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Prövningen kommer att bestå i ett prov vars innehåll testar ett utdrag av följande 

centrala innehåll:  

 Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet 

och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet 

kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former. 

 Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan 

forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och 

naturvetenskap. 

 Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier 

som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels 

samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott 

samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, 

kulturliv och vetenskap. 

 Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den 

aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen 

och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar 

utveckling. 

 Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och 

definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och 

argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av 

argumentationens konstruktion. 
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Skriftligt prov – skrivtid 4 timmar 
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Fokusera på följande sidor: 

s. 31 – 37 (till Medeltiden) i kap 2: Tankar om filosofins historia 

 s. 54 – 56, s. 62 – 68 (till Kant), 77 – 80, 91 – 93 i kap 3. Tankar om verkligheten  

s. 117 – 121 i kap 4. Tankar om kunskapen (om bl.a. Analytiska och syntetiska satser) 

s. 144 – 155, 192 – 201 i kap 5: Tankar om språket 

s. 45 – 49 i kap 2: Tankar om filosofins historia 

 s.96 – 109, 121 – 137 i kap 4: Tankar om kunskapen 

s. 162 – 176 i kap 5: Tankar om språket 

s. 234 – 246, 252 – 255 i kap 7: Tankar om samhället 

s. 45 – 50 i kap 2: Tankar om filosofins historia 

s. 95 – 109, 121 – 134 i kap 4: Tankar om kunskapen 

s. 162 – 176 i kap 5: Tankar om språket 

s. 236 – 246, 252 – 256 i kap 7: Tankar om samhället 

s. 45 – 50 i kap 2: Tankar om filosofins historia 

 

Mer information och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida 
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