
 

Eksamen i EXPHIL03 våren 2017 – selvstudiumsvarianten 

Tirsdag 9. 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. Descartes og Hume 

 

Både a), b) og c) skal besvares. 

a) Redegjør for den tvilsprosessen som leder Descartes til å mene at han ikke vet noe 

annet med sikkerhet enn at han finnes eller eksisterer (ego sum, ego existo). Redegjør 

også for hvorfor han mener dette er hevet over enhver tvil.  

 

b) En konsekvens av Descartes’ meditasjoner er hans oppdeling av virkeligheten i to 

substanser (dualisme). Innenfor det Descartes kaller utstrekningens substans (res 

extensa), som er den ytre virkeligheten, har han et mekanistisk natursyn. Redegjør kort 

for hovedtrekk ved dette synet og for hva han mener om såkalte sekundære 

sansekvaliteter, som for eksempel farger, lyder og lukter.  

 

c) Hva mener Hume vår vitenskapelige kunnskap hviler på? Gjør bruk av begrepene 

inntrykk, forestillinger (ideer) og vaner i svaret.  

 

 

 

Eller:  

2. De Beauvoir og Hume om kvinnen 

 

Både a) og b) skal besvares. 

Simone de Beauvoir skriver i Det annet kjønn: “Kvinnens tragedie er denne konflikten mellom 

det grunnleggende krav hos ethvert subjekt som alltid vil hevde seg som vesentlig, og 

fordringene i en situasjon som former henne til å bli uvesentlig.”   

 

a) Forklar hva de Beauvoir mener med dette.  

 

b) Sammenlign denne tanken med Kants syn at ideen om frihet må overordnes ideen om lykken, 

eller med Humes redegjørelse for grunnlaget for idealet om kyskhet og tilbakeholdenhet som 

kvinnelige dyder. 
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Del II: Etikk 

Enten:  

3. Utilitarisme og deontologi 

 

Både a), b) og c) skal besvares. 

a) Hva er det som gjør en handling eller en regel rett utilitaristisk sett, og hva mener 

Smart kreves for at en handling skal kunne sies å være rasjonell? 

 

b) Gjør bruk av begrepene ’rett’ og ’rasjonell’ og ta stilling til om begrepene kan kaste 

lys over de to eksemplene nedenfor:  

 

1. Per ser en gammel mann som strever med å bære en tung koffert og tilbyr seg å 

hjelpe mannen. Det viser seg imidlertid senere, etter at politiet har arrestert 

mannen, at kofferten var full av tyvegods. 

 

2. Kari, som er nærsynt, har dratt til skogs på elgjakt, men oppdager at hun har 

glemt igjen brillene sine hjemme. Hun bestemmer seg likevel for å bli med 

jaktlaget ut. Plutselig ser hun det hun tror er en elg i buskene og skyter. Det 

viser seg imidlertid at mannen hun drepte hadde oppholdt seg på en hytte i 

nærheten for å planlegge en terrorhandling som ville kunnet tatt livet av mange 

uskyldige. 

  

c) Deontologen Charles Fried mener det er moralsk viktig å skille mellom virkninger 

og bivirkninger og at man ikke kan snakke om rett og galt uten å gjøre bruk av 

begrepet intensjon. Anvend disse begrepene på eksemplene ovenfor og drøft hvordan 

Fried ville kunne vurdert dem.  

 

 

Eller: 

 

4. Hursthouse om abort 

 

Både a) og b) skal besvares. 

 

a) Rosalind Hursthouse hevder at “de velkjente, dominerende betraktningsmåtene [i 

abortdebatten] på sett og vis er grunnleggende irrelevante.” Redegjør for hvorfor hun mener 

dette, og for hvordan hun selv mener at man bør betrakte og ta stilling til spørsmålet om et 

abortinngrep er moralsk akseptabelt eller ikke. 

 

b) Peter Singer har et helt annet syn på abortspørsmålet enn Hursthouse. Fremstill dette synet, 

og drøft deretter hvordan du tror han ville svart på Hursthouses argumentasjon.  

 

 


