OM PRØVEFORMEN
FILOSOFI C

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et tema og bilagsmateriale. Bilagsmaterialet belyser
en filosofisk problemstilling eller case og skal bestå af både kendt og ukendt materiale. Det kendte
materiale skal være filosofiske primærtekster eller i særlige tilfælde sekundærlitteratur.
En opgaves tema er kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema.
Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange, men de samlede opgaver skal i al væsentlig dække de faglige mål.
Opgaverne skal bestå af to til fire tekster med et samlet omfang på to til tre normalsider a 2400 enheder
(antal anslag inklusive mellemrum). Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer
tre til fem minutters afspilning til én normalside. Hvis andre typer af materiale indgår i opgaven, omregnes deres
omfang baseret på skøn.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand
og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.

VEJLEDNINGEN
• Kendte tekster = et til to kortere uddrag af filosofiske primærtekster af et omfang, så det er muligt for
eksaminanden at give en dybdegående redegørelse for den filosofiske argumentation. I særlige enkelttilfælde
kan den kendte tekst være en nuanceret og neutral sekundær udlægning.
• Ukendte tekster = ”tekster” af filosofisk relevans for opgavens tema (uddrag fra en artikel, en
skønlitterær tekst, et kort videoklip, billedmateriale, blogindlæg m.m.).
• Primære formål med ukendte tekster = lægge op til en diskussion af det filosofiske tema + elevens
anvendelse af filosofisk teori og/eller argumentation til at belyse en problemstilling eller case af klassisk eller
hverdagsagtig karakter.

VEJLEDNINGEN (FORTSAT)
• Hvert eksamensspørgsmål består af følgende elementer:
• Et nummer, der identificerer eksamensspørgsmålet i en række.
• En titel, der angiver det tema, det aktuelle eksamensspørgsmål er læst i forbindelse med.
• Et prøvemateriale, som består af vedlagte tekster af både kendt og ukendt karakter.
Sidstnævnte forhold angives i eksamensspørgsmålet.
• Præciserende delspørgsmål på flere taksonomiske niveauer (eksempelvis
redegørende/analyserende spørgsmål til kendt(e) primærtekst(er); et sammenlignende eller
forklarende spørgsmål; et diskuterende spørgsmål, hvor filosofien anvendes til at belyse en
filosofisk problemstilling eller case.

• Der kan ikke forudsættes en så uddybende analyse som på B-niveau

