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FIL2105 Metafysikk og Bevissthetsfilosofi 

Utsatt prøve, våren 2013 

 

Onsdag 7. august kl. 9.00 (4 timer) 

 

Oppgavesettet har 3 sider (norsk og engelsk tekst) 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

 

Du skal besvare én oppgave fra del 1 (oppgave 1A eller oppgave 1B) og én 

oppgave fra del 2 (oppgave 2A eller 2B). 

 

Det er anledning til å skrive på norsk eller engelsk. 

 

Husk å lese oppgaveteksten nøye og sørg for at du besvarer hele oppgaven! 

 

DEL 1: KUNNSKAPSARGUMENTET 

 

Oppgave 1A: Fenomenale Oppfatning 

 

Frank Jacksons kunnskapsargument er ment å undergrave fysikalisme. Gjør kort rede 

for hva fysikalisme er og hva Jacksons kunnskapsargument går ut på. Trekk inn 

Jacksons eksempel med Mary i framstillingen.  Ifølge Martine Nida-Rümelin spiller 

skillet mellom “fenomenale oppfatninger” (“phenomenal beliefs”) og ikke-

fenomenale oppfatninger en viktig rolle i forbindelse med kunnskapsargumentet. Gjør 

rede for dette skillet og forbindelsen mellom dette skillet og kunnskapsargumentet. 

Trekk inn Nida-Rümelins eksempel med Marianna i framstillingen. Diskuter dette 

skillet i lys av Derek Balls kritikk av såkalte “fenomenale begreper” (“phenomenal 

concepts”). 

 

Oppgave 1B: Evnehypotesen 

 

Frank Jacksons kunnskapsargument er ment å undergrave fysikalisme. Gjør kort rede 

for hva fysikalisme er og hva Jacksons kunnskapsargument går ut på. Trekk inn 

Jacksons eksempel med Mary i framstillingen. Det er vanlig å skille mellom den 

såkalte “evnehypotesen” (“the ability hypothesis”) som Laurence Nemirow og David 

Lewis forsvarer og svar på kunnskapsargumentet som baserer seg på såkalt “ny 

kunnskap om gamle fakta” (“new knowledge of old facts”). Gjør rede for begge disse 

svarene på kunnskapsargumentet. Diskuter forskjeller og likheter mellom disse 

svarene på kunnskapsargumentet. Trekk inn Yuri Caths arbeid i diskusjonen. 

 

DEL 2: MULIGE VERDENER 

 

Oppgave 1: Mulige Verdener 

 

I On the Plurality of Worlds forsvarer David Lewis et syn på mulige verdener 

(“possible worlds”) som kalles “modal realisme” (“modal realism”). Gjør kort rede 

for Lewis’ versjon av modal realisme. Gjør også kort rede for hvordan egenskaper 

kan forstås ved hjelp av mulige verdener ifølge Lewis. Gjør rede for hvordan Lewis 
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argumenterer for modal realisme. Diskuter hvorvidt Lewis’ argument er egnet for å 

etablere modal realisme og om det er vellykket. Trekk inn muligheten av andre syn på 

mulige verdener, i form av det Lewis kaller “ersatzism”, i din diskusjon. 

 

Oppgave 2: Mulige Individer 

 

I On the Plurality of Worlds forsvarer David Lewis et syn på mulige verdener 

(“possible worlds”) som kalles “modal realisme” (“modal realism”). Gjør kort rede 

for Lewis’ versjon av modal realisme. Gjør også kort rede for hvordan egenskaper 

kan forstås ved hjelp av mulige verdener ifølge Lewis. I On the Plurality of Worlds 

diskuterer Lewis muligheten for identitet på tvers av mulige verdener. Lewis forsvarer 

et syn han kaller “counterpart theory”. Gjør rede for hva dette synet går ut på og 

Lewis’ grunner for å gå inn for dette synet. Gjør rede for og diskuter minst én 

innvending mot Lewis’ “counterpart theory”. 

 

FIL2105 Metaphysics and Philosophy of Mind 

 

Answer one question from part 1 (question 1A or question 1B) and one question 

from part 2 (question 2A or 2B). 

 

You can write in English or Norwegian. 

 

Remember to read the question carefully and make sure that you answer the 

whole question! 

 

PART 1: THE KNOWLEDGE ARGUMENT 

 

Question 1A: Phenomenal Concepts 

 

Frank Jackson’s knowledge argument is supposed to undermine physicalism. Briefly 

explain what physicalism is and what Jackson’s knowledge argument amounts to. 

Make use of Jackson’s example involving Mary in your presentation. According to 

Martine Nida-Rümelin, the distinction between what she calls “phenomenal beliefs” 

and what she calls “nonphenomenal beliefs” plays an important role in connection 

with the knowledge argument. Explain this distinction and its connection with the 

knowledge argument. Make use of Nida-Rümelin’s example involving Marianna in 

your presentation. Discuss the distinction in light of Derek Ball’s discussion of so-

called “phenomenal concepts”. 

 

Question 1B: The Ability Hypothesis 

 

Frank Jackson’s knowledge argument is supposed to undermine physicalism. Briefly 

explain what physicalism is and what Jackson’s knowledge argument amounts to. 

Make use of Jackson’s example involving Mary in your presentation. It is common to 

distinguish between the so-called “ability hypothesis” that Laurence Nemirow and 

David Lewis defends and responses to the knowledge argument that are based on so-

called “new knowledge of old facts”. Explain both of these responses to the 

knowledge argument. Discuss similarities and differences between the responses. 

Draw on Yuri Cath’s work in your discussion. 
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PART 2: POSSIBLE WORLDS 

 

Question 2A: Possible Worlds 

 

In On the Plurality of Worlds, David Lewis defends a view about possible worlds 

known as “modal realism”. Briefly explain Lewis’ version of modal realism and how 

properties can be understood in terms of possible worlds according to Lewis. Explain 

how Lewis argues for modal realism. Discuss whether Lewis’ arguments are suitable 

for establishing modal realism and whether they are successful. Draw on the 

possibility of other views about possible worlds, in the form of what Lewis calls 

“ersatzism”, in your discussion. 

 

Question 2B: Possible Individuals 

 

In On the Plurality of Worlds, David Lewis defends a view about possible worlds 

known as “modal realism”. Briefly explain Lewis’ version of modal realism and how 

properties can be understood in terms of possible worlds according to Lewis. In On 

the Plurality of Worlds, Lewis discusses the possibility of transworld identity. Lewis 

defends a view he calls “counterpart theory”. Explain what this view amounts to and 

Lewis’ reasons for adopting it. Explain and discuss at least one objection to Lewis 

“counterpart theory”. 


