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Oppgave: en filosofisk kritikk av Descartes’ forståelse av selvet. 

Gi en kort presentasjon av Descartes’ syn på selvet slik han presenterer det i Meditasjoner 
over filosofiens grunnlag. Bruk så Parfits artikkel ”Divided Minds and the Nature of Persons” 
til å konstruere innvendinger til Descartes’ posisjon. 
Finner du alternativet Parfit presenterer overbevisende? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

--  
 
 
Oppgaven skal skrives som et kort essay. Det bør begynne med en tese, der du 
formulerer den posisjonen eller oppfatningen du vil argumentere for i ditt essay. 
Videre i essayet må du støtte tesen din med argumenter og du trenger diskutere dine 
argumenters fortrinn (dette vil inkludere å ta i betraktning mulige motargumenter).  
 
Format: 4-6 sider på ca 2300 tegn per side (ikke inkludert bibliografi).  
Bruk normal font (for eksempel Times New Roman, 12 punkts), halvannen eller dobbel 
linjeavstand og minst 3 cm marg.  
Det er viktig at du har presise henvisinger til tekstene du bruker, både når du bruker 
direkte sitat og når du viser til et poeng forfatteren bruker. Alle kilder – inkludert de du 
ikke siterer direkte – må anerkjennes, både i teksten (enten i hovedteksten eller en 
fotnote, hvor du for eksempel kan skrive ”NN gjør et poeng ut av dette i sin artikkel”) 
og i bibliografien (hvor vi trenger fullstendige henvisninger til alle kilder, om de så er 
bøker, nettsteder, eller noe annet).  
En tommelfingerregel for å unngå plagiat er: Hver gang du bruker en ide som ikke er din 
egen, si det!  
 
Viktig informasjon: En obligatorisk oppgave kan bedømmes til ikke godkjent på faglig 
grunnlag og på formelt grunnlag. Dersom besvarelsen bedømmes til ’ ikke godkjent’ på 
faglig grunnlag får studenten et nytt forsøk. Bedømmes den til ’ikke godkjent’ på formelt 
grunnlag mister studenten muligheten til å levere på nytt, og dermed til å avlegge 
eksamen i emnet. De formelle kravene er at besvarelsen skal være på minimum 4 A-4-
sider à 2300 tegn og studenten må vise at han/hun har gjort et forsøk på å besvare hele 
oppgaven/alle spørsmålene. Dersom disse kravene ikke er oppfylt kan altså besvarelsen 
bedømmes til ’ikke godkjent’ på formelt grunnlag. Husk at referanser og 
kildehenvisninger skal være med. På nedenstående side finnes det er rekke dokumenter 
med blant annet tips om korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger: 
 
http://www.ub.uio.no/skrive-referere/hvordan-referere/oppgaveskriving.html 
 
 
Essayet skal leveres på Fronter innen mandag 6. oktober kl. 14. 
 



 


