
PROGRAMFAGET HISTORIE OG FILOSOFI 

Hvor er vi? Hva finnes? Hva er frihet? Hva er et menneske? Filosofi stiller meningsfulle 

spørsmål der vi ikke uten videre finner svar verken innen vitenskap eller religion. 

Iarbeidet med faget vil du bli presentert for filosofien både i et historisk og systematisk 

perspektiv. Metafysikk, erkjennelsesteori, etikk og vitenskapsfilosofi er sentral emner. 
 

Generell omtale: Faget gir deg innføring i sentrale emner og problemer innen historie og 

filosofi. Faget danner et godt grunnlag for videre studier i historie, idéhistorie, filosofi, 

informasjonshåndtering, journalistikk og andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. 

Historisk bevissthet hjelper deg å forstå din samtid, og du kan lettere se for deg realistiske 

fremtidsscenarioer. Du vil bli kjent med historiens hovedområder fra oldtid til nyere tid. 

Faget legger vekt på å se vår egen politiske samtid i et historisk perspektiv. Det trekker lange 

linjer fra tidligere tider til i dag 
 

I arbeidet med faget vil du bli presentert for filosofien både i et historisk og systematisk 

perspektiv. Metafysikk, erkjennelsesteori, etikk og vitenskapsfilosofi er sentral emner. 

Filosofiske spørsmål har ikke først og fremst en historisk ramme, men er aktuelle til enhver 

tid. Derfor kan Platon og Aristoteles fortsatt tilføre oss mye.  

Filosofi søker begrunnede oppfatninger. Filosofi stiller krav til selve tenkningen. 

Argumentasjon og logikk er derfor sentralt. Filosofisk tenkning er kritisk og undersøkende. 

Faget vil hjelpe deg til å orientere deg i tilværelsen og finne svar på egne spørsmål. Du vil 

lettere kunne skille mellom sanne og falske sammenhenger, og det vil øke din evne til å stille 

kritiske og selvstendige spørsmål. 
 

Vg2: 

 Oldtid og myter 

 Antikken og samtalen 

 Middelalder og kildebruk 

 Renessanse og forklaring 

 Opplysningstid og perspektiver 

 Nyere til og kritisk tenkning 
 

 

Det gis egen standpunktkarakter i Vg2-

kurset og man kan bli trukket ut til muntlig 

eksamen 

 

Vg3: 

 Mennesket i moderne tid 

 Kunnskap og sannhetssøken 

 Eksistens og mening 

 Fellesskap og forbruk 

 Politiske ideer og ideologier 

 Historieforståelse og historiebruk 

 

Det gis standpunktkarakter etter Vg3-

kurset og man kan bli trukket ut til skriftlig 

eller muntlig eksamen.  

Spesielle forhold ved faget:  

 Ekskursjon til Roma i Vg3-

kurset 

 Deltakelse i Filosofiolympiaden 

med essayskriving  

 

 

 

 


