
Historie og
filosofi

PROGRAMFAG



Kursbeskrivelse

I dette faget lærer du å forstå de tankene, verdiene og holdningene 
som er rundt deg og hvor disse kommer fra.



Fagets kjerne

• Vi studerer grunnleggende spørsmål 
som:

• Hvorfor er verden rundt deg slik den er?

• Hvorfor finnes religion? 

• Hva er forskjellen på det å tro og det å 
vite? 

• Kan vitenskap si noe sikkert?

• Gjennom diskusjon, skriving, lesing og 
foredrag forsøker vi å finne egne og 
andres svar på slike spørsmål



Læremidler vi bruker

• Lærebok

• FILM

• Engasjerende lærerforedrag

• Fortidens filosofers egne verker

• Kunst



Historie og filosofi 1 og 2
– To fag som bygger på hverandre

Historie og filosofi 1

Du lærer om:

• Antikken, middelalderen, 
renessansen, opplysningstid og 
moderne tid.

I hver av tidsepokene tar vi for oss:

• Tenkemåter, historiske kilder, ideer 
og forklaringer knyttet til epokene. 

Historie og filosofi 2

Du lærer om:

• Nyere historie

Kombinert med filosofiske emner:

• Kunnskap og sannhetssøken, 
eksistens og mening, politiske ideer



Vurdering

• Historie og filosofi benytter seg av både muntlige og skriftlige 
vurderinger

• Hifi 1 er et muntlig fag med termin-, standpunktkarakter og evt. 
muntlig eksamen. 

• I Hifi 2 kan elevene trekkes ut til enten muntlig eller skriftlig 
eksamen.



Hvorfor bør du ta dette faget…..

• det gir deg økt forståelse for deg selv og dine egne 
holdninger og verdier

• det gir deg økt forståelse for historie
• det gir deg evne til selvstendig tenkning 
• det gir deg evne til å forstå hvor du kommer fra
• det gir deg analytiske evner og mulighet til å stille 

kritiske spørsmål. 
• det gir faglig bakgrunn for videre studier på universiteter 

og høyskoler innenfor et bredt område av humanistisk, 
økonomisk eller administrativ retning



Lærere du kan snakke med:

• Petter Andersen Sauge petters@viken.no

• Jo Toft Brochmann jobr@viken.no

• Inger-Lill Husøy  ingerlillh@viken.no
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