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                                                                                                                        Bokmål 

 

FIL1002 Innføring i Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi 

Høst 2013 

Fredag 6. desember kl. 9.00 (4 timer) 

 

Oppgavesettet har 2 sider  

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Del 1 dekker erkjennelsesteori og del 2 dekker vitenskapsfilosofi. Du skal 

besvare både del 1A OG del 1B fra del 1. Du skal også besvare både del 2A OG 

del 2B fra del 2. 

 

Husk å lese oppgaveteksten nøye og sørg for at du besvarer hele oppgaven! 

 

Del 1 - Erkjennelsesteori 

 

Del 1A 

 

Svar kort på 4 av 6 spørsmål. Beregn ikke mer enn ca. 10-15 minutter per 

spørsmål. 

 

Spørsmål 1: Gjør rede for hva skeptisisme går ut på. 

 

Spørsmål 2: Gjør rede for hva et Gettiereksempel er. Bruk et eksempel i 

redegjørelsen. 

 

Spørsmål 3: Gjør rede for det epistemiske regressargumentet (“epistemic regress 

argument”) som Laurence BonJour diskuterer i “Can Empirical Knowledge Have a 

Foundation?”. 

 

Spørsmål 4: Gjør rede for forskjellen mellom tilgangsinternalisme (“accessibilism” , 

“access internalism”) og mentalistisk  internalisme (“mentalism”, “mentalist 

internalism”) som Richard Feldman og Earl Conee tar opp i artikkelen “Internalism 

Defended”. 

 

Spørsmål 5: Gjør kort rede for Albert Casullos syn på forholdet mellom a priori 

begrunnelse (“a priori justification”) og rasjonell reviderbarhet (“rational 

revisability”). 

 

Spørsmål 6: Gjør kort rede for Jennifer Lackeys syn på betingelsene for å få kunnskap 

gjennom vitnesbyrd (“testimony”). 

 

Del 1B 

 

Svar utfyllende på enten spørsmål en eller spørsmål to. Beregn ikke mindre enn 

ca. 1 time på spørsmålet. 
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Spørsmål 1: Gjør rede for fundamentalisme ( “foundationism”, “foundationalism”) og 

reliabilisme (“reliabilism”) som teorier om begrunnelse. Drøft muligheten av å 

kombinere fundamentalisme og reliabilisme. 

 

Spørsmål 2: Gjør rede for den posisjonen David Lewis forsvarer i “Elusive 

Knowledge”. Sammenlign posisjonen til Lewis med den posisjonen Jeremy Fantl og 

Matthew McGrath forsvarer i “Evidence, Pragmatics, and Justification”. Drøft om det 

er mulig å argumentere for den ene av disse posisjonene uten å argumentere for den 

andre. 

 

Del 2 - Vitenskapsfilosofi 
 

Del 2A 

 

Svar kort på 4 av 6 spørsmål. Beregn ikke mer enn ca. 10-15 minutter per 

spørsmål. 

 

Spørsmål 1: Gjør rede for hva en verifikasjonistisk teori om mening (“verifiability 

theory of meaning”, “verificationism”) går ut på. 

 

Spørsmål 2: Gjør rede for ravneparadokset til Carl Hempel. 

 

Spørsmål 3: Gjør rede for hva Thomas Kuhn mener med “paradigme” (“paradigm”) 

og “normalvitenskap” (“normal science”). 

 

Spørsmål 4: Gjør rede for det sterke programmet (“the strong programme”) i 

vitenskapssosiologi. 

 

Spørsmål 5: Gjør rede for Bas van Fraassens konstruktive empirisme (“constructive 

empiricism”). 

 

Spørsmål 6: Gjør rede for den nomologiske teorien (“the covering law theory”) om 

vitenskapelige forklaringer. 

 

Del 2B 

 

Svar utfyllende på enten spørsmål en eller spørsmål to. Beregn ikke mindre enn 

ca. 1 time på spørsmålet. 

 

Spørsmål 1: Gjør rede for posisjonen til Karl Popper i forhold til testing av 

vitenskapelige teorier og vitenskapelig forandring. Sammenlign posisjonen til Popper 

med posisjonen til Imre Lakatos. Drøft i hvilken grad posisjonen til Lakatos unngår 

noen av problemene med posisjonen til Popper. 

 

Spørsmål 2: Gjør rede for de normene for vitenskaplige aktivitet som Robert Merton 

beskriver. Drøft muligheten av å bruke en eller flere av Mertons normer som 

utgangspunkt for en feministisk kritikk av vitenskapen. Trekk inn forskjellige former 

for feministisk vitenskapskritikk i drøftingen. 

 

 


