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Seksjon 1

1 OPPGAVE

FIL103 26/11-2015
Emnekode: FIL103
Emnenavn: Filosofihistorie
Dato: 27. 11. 2015
Varighet: 4 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: Ingen
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

2 OPPGAVE

FIL103 H15 Oppgave 1
Besvar to av følgende fire oppgaver
Oppgave 1:
Sokrates sier at dyd er viten. Hva er det vi ifølge Sokrates må ha viten om for å ha dyd og dermed
være en god person? Og hvordan bør vi ifølge ham gå fram for å ha håp om å skaffe oss denne
formen for viten? Er du enig med Sokrates i at en person er god hvis og bare hvis hun har denne
formen for viten? Begrunn svaret.
Oppgave 2:
Anselm skiller mellom å ville det fordelaktige og å ville det rettferdige. Hva mener han med hver av
disse to viljene? Og i hvilken forstand er hver av dem en gave fra Gud? Er du enig med Anselm i
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at det ikke kan være noen konflikt mellom det fordelaktige og det rettferdige, altså mellom lykke og
moral? Begrunn svaret.
Oppgave 3:
Descartes mener at vi kan oppnå kunnskap om metafysiske spørsmål bare hvis vi later som vi
tviler på alt vi har lært. Hva slags begrep om kunnskap er det Descartes har og som gjør at han
kan mene dette? Tror du vi på denne måten kan sette parentes rundt alt vi har lært? Og synes du
vi bør gjøre det? Begrunn svarene.
Oppgave 4:
Sokrates sier at den som vet det rette, gjør det rette. Anselm sier at den som vil det rette, gjør det
rette. Noen moderne filosofer sier at den som har lært seg å føle det rette, vil gjøre det rette.
Forklar hva som menes med hver av disse tre ulike posisjonene. Hvilken av dem er du mest enig
med? Eller tar de alle feil? Begrunn svarene.

Skriv ditt svar her...
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