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 Eksamenstiden er fra 9:30 til 12:00. Du velger språk i menyen til høyre. Besvarelsen blir
automatisk levert når tiden går ut. Merk at det kan ta noen minutter før du kan se at det er levert i
Inspera.
 
Eksamen består av to deler: 
1.    Innlevering av semesteroppgave 
2.    Eksamensspørsmål
 
Semesteroppgaven skal leveres som en PDF-fil. Eksamensspørsmålene skal besvares i
Insperas teksteditor. Det lagres automatisk hvert 15. sekund.
 
Vi anbefaler at du har oppdatert til aller siste versjon av nettleseren du bruker.
 
Besvar TO av de TRE oppgavene i eksamensspørsmålsdelen. Les oppgavene nøye.
Anbefalt tidsbruk: opp til én time per oppgave.
 
Du må være kjent med reglene for sitat- og kildebruk ved eksamen. Brudd på reglene kan føre til
mistanke om fusk/forsøk på fusk og kan få alvorlige konsekvenser for deg som student. Se e-post
tilsendt 2. desember for mer informasjon.
 
For retningslinjer om eksamen, se
 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/h21/eksamen-retningslinjer.html
 
Dersom du har tekniske problemer under eksamen, ring 22 84 10 70. Du finner en nyttig nettside
med spørsmål og svar om gjennomføring av eksamen i Inspera her:
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/sporsmal-og-svar-eksamen.html
 
Hvis du har faglige spørsmål til oppgaven underveis, kan du kontakte faglærer:
Kari Sletnes, telefon 995 44 539 (ikke SMS)
 
Lykke til på eksamen!
 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/h21/eksamen-retningslinjer.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/sporsmal-og-svar-eksamen.html
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1 Her laster du opp semesteroppgaven din.

 

Last opp semesteroppgaven her. Maks én fil.

Følgende filtyper er tillatt: .pdf  Maksimal filstørrelse er 2 GB.

 

 Velg fil for opplasting

Maks poeng: 0
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Du skal svare på to av tre oppgaver. For hver av de to oppgavene du velger, må
du svare på begge del-spørsmålene. 
 
Oppgave 1 Lakatos:
(Både a)-og b)-spørsmålet må besvares)

Ifølge Imre Lakatos er det viktig å kunne skille mellom vitenskap og
pseudovitenskap.
 
a) Forklar med dine egne ord hvordan Lakatos skiller mellom disse.
b) Mener du skillet til Lakatos er overbevisende? Begrunn svaret ditt, og trekk inn
andre tenkere på pensum hvis det er relevant.
 
Oppgave 2 Sokrates’ fremgangsmåte:
(Både a)-og b)-spørsmålet må besvares)

I Vite, Være, Gjøre (kapittel 5, «Bullshit, politikk og uvitenhet») skriver forfatterne at
en viktig del av filosofiens jobb er «å stille spørsmål ved – å utfordre – allment
aksepterte oppfatninger». Den Sokratiske fremgangsmåten er ment å illustrere én
måte man kan gjøre dette på, og i denne oppgaven skal du diskutere hva en slik
fremgangsmåte innebærer.
 
a) Beskriv Sokrates’ fremgangsmåte for å finne ut om noen har kunnskap.
 
b) Drøft hvorvidt Sokrates’ fremgangsmåte er en god metode for å identifisere
pisspreik (eng: bullshit) i det offentlige ordskiftet.
 
Oppgave 3 Dyrevelferd og miljøetikk
(Både a)-og b)-spørsmålet må besvares)

Klimadebatten har aktualisert spørsmål om dyrevelferd og miljøetikk. Ifølge Richard
Sylvan (se Vite, være, gjøre, kapittel 19) er det behov for en ny etikk som fraskriver
mennesket en unik og opphøyd posisjon. I denne oppgaven skal du diskutere
Sylvans kritikk av det han kaller «vestens liberale filosofi».
 
a) Forklar hva Sylvan mener med «vestens liberale filosofi» og hvorfor den er, ifølge
ham, sjåvinistisk.
 
b) Kritisk vurder Sylvans argumentasjon for at vi trenger en ny miljøetikk
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2 Svar på to av tre oppgaver (alle del-spørsmålene i én oppgave må besvares)
Skriv ditt svar her

 

Format                    Σ

 

 

Words: 0

Maks poeng: 0

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket skrift')
javascript:void('Hevet skrift')
javascript:void('Fjern formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r om')
javascript:void('Midlertidige sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg til / fjern nummerert liste')
javascript:void('Legg til / fjern punktliste')
javascript:void('Sett inn spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Expand')

