Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på
svenska)
Urvalsprov 21.5.2019 kl. 14.00–18.00
Skriv ditt namn och dina personuppgifter med tryckbokstäver.
Skriv ditt namn med latinska bokstäver (abcd...), inte till exempel med kyrilliska bokstäver (абгд...).
Om du inte har en finländsk personbeteckning, skriver du istället din födelsetid.
Skriv dina personuppgifter på alla provpapper

Efternamn
Förnamn (alla)
Personbeteckning
E-postadress
Telefon
Kontrollera med hjälp av sidnumren att du har fått alla sidor.
Skriv din namnteckning i fältet nedan för att visa att du har kontrollerat ovan nämnda saker.
Namnteckning
Om du vill att dina provsvar bedöms, lämna det nedanstående fältet tomt.
Om du inte vill att dina provsvar bedöms, skriv följande text i fältet nedan: "Jag vill inte att mina provsvar
bedöms". I detta fall får du noll poäng i provet.

Att avstå från
bedömning

FILRU

Sida: 2 (12)

Läs noggrant igenom alla anvisningar


Kontrollera att ditt provkompendium utöver titelbladet och anvisningarna (s. 1–2) innehåller
följande sidor:
o provfrågor och svarsfält (s. 3–10)
o en separat materialdel (s. 11–12)
o ett konceptpapper för egna anteckningar



Svara på frågorna på basen av det material som du har läst på förhand eller på basen av det
material som du nu får. Var noggrann med att svara på vardera frågan utgående från rätt
material.



Bedömningen grundar sig på hur du behärskar helheter, graden av begreppslig precision,
språklig tydlighet och förmågan att analysera centrala frågor. Skriv ditt svar tydligt med hela,
korrekt formulerade meningar, inte med tankstreck. Svarets tydlighet och språkriktighet beaktas
vid bedömningen.



Skriv dina provsvar på svenska. Svar som har skrivits på andra språk bedöms inte.



Skriv varje svar i frågans svarsfält som är markerat med linjer. Anteckningar som skrivits utanför
svarsfältet beaktas inte i bedömningen.



Skriv med blyertspenna och med tydlig handstil. Otydliga anteckningar bedöms enligt det
alternativet som ger minst poäng.



Du kan planera dina svar och skriva egna anteckningar på konceptpappret. Anteckningarna på
konceptpappret beaktas inte i bedömningen. Du har fått ett konceptpappersark. Du kan få mera
konceptpapper av övervakaren.



Placera ditt provmaterial så att deltagare som sitter nära dig inte kan se dina svar och
anteckningar.

Poäng
Urvalsprovet poängsätts på skalan 0–100.

Del

Du kan få

Du kan bli antagen bara om du får

1

0–50 poäng

minst 25 poäng

2

0–50 poäng

minst 25 poäng

Totalt 0–100 poäng
Del 1 baserar sig på den provlitteratur som lästs på förhand och del 2 baserar sig på materialet som
delas ut vid provtillfället.
Dina provsvar i del 2 av provet värderas inte ifall du inte uppnått lägsta möjliga godkända poängantal i
provets första del.

När du vill lämna in ditt prov
Kom ihåg att skriva din namnteckning på provkompendiets titelblad, samt ditt namn på alla sidor där
detta begärs. När du går för att lämna in provet, ta med alla dina saker från din plats. Lämna in alla
papper, också konceptpappret även om du har lämnat vissa eller alla uppgifter obesvarade. Bevisa din
identitet när du lämnar in provpappren. Övervakaren antecknar att du deltagit i provet samt lämnat in
provpappren i deltagarlistan. Övervakaren kan ge dig ett separat intyg över att du deltagit i provet om du
behöver ett sådant.
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DEL 1: Essäuppgifter som baserar sig på provlitteraturen (0–50 poäng)
Uppgifterna i del 1 baserar sig på följande litteratur: Hans-Georg Gadamer: Förnuftet i vetenskapens
tidsålder.
Uppgift 1: Ett genomgående tema i Gadamers bok är de förändringar som filosofin har genomgått som
respons på den allt mer dominerande ställning som naturvetenskapen har fått i vårt samhälle sedan
Galilei. Beskriv huvuddragen i Gadamers syn på hur filosofins ställning i vår kultur har förändrats sedan
Galilei. (0–50 poäng)
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DEL 2: Materialbaserad uppgift (0–50 poäng)
Uppgiften i del 2 baserar sig på det material som du har fått separat vid provtillfället (s. 11–12).
Uppgift 2: Den text du har fått är ett utdrag ur Bertrand Russels Filosofins problem. Antag att någon gör
följande påstående: "Alla viktiga beslut måste basera sig på kalla fakta och inte på subjektivt tyckande."
Diskutera det här påståendet i ljuset av det textmaterial du fått. (0–50 poäng)
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Bedömningskriterier
Bedömningen grundar sig på hur väl skribenten behärskar helheter, graden av begreppslig precision,
språklig tydlighet, förmågan att förstå karaktären hos filosofiska frågor, förmågan att analysera filosofiska
problem och förmågan att självständigt utveckla dem.

DEL 1: Essäuppgifter som baserar sig på provlitteraturen (0–50 poäng)
Uppgifterna i del 1 baserar sig på följande litteratur: Hans-Georg Gadamer: Förnuftet i vetenskapens
tidsålder.
Uppgift 1: Ett genomgående tema i Gadamers bok är de förändringar som filosofin har genomgått som
respons på den allt mer dominerande ställning som naturvetenskapen har fått i vårt samhälle sedan
Galilei. Beskriv huvuddragen i Gadamers syn på hur filosofins ställning i vår kultur har förändrats sedan
Galilei. (0–50 poäng)

Bedömningskriterier
Det vi lägger vikt vid då det gäller fråga 1 är den sökandes förmåga att utifrån ovan angivna kriterier
behandla den problematik som Gadamer diskuterar i de essäer som hör till litteraturen för urvalsprovet.
Gadamer ger en bred karakteristik av de förändringar som filosofins kulturella roll genomgått sedan
antiken. Ett centralt tema är frågan om hur filosofiskt tänkande ska förstås, vad dess roll i dag kunde
vara och i vilket slags förhållande det står till naturvetenskap. Ett bra svar ger vid handen att den
sökande har kunnat tillägna sig huvuddragen i Gadamers problematik och är förmögen att återge och
reflektera över den enligt de angivna kriterierna.

DEL 2: Materialbaserad uppgift (0–50 poäng)
Uppgiften i del 2 baserar sig på det material som du har fått separat vid provtillfället (s. 11–12).
Uppgift 2: Den text du har fått är ett utdrag ur Bertrand Russels Filosofins problem. Antag att någon gör
följande påstående: "Alla viktiga beslut måste basera sig på kalla fakta och inte på subjektivt tyckande."
Diskutera det här påståendet i ljuset av det textmaterial du fått. (0–50 poäng)

Bedömningskriterier
I fråga 2 förväntar vi oss att den sökande uppvisar en förmåga att filosofiskt hantera de iakttagelser som
Russell gör om svårigheten att ge en allmän beskrivning på hur begreppet ’sann tro’ ska förstås. Tanken
är att den sökande utifrån ovan angivna kriterier ska respondera på ett filosofiskt problem utan att i
förväg ha bekantat sig med det. Den sökande förväntas kunna relatera det problem Russell diskuterar till
den påståendesats ("Alla viktiga beslut måste basera sig på kalla fakta och inte på subjektivt tyckande.")
som angavs i frågan och, med andra ord, utveckla Russells tankar och visa hur de enligt skribenten
komplicerar påståendet i påståendesatsen.

