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 Eksamenstiden er fra 9:30 til 12:00. Du velger målform 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 45 99. 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) 
Øyvind Rabbås, telefon 906 08 437 (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 Sokrates/Platon:
Både a)-og b)-spørsmålet må besvares.

a. I dialogen Menon stiller Menon følgende spørsmål: «Og på hvilken måte,
Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er?» (80d).
Formuler problemet Menon peker på med dette spørsmålet, og forklar hvorfor han
mener at det er et problem. Redegjør så for måten Sokrates forsøker å løse
problemet på og vurder om han klarer det.
 
b. I Faidon sier Sokrates: «Vi må altså ha en forhåndsviten om det like fra før den tid
da vi første gang så de like tingene og tenkte på at alle disse ting strebet etter å være
som det like» (75a). Hva slags ting er «det like» ifølge Sokrates, og hvordan er de
forskjellig fra «disse ting som strebet etter å være det samme»? Ser du noen
sammenheng mellom konklusjonene Sokrates kommer fram til i disse to dialoger?
 
 

Oppgave 2 Kjønn og sosial konstruksjon
Både a)-og b)-spørsmålet må besvares.

Kjønn spiller en sentral rolle i flere samfunnsdebatter, for eksempel om
transpersoners rettigheter, om positiv diskriminering i utdanning og arbeidsliv, og om
innføring av et tredje juridisk kjønn. Ett fellestrekk er at debattdeltakerne ofte er
uenige om hva kjønnsuttrykk som «mann» og «kvinne» peker ut. Ifølge Sally
Haslanger (se Vite, Være, Gjøre, kapittel 12) er kjønn sosialt konstruert, og i denne
oppgaven skal du drøfte hennes synspunkt.
 
a) Hvordan skiller Haslanger mellom biologisk kjønn (eng: sex) og sosialt kjønn (eng:
gender)?
 
b) Diskuter Haslangers påstand om at sosialt kjønn er sosialt konstruert.
 
 
 
 
Oppgave 3 Kant
Både a)-og b)-spørsmålet må besvares.

En handling må gjøres ut fra plikt for å ha moralsk verdi, ifølge Immanuel Kant.
 
a) Hvordan forklarer og begrunner Kant denne sammenhengen mellom moral og
plikt?
 
b) Når Kant fokuserer på plikt, vil du si at hans moralfilosofi mangler noe vesentlig?
Diskuter ved å trekke inn en annen relevant tenker fra pensum.
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2 Skriv svaret ditt her. Husk å nummerere oppgavene.
 
Skriv ditt svar her

 

Format                    Σ
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