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EX-100 Examen Philsophicum 
Ekamensoppgaver høsten 2009 
 
 
Først av alt: du må lese sensorveiledningen nøye! Der står strengt tatt alt du trenger å vite hva 
gjelder de formelle kravene vi stiller til semesteroppgaven. 
 
Innlevering av oppgaven: Innen 14. desember kl. 14.00 til servicetorget i 2 ex. + et eks. på cd. 
Husk kandidatnummer og forside. Kandidatnummer finner du på din Studentweb. Forside på 
uia.no – eksamen. 
 
Studentene kan velge mellom 5 ulike oppgaver, det skal velges EN av oppgavene. 
 
 
Bokmål 
 
1) Synet på menneskets plassering i verden har endret seg opp gjennom tidene, innen både 
filosofi og vitenskap/naturstudier. Ta utgangspunkt i minst to filosofer og argumenter for at én 
av dem har skildret menneskets plassering i verden på den mest treffende måten. 
 
2) Privatisering av helsevesenet innebærer at helse- og omsorgsarbeid gjøres til profittforetak. 
Drøft om dette er etisk tillatt ut fra Kants etiske teori. 
 
3) Er mennesket dødelig? 
 
4) Fortsatt økonomisk vekst og høyere levestandard for nordmenn står fortsatt på den norske 
politiske dagsorden. Drøft om en slik politikk er etisk tillatt ut fra utilitarismen. 
 
5) Er det mulig å oppnå absolutt sikker erkjennelse? Nevn noen eksempler, og begrunn ditt 
generelle syn på dette spørsmålet. 
 
 
Nynorsk 
 
1) Synet på mennesket si plassering i verda har endra seg opp gjennom tidene, innan både 
filosofi og vitskap/naturstudiar. Ta utgangspunkt i minst to filosofar og argumenter for at ein 
av dei har skildra mennesket si plassering i verda på den mest treffande måten. 
 
2) Privatisering av helsevesenet inneberer at helse- og omsorgsarbeid gjørast til profittføretak.  
    Drøft om dette er etisk tillate ut frå Kant sin etiske teori. 
 
3) Er mennesket dødeleg? 
 
4) Økonomisk vekst og høgare levestandard for nordmenn står framleis på den norske 
politiske dagsorden. Drøft om ein slik politikk er etisk tillate ut frå utilitarismen. 
 
5) Er det mogleg å oppnå absolutt sikker erkjenning? Nevn nokre eksempel, og grunngi ditt 
generelle syn på dette spørsmålet. 
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