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 EX-102 generell informasjon
Emnekode: EX-102
Emnenavn: Examen facultatum humanioravariant
Dato: 31 mai 2019
Varighet: 5 timer
 
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: Du skal svare på både vitenskapsfilosofidelen og teoridelen. For den samlede
karakteren teller historiedelen 2/3 og etikkdelen 1/3. Følg instruksjonene for hver del.
 
-------------------------------
 
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?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 EX-102 V-19, Vitenskapsteori-besvar 3 av 4 spørsmål
Vitenskapsteori (humanioravariant)
 
Svar på TRE av fire spørsmål. Du velger selv hvilke tre spørsmål du svarer på. Det gir ingen
bonuspoeng å svare på alle fire spørsmålene.
 
Det er ikke noen fasit på hvor lange besvarelsene skal være, men jeg regner med at dere vil ha i
underkant av en time på hvert spørsmål.
 
 

1. Anta at du skal undersøke faktorer som bidrar til valg av utdanning blant studenter på
en skole. Hva slags forhold kan du benytte henholdsvis kvalitative og kvantitative
metoder for å belyse i en slik undersøkelse? Diskuter i den sammenheng noen faktorer
som er karakteristisk for metodene, hva man (generelt) kan bruke dem til, og noen
mulige styrker og begrensninger. Vil du karakterisere Milgrams lydighetseksperimenter
som kvantitative eller kvalitative, og hvorfor?

 

2. Det sies gjerne at humaniora ble vitenskap på begynnelsen av 1800-tallet. Beskriv noen
trekk som spilte inn i vitenskapeliggjøringen av humaniora, og noen diskusjoner som
oppstod.  
 
Det kan være naturlig å fokusere f.eks. på spørsmål om humanvitenskapelig metode og
gjenstandsområde, men kanskje også trekke inn syn på dannelse (og menneske),
institusjonelle rammer og det å tenke historisk.

 

3. Gjør rede for noen sentrale elementer i hermeneutikken og hermeneutisk metode
(begreper som tekst/kontekst, den hermeneutiske sirkel, forståelseshorisont, og
horisontsammensmelting).  
 
Beskriv gjerne noen forskjeller i syn på fortolkning mellom Ast, Schleiermacher og
Gadamer, f.eks. i lys av spørsmålet om hvorvidt hermeneutikk er metodeeller teori.

 

4. Hvordan har humanistiske disipliner bidratt til å trekke grenser mellom «vi» og «de
andre»? Trekk inn noen faktorer som er tatt opp av Edward Said i «Orientalismen».  
 
Interesser og verdier har påvirket – og påvirker – humanistisk forskning på måter som
kan være problematiske. Diskuter ett eller to eksempler på hvordan denne
påvirkningen kan være problematisk (temaer kan være f.eks. kanonisering, konstruksjon
av og funksjonen til historiske perioder, hvem historien er om, hvordan humanioras
objekter ordnes eller systematiseres).
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Skriv ditt svar her...

 

Format                  
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2 EX-102 V-19, Vitenskapsfilosofi-besvar 1 av 2 spørsmål
Vitenskapsfilosofi
 
Svar på ett av to spørsmål. Ikke svar på begge spørsmålene.
 

1. Redegjør for hypotetisk-deduktiv metode. Forklar i denne sammenheng forskjellen
mellom avkreftelse og bekreftelse. 
 

2. Redegjør for minst to teorier om sannhet. Kom også inn på noen utfordringer knyttet
til dem.

Skriv ditt svar her...
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