter dog, at der allerede indgår 
en kendt primærtekst i bilagsmaterialet. Vælger man undtagelsesvis at give 
eleven en ukendt primærtekst til eksamen, bør man selvfølgelig sikre sig, at 
eleven ER BEKENDT MED GRUNDTANKERNE I TEKSTEN FRA 
UNDERVISNINGEN! ELLERS HAR ELEVEN IKKE EN FAIR CHANCE! 

• Bilag 3 kræver, at en computer med filmklippet er tilgængelig i både 
forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Husk danske undertekster. 


