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Oblig 1. 

 

I artikkelen “How a Pyrrhonian Sceptic Might Respond to Academic Skepticism” (Sosa 

et al., kapittel 5)  diskuterer Peter Klein et gammelt filosofisk problem: Velbegrunnede 

oppfatninger er oppfatninger som hviler på grunner som rettferdiggjør dem. Men hva 

hviler grunnene på? Klein skriver:   

The regress problem, then, can be stated briefly in this way: there is a trilemma 

facing all who attempt to use reasoning to settle matters.  Either foundationalism, 

coherentism or infinitism is the appropriate method of responding to the regress 

of reasons. (39) 

Hva er regressproblemet? Forklar hva de tre nevnte alternative responsene går ut på. 

Hvorfor mener Klein at infinitisme er den beste løsningen? 

    

 

 

 

 

 

 
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 2 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 finner du mer informasjon om forskjellige referansestiler og andre nyttige 

ressurser: 

 

http://www.ub.uio.no/skrive-referere/fag/hum-sam.html 

 

Også i emnets fellesrom i Fronter, i undervisningsmappen, finner du et pdf-dokument om 

korrekt bruk av kilder som det er viktig at du leser. 
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