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Section one

1 OPPGAVE

EX-101 31/05-2016 - generell informasjon
Emnekode: EX-101 1 
Emnenavn: Examen facultatum allmennvarianten
 
Dato: 31. mai
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
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
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2 OPPGAVE

EX-101 31/05-16 - Allmennvariant-delen
EX-101 Allmennvarianten
 
Svar på fem av de ti spørsmålene: 
 

1. Teolog Trond Skar Dokka beskriver tre ulike (teologiske) tilnærminger til forholdet mellom
teologi og det moderne verdensbildet, og knytter disse til teologene Rudolf Bultmann, Knud
Løgstrup og bevegelsen “Radical Orthodoxy”. Gjør kort rede for forskjellen mellom disse
tilnærmingene. 

2. Forklar kort hva Hans Georg Gadamer mener med begrepene fordom, forståelseshorisont og
virkningshistorie/tradisjon.

3. Med utgangspunkt i en vindusmetafor beskriver Svein Eng og Tord Skar Dokka tre ulike
tolkningsstrategier i møte med tekster. Gjør kort rede for disse. 

4. I de humanistiske vitenskapene er det ofte snakk om det Thomas Krogh kaller historisk
bevissthet. Forklar kort hva som legges i dette begrepet.

5. Biologen og forfatteren Richard Dawkins er kjent for å vektlegge et bestemt nivå i sin
tilnærming til evolusjon. Hvilket nivå dreier det seg om? Forklar kort hva som ofte har blitt
oppfattet som kontroversielt med dette.

6. Den teoretiske fysikeren Werner Heisenberg skriver at kvanteteori tvinger oss til å formulere
naturlovene som statistiske lovmessigheter. Forklar kort hvorfor han mener dette svekker troen
på determinisme.

7. Gjør kort rede for samfunnsviteren Jürgen Habermas’ kritikk av Gadamers hermeneutikk.

8. Forklar kort forskjellen på ontologisk og metodologisk individualisme i samfunnsvitenskapene.

9. Den franske tenkeren Jean-Francois Lyotard bruker begrepet postmodernisme om tre
forskjellige nivåer eller dimensjoner. Gjør kort rede for disse og forholdet mellom dem.

10.Forklar kort hvordan feministisk standpunktteori, ifølge forskeren Sandra Harding, kan gi større
grad av objektivitet i forskningen enn vitenskapsteorier som vektlegger “nøytralitet”. 

 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE
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1.
Trond Skar Dokka skriver om tre teologiske tilnærminger til vårt, eller det moderne, verdensbilde.

Tilnærmingen han knytter opp mot Rudolf Bultmann handler om avmytologisering. Bultmann har tro på

hermeneutikken og mener tekstene må tolkes ut ifra deres tradisjon og forståelseshorisont. Bultmann mener

verdensbilde vi får servert i (spesielt) nytestamentet ikke stemmer overenns med det moderne og man kan

ikke påtvinge alle et slikt verdensbilde. Han mener derimot at man må tolke det mytiske i bibelen og trekke

linjer til livet i dag.

    Dokka knytter også den ene tilnærmingen opp mot teologen Løgstrup. Løgstrup levde også, i likhet med

Bultman, i perioden vi kaller modernismen. Modernismen var preget av hard vitenskap som gav lite rom for

teologi. Løgstrup forsøkte ikke å bevise ovenfor vitenskapsmenn at det fantes en gud, men han ville vise at

det var filosofisk mulig. Han ville ikke skyve fra seg, eller bevise det mytologiske, men han ville vise at det var

logisk mulig. For å gjøre dette brukte han skapelsen som argument.

    Den siste tilnærmingen til det moderne verdensbilde knytter han opp mot retningen "Radical Orthodoxy"

eller RO. RO startet på 90 tallet ved et universitet i England, og det gjør det til den nyeste tilnærmingen. Men

selv om RO er nyest er det allikevel den som har sitt eldste opphav. RO benekter at det finnes noe som er

universalt sant men irrelevant for bibelen (Bultmann) og de har ingen tro på at man kan finne logiske grunner

for det mytologiske (Løgstrup). Radical Orthodoxy har et oldkirkelig og middelaldersk verdensbilde,(Det som

står i bibelen, er sant) dog med modernistiske fortegn og begrunnelser.

 

2.
Hans Georg Gadamer forsøkte å finne en filosofisk tilnærming som kunne passe og føre til sannheter i alle

vitenskaper. Til dette ville han bruke Hermeneutikk, ikke som en metode, men som en filosofisk tilnærming.

Når Gadamer snakker om hermeneutikken er fordom, horisont og tradisjon viktige begreper. Ordet

fordommer har ikke, i følge Gadamer, den betydningen folk flest legger til det i dag. Fordom er ikke et

negativt ladet ord, men heller en nødvendig del av vår forståelsesprosess. Man kan også kalle det førintrykk.

Fordom er altså tanker og holdninger man har om en tekst før man leser den.

    Når Gadamer snakker om horisont snakker han om tankene, følelsene og holdningene vi tar med oss når

vi leser en tekst, og som endres i løpet av tiden vi leser den.Horisonter varierer fra person til person men

varierer mest fra kultur til kultur og tidsperiode til tidsperiode. Når man leser en tekst og utvider vår egen

horisont legger man også ny mening til teksten. Da snakker vi om det tredje begrepet; tradisjon.

    Tradisjon er hva en tekst har med seg, hva som bilr videreført gjennom historien. Alle nye lesere tilegger

en tekst sin egen forståelse og legger dermed til i tekstens tradisjon. Når man leser en tekst i dag, med våre

moderne øyne, må vi underlegge oss tradisjonens autoritet og være bevist på den. For å kunne oppnå full

forståelse må man være bevist på sine fordommer og horisont samtidig som man må godta tekstens

tradisjon. Kort oppsummert tar en leser med seg sine fordommer og stadig foranderlige horisont og tilegger

tekstens tradisjon, slik at teksten stadig endrer mening. En tekst i følge Gadamer er aldri uten tradisjon.

 

3.
Svein Eng og Trond Skard Dokka skriver om tre tolkningsstrategier i møte med tekster. For å sette bilde på

disse tre strategiene tar de i bruk en vindusmetafor. Man kan lese en tekst og bruke den som et vindu, noe
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man ser gjennom. Da er man opptatt av å bruke teksten som en "kilde". Teksten blir et verktøy som kan

brukes til å forstå hva forfatteren tenkte og hvorfor han tenkte det. Man kan bruke en tekst for å tolke

historiske hendelser og personer.

    Man kan også studere glasset i vinduet. Når man skal tolke selve teksten er man opptatt av kun teksten i

seg selv, ikke av hva som ligger bak eller hvorfor den er skrevet. Man kan tolke en tekst som bra eller dårlig

med tanke på rettskriving og oppbygging, eller på hvor bra den er i sin helhet.

    Med rett belysning kan et vindu også fungere som et speil. Når teksten fungerer som et speil forsøker vi å

tolke hva teksten gjør med leseren. En tekst kan gjøre store inntrykk på mennesker og Eng og Dokka mener

vi kan tolke en tekst ut ifra hva den gjør med personensom leser den. Bruker man en tekst som et speil skal

man ikke tolke hva teksten vil lære oss, men hva vi lærte.

 

4.
Når Thomas Krogh snakker om historisk bevissthet snakker han om at mennesket er bevisst på det faktum at

det er en historisk skapning. Hvis en person har historisk bevissthet er hen klar over hva historien har gjort

for dagens samfunn, men er også bevisst på at dagens samfunn har påvirkning til de fremtidige samfunn. Et

mennske som historisk bevisst tenker og handler ut ifra hvordan det forstår fortiden, hvordan det tolker

nåtiden og hvilke forventninger som finnes for fremtiden. Hvis man er historisk bevisst er man også klar over

at alle samfunn og personer som har eksistert var for dem like virkelige og relevante som vårt og våre liv

samfunn er for oss.

 

5.
Richard Dawkins er biolog, forfatter og en forkjemper for ateismen. Han blir sett på som svært kontroversiell

av mange, ikke bare for hans syn på alt religiøst eller overnaturlig men også for hans syn på mennesket. I

boken "The Selfish Gene" har Dawkins en kontroversiell tilnærming til evolusjon. Mennesket ser gjerne på

seg selv som "vinneren" av evolusjonen med våre invendte tomler og kognitive egenskaper, men Dawkins

skriver noe helt annet i denne boken som på norsk kalles "Det selviske gen". Han snakker om at det er

genene som er den egentlige vinneren. Genet, i følge Dawkins's bok, bruker menneskets, og andre

skapningers kropp som verktøy for selv å overleve og føre seg selv videre. Genene "prefeksjonerer" våre

kropper slik at de har størst mulig sjanse til å leve og utvikle seg videre. Dawkins tilegger genet en

mennesklig egenskap som "selvisk". Genet som av de fleste andre bare blir sett på som en slags byggekloss

for alt levende.
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3 OPPGAVE

EX-101 31/05-16 - Vitenskapsfilosofi-delen
EX-101 Fellesdelen
 
Velg kun én av oppgavene:
 
Oppgave 1: Gjør rede for logisk empirisme/positivisme, med særlig vekt på Deduktiv
(Aksiomatisk) Metode (DM). Drøft deretter hvordan Karl Poppers vitenskapsfilosofi skiller seg fra
den logiske empirismen/positivismen i synet på vitenskapelig fremskritt.
 
Oppgave 2: Gjør rede for Hypotetisk Deduktiv Metode (HDM). Vis hvordan falsifikasjonsprinsippet
kombinerer logisk gyldighet og empirisk observasjon.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 2.
 

Hypotetisk deduktiv metode (HDM) er knyttet opp mot kritisk rasjonalisme, hvor vitenskapen søker kunnskap

ved å eliminere eller falsifisere hypoteser. Kritisk rasjonalisme står i motpol til logisk emprisme som tar

utgangspunkt i aksiomer og forsøker å  finne sannheter ved å trekke logiske slutninger basert på disse

aksiomene. Empiristene eller positivstene bruker det vi kaller en deduktiv metode.

Hypotetisk Deduktiv Metode derimot, går ut på at man skal danne seg en eller hypoteser og hjelpehypoteser

som kan være løsningen på et problem. Når man har dannet denne hypotesen må man teste den og gjøre en

empirisk observasjon. Deretter må man teste observasjonene opp mot data for å sjekke om hypotesen er

korrekt eller ikke. Er den ikke korrekt, må man teste nye hpoteser.

Et eksempel (forenklet) fra vårt pensum på Hypotetisk Deduktiv Metode er følgende:

1. Man har et problem.
Høy dødelighet på en fødselsavdeling

2. Man observerer og lager en eller flere hypoteser og hjelpehypoteser.
#1 Dødeligheten skyldes at prestens nærvær skremmer de fødende.

#2 Dødeligheten skyldes lukt

#3 Dødeligheten skyldes bakterier, disse kan vaskes vekk med vann.

#3.5 Dødeligheten skyldes bakterier, disse må vaskes vekk med klor.

3. Man gjør empiriske undersøkeleser
#1Fjerner presten fra fødeavdelingen
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#2 Fjerner lukten ved å lufte og fjerne kilden til lukten

#3 De ansatte vasker hendene i vann

#3,5 Vasker hendene med klor

4. Man sjekker data opp mot hypotese.
#1 Dødeligheten gikk ikke ned når man fjernet presten

#2 Den gikk heller ikke ned når man fjernet lukten

#3 Ei heller gikk dødeligheten ned når de ansatte vakset hendene i vann.

#3.5 Dødeligheten gikk ned når de ansatte vasket hende i klor

5. Bekreft eller falsisfiser hypotesen.
#1 = Falsifisert

#2 = Falsifisert

#3 = Falsifisert

#3.5 Bekreftet

 

I de aller fleste tilfeller blir hypotesene i HDM falsifiserte, men i følge kritiske rasjonalister er det slik man

nærmer seg en hypotese som kan bekreftes. Når en hypotese blir falsifisert skal man lage seg nye hypoteser

å gjøre samme prosessen med å observere å teste opp mot data på nytt og på nytt, da utelukker man flere

og flere falske hypoteser og man nærmer seg tilslutt en som kan bekreftes, dette kalles

falsifikasjonsprinsippet.

Hypotetisk Deduktiv Metode er forbundet med det logiske prinsippet Modus Tollens, hvor man søker å

benekte konsekventen. Et eksempel på falsifisering ved logisk gyldighet er slik:

Hvis P så Q

Ikke P

Følgelig ikke Q

 

Det motsatte av Modus Tollens er Modus Ponens (brukes i logisk empirisme), her søker man å bekrefte

antecedenten. Dette gjøres slik:

Hvis P så Q

P

Altså Q

 

I det første eksemple i min besvarelse følger det logisk at hypotese #1, #2 og #3 ikke kan være sanne da de

empirisk testet og dødeligheten ikke gikk ned.
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