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ForordLæreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter valgfaget filosofi.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,  juli 1998.







Innhold


Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1	Innledning	1
1.2	Innhold	2
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	3
2.1	Felles mål for valgfaget filosofi	3
2.2	Mål og hovedmomenter	4
Filosofi I	4
Filosofi II	6
Kapittel 3:	Vurdering	7
3.1	Hvorfor vurdering?	7
3.2	Hva skal vurderes?	7
3.3	Hvordan skal vurderingen skje?	7
3.4	Spesielle forhold	8
Vedlegg 1
Vurdering i valgfaget filosofi	9




9
Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Hva er filosofi?

Den greske filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) mente at filosofien begynte med undring.
Hva undret man seg over? Oldtidens mennesker var opptatt av hva som kunne være verdens opphav og enhet og naturens grunnlag. Hva er det som er virkelig? Finnes det noe evig og uforanderlig i all forandring? 

Men mennesket selv ble også tidlig gjenstand for filosofenes undring. Hva er mennesket? Hva er et godt menneske? Hva er en god handling? Hva er det som er sant? Hvordan kan vi skille det som er vakkert fra det som er stygt? Alle som fremdeles har evnen til å undre seg, stiller filosofiske spørsmål. På denne måten er alle tenkende mennesker «filosofer», men de store tenkerne stiller filosofiske spørsmål på en systematisk måte og gjør det til en livsoppgave å finne svar.

I valgfaget filosofi blir du kjent med noen sentrale filosofiske tanker innen ulike kulturer og får innblikk i andre kulturers undring. Slik er filosofien med på å  skape toleranse og forståelse for anderledestenkende.

Filosofien har alltid vært nært beslektet med religion, kunst og vitenskap og det er derfor  vanskelig å trekke klare grenser mellom dem. Religion, kunst og vitenskap kan også være gjenstand for filosofisk undring. Derfor er faget filosofi åpent mot andre fag og aktiviteter. Opplæringen i faget gir deg en innføring i filosofiske spørsmål i videste forstand og kan hjelpe deg til å orientere deg i tilværelsen og finne svar på egne spørsmål.

Hvordan lærer man seg filosofi?

Filosofi dreier seg ikke bare å lese historiske framstillinger og filosofiske originaltekster, selv om dette er viktig. Formålet med faget er heller ikke bare å lære hva de store filosofene har sagt. I tillegg skal man lære å ta stilling til sentrale spørsmål og svar i filosofiens historie gjennom diskusjon, samtale og gruppearbeid. Gjennom egenaktivitet lærer en å prøve ut sine synspunkter i dialog med andre.

Filosofiske ideer utvikles ikke i et tomrom, men må plasseres i en historisk sammenheng. Ideene inngår også i et samfunn som de er betinget av og virker tilbake på. Men en filosofisk tekst utrykker noe som gjør krav på å være sant. Gjennom arbeidet med filosofi vurderer en og tar stilling til slike utfordringer. 

Det finnes ingen «fasitsvar» i filosofien. Alle svar kan bli gjenstand for nye spørsmål. Men ved å delta og ved å formulere sine tanker skriftlig og muntlig, forstår man mer og når lenger.


Filosofi og undringa:

























På torget i det gamle Hellas gjekk dialogane kring stort og smått. Gjekk det trått, så kom den sjølvoppnevnte kleggen Sokrates og stilte dei mest irriterande spørsmål, slik at folk måtte vri og vrengje på tankane sine, og ofte blei dei ståande utan svar.
Den unge Platon ville vite kva Sokrates meinte og kva han visste, som gjorde at andre korkje visste ut eller inn.



1.2	Innhold

Valgfag filosofi består av Filosofi I og Filosofi II. Filosofi I kan tilbys separat, men Filosofi II forutsetter at eleven har gjennomført og bestått Filosofi I.

Filosofi I (mål 1-5*) består av 75 årstimer (gjennomsnittlig 2 uketimer).
*Målene 1, 2 og 3 i Filosofi I er felles for alle. I tillegg velges et av målene 4 eller 5.

Filosofi II (mål 1-3) består av 75 årstimer (gjennomsnittlig 2 uketimer).




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget filosofi

Elevene skal

·	kunne se filosofiske tanker og ideer i et historisk perspektiv

·	kunne forstå hvordan filosofiske tanker ligger til grunn for vårt syn på natur, menneske og samfunn

·	ha kunnskap om ulike erkjennelsesteorier

·	kunne bruke dialogen som filosofisk arbeidsmåte

·	vise evne til å arbeide analytisk og kritisk med originaltekster og kilder

·	ha kunnskap om logikk og argumentasjon

·	kunne vurdere og ta stilling til viktige etiske spørsmål

·	kunne drøfte ulike estetiske teorier og oppfatninger

·	vise toleranse overfor andre

·	vise kreative evner i arbeidet med faget

·	kunne reflektere over filosofiens betydning i forhold til andre fag

·	kunne ta ansvar for egen læring







2.2	Mål og hovedmomenter


2.2.1 Filosofi I*
*Målene 1, 2 og 3 er felles for alle. I tillegg velges et av målene 4 eller 5.


Mål 1	Filosofihistorie
Elevene skal ha kunnskap om viktige filosofiske problemstillinger og  retninger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for problemstillinger i vestlig filosofi i antikken, middelalder og nyere tid fram til i dag

1b	ha kjennskap til tradisjoner innen ikke-vestlig filosofi


Mål 2 - Kunnskapsteori
Elevene skal ha kjennskap til logikk og kunnskapsteori

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til hvordan ulike former for kunnskap bygger på erfaring og logisk tenkning 

2b	kjenne til særskilte kunnskapsformer som tradisjonskunnskap, taus kunnskap og skjønn

2c	kunne drøfte spørsmål om gyldighet innen ulike kunnskapsformer

2d	kjenne til hovedtrekk i argumentasjonslæren

2e	ha kjennskap til hvordan man tolker og presiserer formuleringer


Mål 3 - Etikk
Elevene skal ha kunnskaper om etikk og kunne diskutere og ta stilling til viktige moralske spørsmål

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kjennskap til noen tradisjoner innen moralfilosofien

3b	kunne reflektere over grunnlaget for egne avgjørelser og handlingsvalg

3c	kunne utvise toleranse og respekt for mennesker som tenker annerledes


Mål 4 - Natur, menneske og samfunn
Elevene skal ha kunnskap om hvordan filosofiske tanker og ideer ligger til grunn for ulike syn på natur, menneske og samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for ulike naturoppfatninger og for noen økologiske konsekvenser

4b	forstå hvordan ulike oppfatninger av mennesket har konsekvenser for synet på likeverd, menneskerettigheter og forholdet mellom kjønnene

4c	kunne drøfte hvordan ulike filosofiske ideer har påvirket samfunnsutvikling og styresett


Mål 5 - Estetikk
Elevene skal kjenne til ulike estetiske oppfatninger og kunne drøfte kunstneriske og håndverksmessige uttrykk

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kjennskap til ulike kunstsyn og smaksoppfatninger

5b	kunne drøfte kriterier for god og dårlig kunst

5c	kunne bruke kunnskaper om estetikk til å reflektere over eget kreativt arbeid





2.2.2 Filosofi II


Mål 1 - Filosofihistorie
Elevene skal velge ut og drøfte et emne fra filosofiens historie

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne drøfte og analysere én eller flere filosofer eller filosofiske retninger

1b	kunne bruke originaltekster og annet kildemateriale i arbeidet


Mål 2 - Logikk og språkanalyse
Elevene skal ha kunnskaper om  logikk og vise evne til logisk resonnement

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne tolke og presisere formuleringer

2b	ha kjennskap til ulike definisjonstyper og kunne lage og vurdere regelgivende definisjoner


Mål 3- Vitenskapsteori
Elevene skal ha kunnskaper om vitenskapsteori og vitenskapens plass i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for skoler og tradisjoner i vitenskapsteori

3b	ha kjennskap til moderne feministisk vitenskapskritikk

3c	ha kjennskap til ulike verdensbilder





Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.

3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1



Vurdering i valgfaget filosofi


Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i Filosofi I og Filosofi II.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget.
Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

