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Ämnesinformation, Filosofi 2 50 poäng 

Rekommenderad kurslitteratur 

”Tankar, Filosofi 1 och 2, Christer Fäldt & Daniel Fäldt.” ISBN 978-91-44-08686-6 

Prövningen består av två delar 

 En inlämningsuppgift 

 Skriftligt prov. 

Inlämningsuppgiften gör du i förväg, tar med och lämnar in vid prövningstillfället.  

Välj en filosofisk fråga som intresserar dig, skriv och diskutera frågan utifrån ditt eget 

perspektiv samt ta upp och diskutera hur andra filosofer har resonerat kring denna eller kring 

liknande frågor.  

Inlämningsarbetet ska bestå av en uppsats på minst 800 ord och absolut inte mer än 1200 ord. 

I arbetet ska du använda källhänvisningar enligt Harvardssystemet. Texten ska vara skriven 

med text i 12 punkter och typsnittet ska vara ”Times New Roman”. Tänk på att din text ska 

innehålla tydliga rubriksnivåer. För skrivhjälp rekommenderas boken ”Konsten att tala och 

skriva” av Siv Strömquist. Uppsatsen bedöms med utgångspunkt i kursens kunskapskrav som 

finns att läsa här: Kunskapskrav 

Ett skriftligt prov 

Det skriftliga provet består av frågor baserade på följande centrala innehåll:  

 Klassiska frågor, teorier och ställningstaganden, dels vad gäller 

verklighetsuppfattningar som behandlar frågor om verklighetens natur och människans 

existens, dels inom kunskapsteori som behandlar frågor om kunskapens ursprung, 

räckvidd och giltighet samt om yttervärldens existens. 

 Vetenskapsteoretiska frågor och problem som berör olika filosofers och riktningars 

syn på vad som är god vetenskap. 

 Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild 

inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i 

privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap, dels inom estetiska teorier som handlar 

om det sköna. 

 Samhällsfilosofisk fördjupning, till exempel utopiskt tänkande, med utgångspunkt i 

begreppen rättvisa, frihet, makt och inflytande samt filosofernas behandling av 

begreppen i olika tider och traditioner. 

 Grundläggande redskap för logisk analys. 

Prövningen omfattar: 

Skriftligt prov – skrivtid 4 timmar. Observera att du endast får skriva det skriftliga provet ifall 

du lämnat in inlämningsuppgiften 

Mer information och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFIO%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DBIO%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26webtos%3Dvuxgy&sv.url=12.b173ee8160557dd0b8100d

