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1. Begrepet ‘substans’ er sentralt i metafysikkens historie: Det spiller en stor rolle 

både hos Aristoteles, Descartes, Hume og Kant.  Velg to av disse filosofene og 

redegjør for, og sammenlign, deres syn på substans. 

 

Sensorveiledning: 

A. De generelle vurderingskriteriene er fastsatt av Nasjonalt fagråd for filosofi. Disse 

omfatter følgende:  

1. Kunnskap i emnets komponenter 

Vurdering av hvordan studentenes prestasjon ligger i forhold til oppsatte 

læringsmål. 

2. Forståelse og analyse 

Grad av: 

selvstendighet og kritisk tilnærming til fagstoffet 

begrepskjennskap og begrepsforståelse 

refleksjon og drøfting 

3. Relevans 

Prestasjonens grad av relevans i forhold til problemstillingen. 

4. Struktur og språkføring 

Oppbygging av fremstillingen og formuleringsevne. 

 

B. Spesifikt vil vurderingen legge vekt på følgende: 

En god besvarelse vil rimeligvis ta utgangspunkt i Aristoteles’ to begreper om 

substans (det logiske i Kategoriene og det metafysiske i Fysikken og Om sjelen) og 

redegjøre for disse. Videre vil besvarelsen følge det første av disse gjennom en av de 

andre filosofene og vise hvordan det behandles der.  

Minstekravet må være at besvarelsen faktisk viser til to av de nevnte filosofer, og 

viser et minstemål av kjennskap til deres tenkning om substans.  

 

C. Hele veien vil det alltid måtte utvises skjønn, både mht om de enkelte punkter er 

innfridd, og om hvordan de skal vektes i forhold til hverandre.  

 

 



2. Både Descartes, Hume og Kant er opptatt av forholdet mellom sansning og 

tenkning (forstand).  Redegjør for hvordan de forstår dette forholdet, og legg særlig 

vekt på det som skiller deres ulike syn fra hverandre. 

 

Sensorveiledning: 

A. De generelle vurderingskriteriene er fastsatt av Nasjonalt fagråd for filosofi. Disse 

omfatter følgende:  

1. Kunnskap i emnets komponenter 

Vurdering av hvordan studentenes prestasjon ligger i forhold til oppsatte 

læringsmål. 

2. Forståelse og analyse 

Grad av: 

selvstendighet og kritisk tilnærming til fagstoffet 

begrepskjennskap og begrepsforståelse 

refleksjon og drøfting 

3. Relevans 

Prestasjonens grad av relevans i forhold til problemstillingen. 

4. Struktur og språkføring 

Oppbygging av fremstillingen og formuleringsevne. 

 

B. Spesifikt vil vurderingen legge vekt på følgende: 

En god besvarelse vil få frem hvordan de tre tenkerne i sin erkjennelsesteori tar 

utgangspunkt i skillet mellom sansning og forstand, men også hvordan de tenker ulikt 

om dette skillet. Mens Descartes og Hume på en måte er speilbilder av hverandre (idet 

den første privilegerer forstanden/intellektet, den andre sansningen), mens Kant 

behandler skillet på en ny måte (som et skille mellom erfaringens to like nødvendige 

“stammer”).  

Minstekravet må være at besvarelsen faktisk viser til de tre nevnte filosofene, og viser 

et minstemål av kjennskap til deres tenkning om sansning og forstand.  

 

C. Hele veien vil det alltid måtte utvises skjønn, både mht om de enkelte punkter er 

innfridd, og om hvordan de skal vektes i forhold til hverandre.  

 

 



 


