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FIL 1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi 
 H12 
Mandag 10. desember kl. 9.00 (4 timer) 
 
Oppgavesettet har 2 sider 
 
Ingen hjelpemidler tillatt.  
 
 
 
 

Besvar både del I og del II.  
 
Del I: Erkjennelsesteori. 
 
Besvar én og kun en av de følgende to problemstillingene: 
 

1. Forklar og drøft kritisk den tradisjonelle forståelsen av kunnskap som sann 
berettiget oppfatning (”K=JTB”). Det vil si, forklar først hva kunnskap er i 
følge denne forståelsen, for deretter å forklare og drøfte kritisk mulige 
moteksempler til denne forståelsen. Husk å forklare alle tekniske uttrykk du 
bruker underveis. 
 

2. Forklar og drøft kritisk forholdet mellom skillene a priori/a posteriori 
kunnskap på den ene siden, og analytiske/syntetiske sannheter på den annen 
side, og hvordan disse to skillene forholder seg til det tredje skillet mellom 
nødvendige og kontingente (”contingent”) sannheter. Det vil si,  forklar først 
hva de tre skillene går ut på og hvordan de kan kombineres, for deretter å  
drøfte kritisk om skillene og deres kombinasjoner kan opprettholdes. Husk å 
forklare alle tekniske uttrykk du bruker underveis. 

 
 
Del II: Vitenskapsfilosofi. 
 
Besvar én og kun en av de følgende to problemstillingene:  
 

3. Forklar og drøft kritisk paradokset angående bekreftelse av teorier (”the 
raven paradox”/”the paradox of confirmation”). Det vil si, forklar først 
paradokset med å bekrefte en teori. Ta da gjerne utgangspunkt i bekreftelsen 
av den generelle påstanden ”Alle ravner er svarte”. Gjør deretter rede for 
minst en mulig løsning på dette problemet, for til slutt å drøfte kritisk denne 
løsningen. Husk å forklare alle tekniske uttrykk du bruker underveis.  
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4. Forklar og drøft kritisk det nye induksjonsproblemet (”the new riddle of 
induction”). Det vil si, forklar først problemet. Ta da gjerne utgangspunkt i 
”grue” og ”bleen”. Gjør deretter rede for minst en mulig løsning på problemet, 
for til slutt å drøfte kritisk denne mulige løsningen. Husk å forklare alle 
tekniske uttrykk du bruker underveis.  

 


