Utbildningsförvaltningen

[FIOFIO02] Prövningsinstruktion
Kurslitteratur
Du kan använda valfri lärobok avsedd för kursen Filosofi 2. De läroböcker som används i
undervisning är oftast avsedda för både Filosofi 1 och 2. I första hand rekommenderar vi:
Lars Mouwitz: Filosofi. Liber förlag. 2: a upplagan.
Mouwitz bok är kronologiskt uppbyggd och avsedd för Filosofi 1 och 2. Vi
rekommenderar att du kompletterar med annan lärobok avsedd för kursen.

Så här går prövningen till
Du börjar med en inlämningsuppgift (1) och gör sedan ett skriftligt prov (2).
1. Inlämningsuppgiften ska du mejla till läraren senast samma dag som du
gör det skriftliga provet
Du ska själv välja ett område eller en fråga inom filosofin som du tycker är intressant och
vill fördjupa dig i. Du ska belysa området utifrån kunskapskraven för det betyg du siktar
på, se ämnesplanen. Du kan använda dig av följande modell för din inlämningsuppgift:

•
•
•
•

Inledning med syfte
Avhandlingsdel
Resultat och avslutande diskussion
Källor

Formella krav på uppsatsen
Inlämningsuppgiften ska omfatta max fyra sidor med teckenstorlek 12 och Times New
Roman typsnitt samt 1,5 i radavstånd.

Ange kurskod och prövningsdatum samt ditt för- och efternamn i inlämningsuppgiften.
Filformat och filnamn
Godkända filformat är doc, docx och pdf. Filnamnet ska innehålla kurs och
prövningsdatum samt ditt namn. Exempel: FIOFIO02_2020-02-04_Anna_Andersson.
Se upp med plagiering i inlämningsuppgiften
Prövningsenheten använder tjänsten Urkund för att kontrollera inlämningsuppgifter mot
plagiat. Läs om hur du kan undvika plagiat i Urkunds plagiathandboken, pdf (Öppnas i
nytt fönster).
Mejla inlämningsuppgiften som bilaga till läraren senast samma dag som du
gör det skriftliga provet
Mejla din inlämningsuppgift som bilaga till prövningsansvarig lärare senast samma dag
som du gör det skriftliga provet.

Lärarens e-postadress hittar du i kurskatalogen i anslutning till kursen. I mejlet måste du
ange ditt för- och efternamn.
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2. Skriftligt prov
Det skriftliga provet är uppdelat i två delar:

A. Denna del tar upp viktiga begrepp och fakta kring de olika ämnesområdena.
B. Denna del innehåller fördjupningsfrågor. Exempel på frågor:
• Vad är hedonism? Vad är Platons idévärld och hans exempel med en
grottliknelse.
• Vad är logisk empirism?
• Vad innebär Kants kategoriska imperativ och vilka invändningar kan
man ha emot detta?
• Vad är de grundläggande dragen i Marx utopiska socialism?
• Vad är en satslogisk slutledning?
Hjälpmedel är inte tillåtet
Hjälpmedel är inte tillåtet vid det skriftliga provet.
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