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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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Jeg velger å svare på oppgave 1, 2, 4, 7 og 10:
 

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.
- Rudolf Bultmann: Bultmann hevdet at verdensbildet og troen er to forskjellige ting, en må skille de fra

hverandre. Verdensbildet er noe som stadig må forandres og tilpasses verden ettersom den utvikler seg. I

dag har vi ikke samme verdensbilde som de hadde i antikken, og en kan umulig i dag tro på de forskjellige

umenskelige fenomenene som er omtalt i bibelen som bokstaveligtalt sanne(jesus går på havet, gir mat

uendelig mange med en liten brødbit, moses deler havet, syndefallet osv.). I stede kan en finne en

underliggene mening og oversette de slik at det kan ha betydning i dag, og på den måten stadig tilpasse

og endre verdensbildet.

Troen derimot er det underliggende, det uforanderlige. Det er grunnleggende ekstensielle spørsmål som alltid

har vært der. På denne måten må en skille mellom verdensbildet som stadig forandres og troen som er noe

uforanderlig.

 

- Knud Løgstrup: En trenger ikke skille troen fra verdensbildet. Dette er grunnet skapelsesverket. Når en

snakker om noe i verden, noe som eksisterer, så snakker en om skaperen. Det er Gud som har skapt alt,

som har gitt det sin eksistens, og Gud er dermed en del av alt. Eksistensen til ting er gitt i kraft av Gud. De

har et navn men eksisterer ikke pga sitt objekt. Dette er det uforanderlige, og det finnes overalt.

 

- Radical Orthodoxy(RO): De andre teoriene er ikke teologsike verdensbilder. RO deriomt sier at alt er

teologi, vi bare vet ikke at vi lever i teologisk verdensbilde.  Det er bare dårlig teologi. De skiller kun mellom

dårlig og bra teologi, men den er alltid tilstede. De kritiserer sekulariseringen av samfunnet. De mener Gud

eksisterer som andre ting, som et tre og som en ball. Bra verdensbilde er god teologi med kritisk

postmodernisme.

 

2. Forklar kort hva Hans Georg Gadamer mener med
begrepene fordom, forståelseshorisont og virkningshistorie/tradisjon.
- Fordom: Det er ikke en fordom som i noe negativt, men det er en persons virkelighetsforståelse. Ofte

gjelder det den ureflekterte kunnskapen/meningene om virkeligheten. Det er en før-forståelse, og dette er

nødvendig for fortåelse av tekster. Uten en mening om feks. hva som er rett og galt, kunne en aldri forstått

noe underveis når du leser en tekst.

 

- Forståelseshorisont: Sum av fordommene, på en måte så langt en kan se/forstå. Både

forståelseshorisonten og fordommene endres underveis med møtet med en tekst. Den utvider seg hele tiden.

Både du og forfatter har en forståelseshorisont som er ulike. Det er en avstand, men samtidig en forbildelse

ved virkningshistorien. Målet er å oppnå horisontsammensmelting, som kan delvis gjøres ved å undersøke

bakgrunnen til teksten og forfatteren, sette seg inn i teksten og bli enig med den-kun da forstår du den. Den

klassiske hermeneutikken hadde mål om å være så objektiv som mulig, å bare gjenfortelle hva som var
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formålet med teksten uten å engasjere seg. Gadamar mente at dette kun ga en sekundær, utenforstående

forståelse av teksten. Gadamer mente at et møte mellom to ulike forståelseshorisonter var en romantisk

illusjon.

 

- Virkningshistorie/tradisjon: Tradere fra ordet tradisjon betyr å overlevere, oversette. Tekster har en tradisjon

hvor de virker utover sin samtid, de setter sine spor i senere horisonter. Tekster har en virkningshistore, de

virker utover sin historie/epoke og preger de som lever senere. Tekster lever lengre enn forfattere sies

det. Feks. Shakespear og Bibelen har enda spor i vår tid, og anvendes på ulike måter enda. Vi oversetter ved

hermeneutikk, forstår, utlegger og anvender i i dag.

 

4. I de humanistiske vitenskapene er det ofte snakk om det Thomas Krogh kaller historisk bevissthet.
Forklar kort hva som legges i dette begrepet.
Det er at vi er alle født og oppvokst i en historisk epoke. Alle tolkninger av fortid/historie, nåtiden

og framtidige forutsettninger er preget av samtiden vi lever i, og vår forståelse av verden i dag. Det er umulig

å sette seg i inn i hvordan det var å leve for feks 1000 år siden.

En må prøve å legge fra seg all ettertid, all historie som har skjedd etter en historisk hendelse, for å forstå

hendelsen. Og dette er til en viss grad umulig, da vi vet hva som har skjedd/ konsekvensene som kom i

ettertid. Det kan være vanskelig, nesten umilig for oss i dag å forstå hvordan hevnblod, steinkasting eller

heksebrann faktsik var greit før i tiden.

 

 

7. Gjør kort rede for samfunnsviteren Jürgen Habermas’ kritikk av Gadamers hermeneutikk.
Gadamer mener hermeneutikk er mer enn en metode, men en filosofi om forståelse.

Hebarmas mener hermeneutikk er humanvitenskapenes metode(nturvitenskapene har HDM). 

 

Hebarmas sier at en må få inn samfunnsvitenskapenes kritiske holdning til tradisjonen. En kan ikke blindt

godta tradisjonene, uten å kritisere de. Kritikk er den eneste måeten en kan forbedre tradisjonen på. Kan en

aldri kritisere, eller tilføre noe nytt til tradisjonen? En må stille seg utenfor tradisjonen og se på hva som er

bra og dårlig med tradisjonene, endre det dårlige og ta vare på det gode. Det er som når en psykolog skal

forstå sin klient. Psykologen må ikke akseptere klienten for å forstå den, men være kritisk slik at han kan

hjelpe og forbedre verden.

Gadamar mener kritikken ligger inni tradisjonen, det er umulig å stille seg utenfor å kritisere den, da en

allerede er inni tradisjonen. Tradisjonen endres underveis som vi anvender den, og på den måten er den

kritisk i seg selv, en viderefører kun det en selv synes er godt og kvitter seg med det dårlige.

 

10. Forklar kort hvordan feministisk standpunktteori, ifølge forskeren Sandra Harding, kan gi større
grad av objektivitet i forskningen enn vitenskapsteorier som vektlegger “nøytralitet”. 
Stanpunktteorien tar utgangspunkt i Marx' teori. Han mente at de som ikke nyter av å opprettholde et system,

lettere kan se ulempene ved det. Motivasjonen til å endre et system svekkes om du nyter godt av

privilegene strukturen gir deg.
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Standpunktteorien sier at synsvinkelen i forskning burde nevnes, og at kvinner, som de undertrykkte, lettere

kan se virkeligheten enn menn som støtter dette systemet. Det er noe annet å være kvinne som er

undertrykkt å kjempe for sine rettigheter, enn en mann som hevder han er feminist og ikke støtter

strukturen. Han kan ikke kjøpe seg fri ved kun å si at han kjemper for kvinner, da han enda nyter godt av

systemet.

 

Sandra Harding: Det ble hevdet at når menn forsket var de nøytrale, de hadde ikke synsvinkel: "the wiev from

nowhere". Men dette må erstattes med en synsvinkel. Kvinner har et dobbeltperspektiv, de er på utsiden-

innsiden, som gjør at de er i en priviligert situajon hvor de kan lettere avdekke virkligheten.

 

 

EKSTRA

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. 
 

Selve vinduet er bakgrunnen

Glasset er det teksten vil formidle, dens mening.

Speilbildet i glasset er hvordan den påvirker deg, hvordan teskten speiler seg i deg og du får bruk for den.

 

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?
Dawkins er kjent for å vektlegge gennivå. Han sier at evolusjon er egetnlig bare genene som skal overleve.

De er egostiske, de bruker kun mennesket som verktøy for å vinne fram seg selv.

 

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.
Det er 2 grunner for at dette svekker determinismen som Descartes og Newton så sterkt er tilhengere av:

 

usikkerhetsrelasjoner: kan ikke måle hastighet og tid samt, det er usikkerhet. Lovene er statistiske, det er

unnvik hele tiden. Det er kun en tendens, ingen lovmessighet som alltid kan forklare fenomener. Uforventet

opptrendner hele tiden, både mikroskopisk men også i universet.

 

Bohr om Kausalitet: årsak virkning

 

8. Forklar kort forskjellen på ontologisk og metodologisk individualisme i samfunnsvitenskapene.
Ontologisk individualisme er hvordan virkeligheten faktisk er, kan minne litt om reduksjonisme, bare ikke så

radikalt. Finnes ikke skyer, men er elektriske ladninger mellom vanndråper.
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Metodologisk individualisme er metoden en bruker for å oppnå kunnskap. Feks kan en se på forskjellige

nivåer, en kan fortå ting på individnivå eller som et system. Om en ser på det som system kalles det

metodologsik kollektivisme.
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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

Jeg velger å svare på 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.
 

Først tar jeg for meg de logistiske empiristene, deretter Karl Popper, for så å sammenlikne de i en

oppsummering.

 

DE LOGISTISKE EMPIRISTENE (LE)
De logiske empiristene er også kjent som Wiener-kretsen eller de logiske positivistene. Wiener-kretse

kommer av at dette var deres hjemby og der de holdt til. Poitivisme kommer av at det de vektlegger er det

positivt gitte, altså det sansmessige, for å finne veien til sannheten(også grunn for at de heter empiriske:

vektlegger observasjoner og eksperiment for veien til sannhet), og logisk da de skiller sterkt mellom psykologi

og logikk. De mener at den psykologiske grunnen for at en teori(altså det sosiale) oppstår, ikke er relevant i

forhold til den logiske begunnelsen av den. De mener at alle må holde seg til det de kan, at psykologer kan ta

seg av den psykologsike grunnen, mens logikkerne kan ta seg av selve forklaringen på teorien.

 

De logiske empiristene er svært strenge på skille mellom skinnvitenskap og vitenskap. De hevder at det kun

er kognitiv mening i det som er empirsik testbart. Dette bydde imidlertidig på noe problemer, da all

vitenskapelige teorier ble uten kognitivt innhold, da det ikke går ann å teste alle mulige konsekvenser av de.

Dermed utvidet de og sa at også det som følger av definison/logikk har kognitiv mening. De delte det inn i
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analytiske- og syntetiske setninger. De anaytiske setningene var de som ikke krevde empirisk bevis, men

kom av definisjon/nødvendighet. Feks. "en unkar er en ugift mann." Her ligger svaret allerede i definisjonen

av en unkar. De syntetiske setningene var de som krevde empirisk testing, og kunne gi ny informasjon, feks.

Newtons gravitasjonslov. 

Wittgenstein hevdet at det var et 1:1 forhold mellom virkelighet og utsagn, at enkel sannhet kunne beskrives

med enkle elementærsetninger, og disse kunne kombineres for å få mer sammensatte sannheter. De brukte

den deduktive metoden, hvor de hadde få faste aksiomer, som de utnyttet til å få bred innsikt. Dette førte til

theoremer de senere også kunne bruke som sikre holdepunkt. Modellen følger modus ponens som sier P,

hvisP så Q, Q.

Dette var derimot ikke problemfritt da det var vanskelig å forstå hva de mente var elementærsetninger, de

mente det var det positivt gitte, altså det sansmessige, men litt usikkert hva de mente med dette.

Diverse problemer:

- De sa at elementærsettninger(det sansmessige gitte) var det som var sannheten, men senere hevdet de at

det ikke var nødvendig med empirisk testing for kognitiv mening(analytiske setninger).

- Det faktum at de hevdet at alt krever empirisk testing for å ha kognitiv mening, er i seg selv ikke empirisk

testbart.

- Det faktim at de var litt usikkre i forklaringen på hva en elementærsetning var.

 

På grunn av skillet mellom kognitiv meningsløse/meningsfulle utsagn mente de at metafysiske utsagn,

pseudovitenskap og filosofiske spekulasjoner ikke nødvendigvis var rett/galt, men de visste ikke hvordan de

kunne avgjøre om det var rett eller galt, og dermed var det kognitivt meningsløst.

Dette gjalt også for  normer, moral og etikk. De delte inn i  

- Handlingsforeskrifter: fordud, påbund, hvordan en bør/ikke bør handle.

- Verdidommer: der moralen var en følge av handling, feks. "du skal ikke drepe". De mente at det ikke er

empirisk testbart, om en dreper noen og folk reagerer er det kun på grunn av forskjellige følelsesreaksjoner,

ikke fordi det er rett/galt.

 

Problemer med dette sterke skillet i demarklasjonsproblemet er feks. det faktum at de forkaster alt som ikke

er kognitivt meningsfullt. Dvs. feks når demokrit kom med atomteorien sin, ville ikke LE gå med på at dette

var kognitivt meningsfullt fordi det var umulig å empirisk teste på denne tiden. Senere har det kommer måter

å empirisk teste, dvs. at det ble kognitivt meningsfullt. Om en forkaster alt som ikke er kognitivt meningsfullt,

kan det faktisk bety at en forkaster teorier som stemmer med virkligheten.

 

Det logistiske empiristene har 2 teser:

- Erfaringsvitenskapenes enhet, alle enkelthendelser kan forklares ut fra almenne lover, den deduktiv-

nomologiske metode

- Alt kan reduseres til fysikkens lover.

LE skiller mellom erfaringsvitenskapene og formalvitenskapene. Den deduktov-nomologiske metoden er det

omdiskutert om funker ved menneskelige hendelser. Noen mener at de humane vitenskapene er
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beskrivende, mens naturvitenskapen er forklarende, andre mener disse to kan utfylle hverandre- er ikke

nødvendigvis motsettninger.

 

Vitenskapelig framskritt mente de logistiske empiristene kom ved verifikasjonsprinsippet. Dette gikk ut på at

en måtte godta induksjon som en nødvendighet for å oppnå kunnskap. Utifra observasjoner, eksperimenter

som de mente var aksiomer, kunne en til en viss grad verifisere teorier.

 

KARL POPPER
Karl Popper var grunnleggeren av den kritiske rasjonalismen. Kritisk kommer fra at de hele tiden skule være

selvkritisk ti egne hypoteser-søke falsifikasjon, og rasjonalisme kom fra at han la stor vekt på logisk

utledning- det å være rasjonell.

 

Popper viderefører Humes induksjonsproblem: Han mente induksjon ikke var en godt metode, da det er

umulig å forutsi hva som kommer til å skje i framtiden uantsett hvor mange ganger det er observert. Feks.

Kyllingene som har blitt matet av bonden 19 dager på rad, tror at dette er tilfellet den 20 gangen  også, men

istede slakter han de. Induksjon er en slags sannsynlighet, ikke vitenskap. Samtidig som en kan ikke regne ut

noen sansynlighet heller, da en ikke kan si hvor representativ observasjonsgruppen en observerer er for de

resterende en også trekker en konklusjon for. Informasjonen i konklusjonen går utover informasjonen i

premissene. Det er altså ikke en rasjonell metode. Dette beviser Hume(Popper er enig) ved å si at selve

induksjonen, støtter seg på et overordnet induktivt bevis: Det at en anntar at hendelse B alltid følger hendelse

A i observerte tilfeller, også skjer i uobserverte tilfeller, er et induktivt prinsipp. Derfor er der urasjonellt.

 

Han mente vitenskapelig framstikk skjedde ved avløsningsteorien:

- En ny teori avløser den gamle da den stemmer bedre overens med data.

- Den nye teorien må stemme overens der den gamle stemte med data.

- Den nye teorien bør avdekke tidligere ubserverte tilfeller, som stemmer med data.

Men det at Popper sier at en teorie kan erstatte en ny, ved å ta vare på det som var riktig, er en induktiv

sluttning, som ifølge han vsr irrasjonelt. Skal er falsifisere på irrasjonelt grunnlag?

 

Popper innfører falsifikasjonsteorien, som er veien til vitenskap. Her brukte han den hypotetisk-deduktive

metoden: Den går ut på å lage seg en hypotese en tror stemmer med virkligheten, basert på

induksjon(erfaringer). Eventuelt danne hjelpehypoteser. Deretter deduserer man logiske konsekvenser av

hypotesen. En tester de empirisk/eksperimeltelt, og vurderer om dette falsifiserer/styrker hypotesen.

- Falsifikasjon krever at en har dristige påstander som er mulig å falsifisere

- En skal anstrenge seg for å ikke forsvare sine hypoteser, men for å falsifisere de

- Dette kan gjøres ved å lage to hypoteser innen samme felt, og sette dem opp mot hverandre, finne

holdepunkter som er felles, og falsifisere den som ikke stemmer med data

- Om en falsifserer skilte Popper mellom illegale og legale forsøk på å redde sin hypotese. Det å falsifisere er

en umulighet ifølge Dhun(Dhuns problem), da er umulig kan vite om det er selve hovedhypotesen eller

hjelpehypotesene som er gale. Om en velger å endrer hjelpehypotesene da, skal en ha presis begunnelse for
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hva som er galt og de skal være empirisk testbare uavhegning av hovedhypotesen. Om dette ikke er

tilfeller kalles det ad-hoc-hypoteser.

Et problem med falsifikasjonsteorien er når det gjelder store, veletablerte teorier som viser seg etter tid å ikke

stemme 100% med data. Da mener Popper at en skal falsifisere, men dette var tilfellet ved Netwons

gravitasjonslov en gang, at data ikke stemte med banen en planet gikk i. Det ble gjort noe dristig, de brukte

faktisk Newtons lov, som hadde blitt falsifisert, til å regne med og fant en ny planet- Uranus. Om en hadde

gjort som Popper hadde en kanskje ikke funnet denne planeten, eller i hvertfall hadde det skjedd seinere.

 

Popper er enig i LE's første tese om felles modell for erfaringsvitenskapene, men er uenig om tesen om

reduksjonisme. Dette er fordi Popper mente mennesket var i særstilling i samfunnet, og dermed ikke kunne

reduseres til lovmessigheter i fysikken.

 

Popper mente at LE var strenge med kognitive utsagn. Han mente at empirisk testing var veien til sannhet,

men mente også at filosofiske spekulasjoner og metafysikk kunne gjøre nytte for seg. Han mente at de

hadde kognitiv mening, bare ikke var vitenskapelige. Popper hadde noe som het basisutsagn, som var

observasjonen en testet sine hypoteser opp mot. Dette var imidlertidig et problem da han gav de konkrete

objektene bevegelsesmønstre en ikke nødvendigvis kunne se bare ved å observere dem. Han mente en

måtte bli enig om hva vi observerte. Dette gjorde det til tider problematisk å falsifisere presist.

 

Oppsummert

Enige:

- Psykoanalysen manglet empirisk kontaktflate.

- Like strenge i krav om empirisk testbarhhet.

- LE var enige i Poppers avløsningsteorien, ved å bruke induksjon-noe Popper mente var irrasjonelt

 

Uenige:

- Verifikasjon/falsifikasjon

- Popper aksepterte ikke induksjon, noe LE gjorde. Induksjonproblemet

- Popper mente flere utsagn hadde kognitiv mening.

 

Altså hadde de to retningene mye til felles, men det var også vensetlige forskjeller. Begge to hadde

problemer, og tilfeller hvor de til dels motsier seg selv. Metoden for å nå vitenskapelig framskritt er nesten

motsigende, da Popper falsifiserer, mens LE verifiserer, men selve grunnmuren med empirisk testing er en

felles mening.

 

Kandidat 3109
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