
 

Eksamen i EXPHIL03 våren 2016 – selvstudiumsvarianten 
Tirsdag 10. mai - kl. 09.00-13.00 (4 timer) 

 

Oppgavesettet består av to sider 

Ingen hjelpemidler tillatt 

Både del I og del II må besvares 

Del I: Filosofi- og vitenskapshistorie 

Enten:  

 

1. Aristoteles og Simone de Beauvoir 

 

Både a) og b) skal besvares. 

 

a) I verket Politikken gir Aristoteles uttrykk for sitt syn på hvordan forholdet mellom menn og 

kvinner bør være i familien og i samfunnet. Redegjør for dette synet. 

 

b) I boken Det Annet Kjønn hevder Simone de Beauvoir at kvinnen historisk sett har blitt 

oppfattet som et immanent vesen. Forklar hva hun mener med det, og drøft hvorvidt Aristoteles’ 

oppfatninger om kvinnens naturlige rolle kan sies å styrke eller svekke denne påstanden. 

 

 

Eller:  

 

2. Hume og Heisenberg om årsaker og naturlover 

Både a) og b) skal besvares. 

 

a) Redegjør for Humes erkjennelsesteori, med fokus på Humes syn på forholdet mellom årsak 

og virkning. Vurder kort hva Humes syn på forholdet mellom årsak og virkning betyr for 

muligheten for kunnskap om naturlover.  

 

b) Forklar hva determinisme er. Hvorfor stemmer moderne fysikk ikke overens med et 

deterministisk bilde av naturen og naturlovene, ifølge Heisenberg? Hvordan tror du Hume ville 

stille seg til det deterministiske bildet av naturlovene som Heisenberg kritiserer?  

 

 

Del II: Etikk 

Enten:  

 

3. Dydsetikk og utilitarisme 

 

Både a), b) og c) skal besvares. 

 

a) I dydsetikk tenker man gjerne at de egenskapene som dydene utgjør, fører i retning av et mål: 

det gode liv. Gi en kort skisse av dydsetikken slik Hursthouse tenker seg den. 
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b) Utilitarismen er en annen etisk teori som er opptatt av mål: lykke, velferd etc.  

Gi en kort skisse av utilitarismen slik Smart tenker seg den. 

 

c) Drøft kort eventuelle likheter og forskjeller mellom de to teoriene. 

 

 

Eller: 
 

4. Fried og Friedman om autonomi 

 

Både a) og b) skal besvares. 

 

a) Fried sier et sted i sin artikkel: “Det vi ikke må gjøre mot hverandre, de tingene som er gale, 

er nettopp de formene for personlig interaksjon som fornekter vårt offer status som en fritt 

velgende, rasjonelt vurderende person med en spesiell evne til å frembringe virkninger, den 

spesielle statusen til moralsk personlighet.” Fried fremhever her respekt for personer og deres 

autonomi som det grunnleggende moralske hensynet. Redegjør for dette synet.  

 

b) Et hovedpunkt i Friedmans artikkel om feministisk etikk er drøftingen av begrepet autonomi 

og en kritikk av det kantianske autonomibegrepet. Redegjør for hennes syn. Drøft om denne 

kritikken er treffende. 

 
 


