
 
Høgskolen i Telemark 

Fakultet for allmennvitskaplege fag

SLUTTEKSAMEN 

Emnekode: 
Emnenamn: 
Studiepoeng for emnet:
Omfang av denne eksamenen 
av heile emnet:   
 
Eksamensdato: 
Eksamensstad: 
Lengde/tidsrom: 
 
Målform: 
 
Ant. sider inkl. framside 
 
Tillatne hjelpemiddel: 
 
Merknader: 
Ant. vedlegg: 
 
 
Eksamensresultat finn du etter sensurfall ved å logge deg inn med brukarnamn og passord 
på StudentWeb (hit.no)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

for allmennvitskaplege fag 
 

 
3525 
Examen Facultatum 

Studiepoeng for emnet: 10 
av denne eksamenen i % 60 % 

 
11. mai 2012 
Sydney 
3 timer. 0900-1200 
 
Bokmål/nynorsk 
 

 2 
 
Ingen 
 
 
Ingen 

Eksamensresultat finn du etter sensurfall ved å logge deg inn med brukarnamn og passord 
 

Eksamensresultat finn du etter sensurfall ved å logge deg inn med brukarnamn og passord 



 
 

 
 

 

Svar enten på oppgave 1 

1. Både Popper og Chalmers
mener de med dette? Forklar hv
teoriavhengig” kan brukes i kritikk
logiske positivistene. Kom
”forventningshorisont”.  

 
 
2. Gi en fremstilling av Darwins evolusjonslære. Hva er det nye ved den i forhold til andre 
tanker om verdens og artenes opprinnelse og utvikling på Darwins tid? Gi så en 
vitenskapsfilosofisk vurdering av Darwins evolusjonslære. Hva innebærer det at en teori er 
vitenskapelig? Vil du si at Darwins evolusjonslære oppfyller kravene til å være 
vitenskapelig teori? Redegjør til slutt for konflikten mellom darwinismen og religiøs 
(kristen) tro, mellom evolusjonisme og kreasjonisme.
 
 

 

 

 

Svar anten på oppgåve 1 eller oppgåve 2.

 

1. Både Popper og Chalmers hevdar at teori og forvent
meiner dei med dette? Forklar korleis påstanden om at ”data
teoriavhengig” kan brukas i kritikken av naiv induksjon (”bøtteteorien” iflg. Popper) og dei 
logiske positivistane. Kom her inn på Poppers søkelysteori og hans 
”forventingshorisont”.  

 
 
2. Gje ei framstilling av Darwins evolusjonsl
tankar om verdas og arte
vitskapsfilosofisk vurdering av Darwins evolusjonslære. 
vitskapleg? Vil du seie at Darwins evolusjons
teori? Gjer til slutt greie 
mellom evolusjonisme og kreasjonisme.
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