Muntligt kursprov i Filosofi 1
Instruktioner: provet består av 10 frågor och inleds med att man lottar om vem som börjar och
den som blir vald väljer en lapp. Eleven kan besvara frågan helt eller delvis; förslagsvis delvis och
därefter skicka den till någon annan i gruppen som fyller i det som utelämnats. När frågan
avklarats tas en ny fråga av den som hade föregående fråga sist.

1. Vad är kunskap och hur kan man få kunskap?
Använd gärna följande begrepp: sanning, kunskap, trosföreställning,
deduktiv slutledning, induktiv slutledning, empiri, a priori, a posteriori,
korrespondensteorin, koherensteorin och pragmatisk (pragmatism).

2. Vad anses som vetenskap och hur blir något vetenskap?
Använd gärna begreppet: hypotes, deduktion, empiri och paradigmskifte.

3. Har filosofin någon mening i samhället? Vilken i så fall?
Utgå exempelvis ifrån Platons verk: Staten eller Karl Marx teorier.

4. Vad är existens och på vilka olika sätt kan man se på
existens?
Utgå gärna ifrån Existentialismen och den filosofiska fråga: vad är meningen
med livet?

5. Ge exempel på minst två olika filosofiska tankesystem
och ställ dem emot varandra i en jämförelse.

6. Lyft två filosofer och redogör för deras filosofi och ställ
dem emot varandra i en jämförelse.
Förslagsvis en rationalist (René Descartes, Baruch Spinoza eller Gottfried
Wilhelm Leibniz) och en idealist (Platon, Immanuel Kant, Friedrich Hegel
eller Arthur Schopenhauer).

7. Hur hänger språk och filosofi ihop?
Utgå ifrån logisk argumentation och satslogik. Överkurs: väv in Wittgensteins
förhållningssätt till språket.

8. Vilka filosofiska frågor ställer de filosofer som sysslar
med Ekosofi och feministisk filosofi?
Glöm inte att använda filosofiska begrepp.

9. Ställ en klassisk filosofisk fråga och besvara den.
Glöm inte att använda filosofiska begrepp.

10. Välj en grekisk filosof och redogör för hans filosofiska
gärning. Vad har gjort honom känd?
Utgå gärna ifrån vilka filosofiska frågor han ställde och om han kan räknas
som idealist eller materialist (realist)

