
Side 1 av 3 

 
 

 
Høgskolen i Telemark 

 Fakultet for allmennvitskaplege fag 

 
 

SLUTTEKSAMEN 
 

Emnekode: 3525 
Emnenamn: Examen Facultatum 
Studiepoeng for emnet: 10 
  
Omfang av denne eksamenen i % 
av heile emnet:   

60% 

  
Eksamensdato: 9. mai 2012 
Eksamensstad: Paris 
Lengde/tidsrom: 3 timer (kl. 14.00 – 17.00) 
  
Målform: Bokmål og nynorsk 
  
Ant. sider inkl. framside 3 sider 
  
Tillatne hjelpemiddel: Ingen 
  
Merknader:  Berre ei av de to oppgitte oppgåvene skal veljast 
Ant. vedlegg: Ingen 

 
 
Eksamensresultat finn du etter sensurfall ved å logge deg inn med brukarnamn 
og passord på StudentWeb (hit.no)  
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Enten: 
 

Demarkasjon mellom vitenskap og ikke-vitenskap  

Helt siden Charles R. Darwin utga Artenes opprinnelse i 1859 har striden stått mellom forsvarere av 

henholdsvis en evolusjonistisk og en kreasjonistisk tilnærming til spørsmålet om menneskets 

opprinnelse og utvikling. 

 

Evolusjonisme innebærer den oppfatningen at verden slik den er i dag er et resultat av gradvis 

geologisk og biologisk evolusjon over lang tid og at nøkkelen til biologisk utvikling er naturlig utvalg 

av individer i kampen for å overleve. 

 

Kreasjonisme er oppfatningen at verden og livet på jorda har en guddommelig kilde. Enkelte 

kreasjonister argumenterer for at grunnleggende trekk ved levende organismer synes å være 

resultatet av en intelligent årsak eller virkekraft (”Intelligent design”).  

 

Både de logiske positivistene (wienerkretsen) og Karl Popper argumenter for at en teori eller 

hypotese kun kan betraktes som vitenskapelig ved å vise til empirisk erfaring. Kuhn på sin side 

argumenterer for at det ikke finnes noe evig og allmenngyldig som skiller vitenskap fra ikke-

vitenskap.  

 

Oppgaven din er å besvare følgende: Hvis vi vurderer evolusjonismen og kreasjonismen opp mot de 

kriterier (demarkasjonskriterier) som i følge de logiske positivistene og Karl Popper hypoteser og 

teorier må oppfylle for å kunne betraktes som vitenskapelige, blir da resultatet at én eller begge 

”teoriene” må betraktes som uvitenskapelige? Eller står vi med evolusjonismen og kreasjonismen 

over for to ulike vitenskapelige paradigmer som rett og slett ikke kan sammenlignes?  (NB Det 

spørres i oppgaven på ingen måte etter en utdypende redegjørelse for evolusjonisme og 

kreasjonisme!)  

 

Eller: 
 

Vitenskapens etiske normer 

Ut fra ”Retningslinjer for god forskningspraksis ved Høgskolen i Telemark” (fastsatt av styret 

22.05.08) på høgskolens nettside kan vi lese at ærlighet, redelighet, åpenhet, etterprøvbarhet og 

kritisk diskusjon er grunnleggende for god forskningspraksis ved høgskolen.  

 

Sammenlign disse idealene med Robert K. Mertons fire normative prinsipper for forskersamfunnet.  

 

Diskuter deretter om idealene som kommer til uttrykk i retningslinjene også fanger opp de normer 

som bør gjelde i forhold til den eller det som utforskes (”forskningsobjektet”).  

 

Videre sier retningslinjene for god forskningspraksis at: ”…all forskning medfører et ansvar for at den 

kunnskapen man får tilgang til ikke misbrukes, og at den kommer samfunnet til gode.”  Er dette 

riktig? Hvis ja, hvem har ansvaret? Er det forskerne som har frembrakt resultatene eller eventuelle 

politikere som vil gjøre seg nytte av resultatene? (Drøft) 

 

 

 

BOKMÅL:  
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Enten: 
 

Demarkasjon mellom vitskap og ikkje-vitskap  

Heilt sida Charles R. Darwin gav ut Artenes opprinnelse i 1859 har striden stått mellom forsvararar av 

høvesvis ei evolusjonistisk og ei kreasjonistisk tilnærming til spørsmålet om mennesket sitt opphav 

og utvikling. 

 

Evolusjonisme inneber oppfatninga at verda slik den er i dag er eit resultat av ein gradvis geologisk og 

biologisk evolusjon over lang tid og at nøkkelen til biologisk utvikling er eit naturleg utval av individ i 

kampen for å overleva. 

 

Kreasjonisme er oppfatninga at verda og livet på jorda har ei guddommelig kjelde. Enkelte 

kreasjonistar argumenterer for at grunnleggande trekk ved levende organismar synes å være 

resultatet av ei intelligent årsak eller virkekraft (”Intelligent design”).  

 

Både dei logiske positivistane (Wienerkretsen) og Karl Popper argumenter for at ein teori eller ei 

hypotese berre kan betraktast som vitskapelig ved å vise til empirisk erfaring. Kuhn på si side 

argumenterer for at det ikkje finnes noe evig og allmenngyldig som skil vitskap frå ikkje-vitskap.  

 

Oppgåva di er å svare på følgjande: Viss vi vurderer evolusjonismen og kreasjonismen opp mot dei 

kriterium (demarkasjonskriterium) som i følgje dei logiske positivistane og Karl Popper hypotesar og 

teoriar må oppfylle for å kunne betraktast som vitskapelige, blir da resultatet at ein eller begge 

”teoriane” må betraktast som uvitskapelige? Eller står vi med evolusjonismen og kreasjonismen 

overfor to ulike vitskapelige paradigme som rett og slett ikkje kan samanliknas?   

 

(NB Det bes i oppgåva på ingen måte om ei utdjupande utgreiing om evolusjonisme og 

kreasjonisme!)  

 
Eller: 
 

Vitskapens etiske normer 

Ut frå ”Retningslinjer for god forskingspraksis ved Høgskolen i Telemark” (fastsett av styret 22.05.08) 

på høgskolens nettside kan vi lese at ærligdom, rettskaffenheit, openheit, mogleg til å etterprøve og 

kritisk diskusjon er grunnleggande for god forskingspraksis ved høgskolen.  

 

Samanlikn desse ideala med Robert K. Mertons fire normative prinsipp for forskarsamfunnet.  

 

Diskuter deretter om ideala som kommer til uttrykk i retningslinjene også fangar opp de normer som 

bør gjelde i forhold til den eller det som utforskes (”forskingsobjektet”).  

 

Dernest seier retningslinjene for god forskingspraksis at: ”…all forskning medfører et ansvar for at 

den kunnskapen man får tilgang til ikke misbrukes, og at den kommer samfunnet til gode.” Er dette 

riktig? Viss ja, kven har ansvaret? Er det forskarane som har frambrakt resultata eller eventuelle 

politikarar som vil gjere seg nytte av resultata? (Drøft). 
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: 


