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Hva er meningen med livet? 

Hvorfor finnes akkurat jeg? 

Kan konspirasjonsteorier være 
sanne? 

Hvordan skille mellom falske og 
sanne nyheter? 

Har mennesker fri vilje? 

Er det mulig å bli lykkelig? 

Kan det være moralsk riktig å lyve? 

Er det umoralsk å spise kjøtt? 

Kapitalisme: årsak eller løsning på 
klimakrisen? 

Hvis Gud er død, hvem har i så fall 
drept han? 

Kan dødsstraff noen ganger 
forsvares? 

Er du egentlig feminist? 

Hvem skriver historien? Er det alltid 
vinnerne? 

Julius Caesar: helt eller skurk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Historie og filosofi står mennesket og alt det mennesket har skapt av historie og tenkning i sentrum. I dette faget undersøker vi 
viktige historiske hendelser og prosesser fra antikken til vårt moderne samfunn. Det gjør oss godt rustet til å forstå hvor vi kommer 
fra, hvem vi er og hvilken vei vi kan velge videre. Vi diskuterer og stiller de grunnleggende spørsmålene om tilværelsen, men vi gir 
deg ikke alle svarene. I våre timer skal du lære “å tenke sjæl” rundt historiske og eksistensielle spørsmål. 
I historie og filosofi vil du lære å tenke kritisk om aktuelle spørsmål slik som: Hva er populisme? Har kapitalismen historisk sett bidratt 
til rettferdighet og velferd? Er demokrati den beste styringsformen? Er det for sent å redde klimaet? Var middelalderen bare mørk og 
renessansen bare bra? Vi tar diskusjonen! 

 

 

Dette er et humanistisk dannelsesfag som gir deg kunnskap og kompetanse som alle mennesker har nytte av. Det er også  
ypperlig å kombinere med realfag, for vi gir deg en innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapens historie fra renessansegenier 
som Leonardo da Vinci og Kopernikus, via Galileo Galilei og Newton, og fram til vår tids hypersofistikerte vitenskap og teknologi 

 
 

. 

Historie og filosofi er 
virkelig et 
studieforberedende og 
nyttig fag. Her vil du 
lære å tenke kritisk, 

analytisk, fleksibelt, 

selvstendig og 
akademisk, noe som er 
svært viktig når du skal 
begynne på høyere 
studier. 

Studiet av filosofi styrker: 
– Mental fleksibilitet og kritisk tenkeevne 
– Emosjonell balanse 
– Evne til problemløsing 
– Argumentasjonsevner, skriftlig og 
muntlig 
– Evne til å gjenkjenne bullshit og falske 
nyheter 
– Logisk-matematisk intelligens 
– Kreativ-intuitiv intelligens 
– Psykososial intelligens 


