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EXAMEN PHILOSOPHICUM -- BOKMÅL: 
    

Enten: 
Oppgave 1 

 
Gjør rede for Aristoteles’ lære om de fire årsaker. Gi minst ett eksempel på hvordan en ting 
kan forklares eller forstås i lys av de fire årsaker.  På hvilket grunnlag bruker Aristoteles 
kunstige, mennesketilvirkede gjenstander som illustrasjon på årsakslæren, samtidig som han 
hevder at de fire årsakene gjelder naturlige ting?  Gjør så rede for Aristoteles’ argument i 
Fysikken om at naturen og ting i den må være formålsrettet. I hvilken grad kan dette 
argumentet betraktes som en innvending mot Demokrits lære om atomene som tingenes 
bestanddeler? Forklar. 
 
eller: 

Oppgave 2 
 
Gjør rede for rasjonalismen og empirismen i erkjennelsesteorien. Plasser Kant i forhold til 
disse to posisjonene. Forklar Kants lære om erkjennelsens "aprioriske former": nevn de mest 
sentrale og kom inn på Kants argumentasjon for at nettopp disse er erkjennelsens a priori 
elementer (eller betingelser). Gjør i denne sammenhengen rede for den såkalte "kopernikanske 
vending" som Kant foretar i sin erkjennelsesteori. Hvordan stiller Kant seg til Humes analyse 
av begrepet om årsak og virkning? Forklar. 
 

 
EXAMEN PHILOSOPHICUM -- NYNORSK: 

 
Anten: 

Oppgåve 1 
 

Gjer greie for Aristoteles’ lære om dei fire årsaker. Gi minst eitt eksempel på korleis ein ting 
kan forklarast eller forståast i lys av dei fire årsaker.  På kva grunnlag bruker Aristoteles 
kunstige gjenstandar, gjenstandar lagde av menneske, som illustrasjon på årsakslæra, samtidig 
som han hevder at dei fire årsakene gjelder naturlige ting?  Gjer så greie for Aristoteles’ 
argument i Fysikken om at naturen og ting i den må være formålsretta. I kva grad kan dette 
argumentet sjåast som ei innvending mot Demokrits lære om atoma som tingas komponentar? 
Forklar. 

 
 
eller: 

Oppgåve 2 
 
Gjer greie for rasjonalismen og empirismen i erkjenningsteorien. Plasser Kant i høve til disse 
to posisjonane. Forklar Kants lære om erkjenningas "aprioriske former": nemn dei mest 
sentrale og kom inn på Kants argumentasjon for at nettopp disse er erkjenningas a priori 
element (eller vilkår). Gjer i denne samanhengen greie for den såkalla "kopernikanske 
vending" som Kant foretar i erkjenningsteorien sin. Korleis stiller Kant seg til Humes analyse 
av omgrepet om årsak og verknad? Forklar. 
 


