
Obligatorisk oppgave  i FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi, 

våren 2017 

 

Innleveringsfrist er onsdag  15. mars kl. 14.00 i grupperommet i Fronter. Se 

semestersidene  for mer informasjon. Du kan selv velge om du vil skrive på norsk 

eller engelsk. Du finner oppgavetekstene på begge språk under. 
 
 

Alle må svare på a, b og c (du velger ikke en av dem – du må svare på alle tre):  

a. Gi noen argumenter for at personer kan bytte kropper.  

b. Gi noen argumenter mot at personer kan bytte kropper.  

c. Redegjør for forskjellene på to teorier om tid: (i) det synet at tiden beveger 

seg, (ii) det synet at tid er som rom og ikke beveger seg (dvs., det Sider kaller 

’the space-time theory of time’)   

Lengde: 3-4 sider, à 2300 tegn.  

 

 

Answer all of a, b and c (i.e., don’t just answer one – must answer all three):  

 

a. Give some arguments for the view that persons can switch/swap bodies  

b. Give some arguments against the view that persons can switch/swap bodies.  

c. Give an account of the difference between two theories of time: (i) the view 

that time moves, (ii) the view that time is like space and doesn’t move (i.e., 

what Sider calls ‘the space-time theory’)  

 

Length: 3-4 pages à 2300 characters.  

 

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 du et nytt forsøk. Bedømmes den til ‘ikke godkjent 

på formelt grunnlag’  mister du muligheten til levere på nytt, og dermed til å 

avlegge eksamen i emnet. De formelle kravene er at besvarelsen skal være på 

minimum 3 A-4-sider à 2300  tegn og du  må vise at du 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 for at en oppgave kan gis godkjent 



på faglig grunnlag. På denne siden kan du lese mer om korrekt bruk av sitat og 

kildehenvisninger:  

 

http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/index.html 

 

 


