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Enten 

 
Gi en framstilling av Darwins evolusjonslære. Hva innebærer Darwins evolusj
synet på mennesket? Ut fra vitenskapsfilosofen Karl Poppers fal
hevde at Darwins hypotese om artenes
 
Eller 

 
 
Hva menes med metodologisk kollektivisme 
samfunnsvitenskapene og, generelt, vitenskapene om menneske? Gjør rede for hver av 
disse posisjonene, og belys med
kollektivist. Hvilke grunner er det for å gjøre dette?

 
 

 
 

 
 
 

 
Anten 

Gje ei framstelling av Darwins evolusjonslære. Kva inneber Darwins evolusjonslære for 
synet på menneske? Ut frå 
at Darwins hypotese om artenes opphav og utvikling kan falsifiseras?

 
Eller 

Kva blir meint med metodologisk kollektivisme og metodologisk individualisme innan 
samfunnsvitskapane og, generelt, vitskapane om menneske? Gjer greie for kvar av desse 
posisjonane, og klargjer med døme
Kva grunnar er det for å gjere dette?

 

BOKMÅL:  

NYNORSK: 

Oppgave 1 

av Darwins evolusjonslære. Hva innebærer Darwins evolusj
synet på mennesket? Ut fra vitenskapsfilosofen Karl Poppers falsifikasjonisme, vil du 
hevde at Darwins hypotese om artenes opprinnelse og utvikling kan falsifiseres?

Oppgave 2 

metodologisk kollektivisme og metodologisk individualisme 
samfunnsvitenskapene og, generelt, vitenskapene om menneske? Gjør rede for hver av 
disse posisjonene, og belys med eksempler. Durkheim betraktes som metodologisk 
kollektivist. Hvilke grunner er det for å gjøre dette? 

Oppgåve 1 
 

Gje ei framstelling av Darwins evolusjonslære. Kva inneber Darwins evolusjonslære for 
synet på menneske? Ut frå vitskapsfilosofen Karl Poppar si falsifikasjonisme, vil du hevde 
at Darwins hypotese om artenes opphav og utvikling kan falsifiseras?

Oppgåve 2 
 

Kva blir meint med metodologisk kollektivisme og metodologisk individualisme innan 
samfunnsvitskapane og, generelt, vitskapane om menneske? Gjer greie for kvar av desse 
posisjonane, og klargjer med døme. Durkheim blir sett på som metodologisk kollektivist. 
Kva grunnar er det for å gjere dette? 

 

av Darwins evolusjonslære. Hva innebærer Darwins evolusjonslære for 
ifikasjonisme, vil du 

kan falsifiseres? Forklar. 

sk individualisme innen 
samfunnsvitenskapene og, generelt, vitenskapene om menneske? Gjør rede for hver av 

Durkheim betraktes som metodologisk 

Gje ei framstelling av Darwins evolusjonslære. Kva inneber Darwins evolusjonslære for 
vitskapsfilosofen Karl Poppar si falsifikasjonisme, vil du hevde 

at Darwins hypotese om artenes opphav og utvikling kan falsifiseras? Forklar. 

Kva blir meint med metodologisk kollektivisme og metodologisk individualisme innan 
samfunnsvitskapane og, generelt, vitskapane om menneske? Gjer greie for kvar av desse 

på som metodologisk kollektivist. 


