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FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi 

VÅREN 2010 

19. MAI kl. 14.30 (4 timer) 

Ingen hjelpemidler 

 

 
 

 

VIKTIG: BESVAR BÅDE DEL I OG DEL II 

(Oppgavesettet består av to sider!) 

(Jeg anbefaler å lese igjennom hele oppgavesettet før du begynner å skrive ut dine svar.) 

 

 

 

DEL I: Metafysikk: besvar enten oppgave 1 eller oppgave 2 i denne delen (ikke begge).  

 

 

 

Enten oppgave 1:  

 

(a) Supersubstantivisme er ideen om at objekter (substanser) er identiske med 

regioner i rommet. Gjør rede for Descartes’ argument til fordel for slik 

Supersubstantivisme.  

(b) Hva er et komplett vakuum i følge Descartes?  

(c) Er ideen om et slikt komplett vakuum et problem for Descartes’ 

Supersubstantivisme? Begrunn svaret ditt.  

(d) Påpek minst en annen svakhet ved Descartes’ argument til fordel for 

Supersubstantivisme. Begrunn svaret ditt.  

 

 

 

 

 

Eller oppgave 2: 

 

(a) En iboende (”intrinsic”) egenskap er en egenskap ved et objekt (en substans) som 

det har i kraft av seg selv, eller uavhengig av andre ting enn seg selv. Kvalitativ 

forandring er at et objekt enten mister en iboende egenskap som det tidligere 

hadde, eller tilegner seg (får) en slik egenskap som det tidligere ikke hadde. Hva 

er problemet med en slik kvalitativ forandring?  

(b) Redegjør for hvordan ideen om temporale deler (Hint: 4D) løser problemet med 

kvalitativ forandring.  

(c) Redegjør for en måte å løse problemet med kvalitativ forandring på uten 

temporale deler (Hint: 3D).   
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DEL II: Bevissthetsfilosofi: besvar enten oppgave 1 eller oppgave 2 i denne delen (ikke 

begge).  

 

 

 

 

 

Enten oppgave 1: 

 

(a) Hva er Cartesiansk substansdualisme? 

(b) Forklar hva mental kausalitet er og hvorfor det er et problem for Cartesiansk 

substansdualisme.  

(c) Hvordan kan en Cartesiansk substansdualist svare på problemet med mental 

kausalitet? (Et mulig hint: hvilke prinsipp må personen benekte?)  

(d) Hva er en innvending mot ditt svar på (c)?  

 

 

 

 

 

 

Eller oppgave 2:  

 

(a) Gjør rede for funksjonalisme. 

(b) Hva er Searle’s argument mot funksjonalisme? (Hint: det kinesiske rommet) 

(c) Hva er fysikalisme? 

(d) Gjør rede for Jackson’s argument mot fysikalisme. (Hint: stakkars Mary) 

(e) Hva er et mulig svar til Jackson’s innvending? Begrunn svaret ditt.  

 

 

 

 

Lykke til!  


