
Examen philosophicum ved UiB
Realistvarianten høsten 2006

Seminaroppgaver for beta-delen

NB: Seminaroppgaven skal ha en lengde på 1500 ± 300 ord. Dette må oppfattes som et 
absolutt krav. Oppgaver som ikke er innenfor disse grensene vil ikke bli vurdert. 
Foruten den oppgitte litteraturen forventes det at studentene selv finner frem til annen 
relevant litteratur. Det forventes selvfølgelig også at læreboken og kompendiet er brukt.

Oppgave 1
Vitenskapelige fremskritt - relativitetsteorien versus klassisk mekanikk.

a) Hva er de viktigste forskjellene mellom klassisk mekanikk (dvs. Galileis/ Newtons 
mekanikk) og relativitetsteorien?

b) Popper hevdet at vitenskapene gjør fremskritt ved at de indirekte nærmer seg 
sannheten: det som er sant i vitenskapen er det som ennå ikke er falsifisert, men som 
potensielt sett kan bli det.

Hvordan kan vi anvende Poppers vitenskapsfilosofi for å forstå overgangen fra 
klassisk mekanikk til relativitetsteorien? 

Tekster:
Gilje, N. og H. Grimen (1995): ”Kritisk rasjonalisme” i Samfunnsvitenskapenes

 forutsetninger. Oslo, Universitetsforlaget.
Grøn, Ø. (2000): ”Innledende essay” i A. Einstein Relativitetsteorien. Oslo, Bokklubben
 Dagens bøker
Popper, K. (1981): ”Vitenskap: gjetninger og gjendrivelser, del I og II” i Fornuft og 

rimelighet som tenkemåte. Oslo, Dreyer.

Oppgave 2
Kvantemekanikk.

a) Gjør kort rede for hovedtrekkene i kvantemekanikken.

b) Hva menes med begrepsparet determinisme/ indeterminisme?

c) Einstein og Bohr var uenige om hvorvidt kvantemekanikken er fullstendig. Presenter 
deres viktigste argumenter.

d) Bohrs tolkning av kvantemekanikken (København-tolkningen) er svært utbredt. Hva 
går tolkningen ut på, og hvilke innvendinger kan man rette mot den?

Tekster:
AccessScience: ”quantum mechanics.” 
Routledge Encyclopedia of Philosophy: ”interpretation of quantum mechanics”/ ”Albert
 Einstein.” 

Nettleksikon (Routledge og AccessSience) kommer en inn på ved å klikke inn på uib.no, studenter,  
bibliotekportalen, finn database. Skriv inn: AccessScience eller Routledge encyclopedia of philosophy. 



Referanser til nettleksika angis ved å føre opp navnet på nettleksikonet, samt søkeordene, under de oppgavene 
der disse er brukt.

Oppgave 3
Kaosteori- et nytt paradigme?

a) Hva kjennetegner kaotiske systemer i kaosteoretisk forstand? Gi et eksempel på et 
slikt system. Kaotiske systemer er uforutsigbare, må de derfor også være 
indeterministiske? Vis gjerne til et eksempel.

b) Drøft hvorvidt kaosteori representerer et nytt paradigme i Kuhns forstand.

Tekster:
AccessScience: ”chaos”
Gilje, N. og H. Grimen (1995):”Paradigmer og vitenskapelige revolusjoner” i

 Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Oslo, Universitetsforlaget.
Routledge Encyclopedia of Philosophy: ”Chaos theory”/ ”Thomas Kuhn”
Thorsen, T.A. (2000): ”Hva er kaosteori og sommerfugl-effekten?”

http://www.uio.no/miljoforum/natur/klima/kaos.shtml [16.10.06]
Vistnes, A.I. (2003): ”Kaos i FY-ME100”

http://www.fys.uio.no/studier/kurs/fy-me100/teori/kaoskomp7.pdf [16.10.06]

Nettleksikon (Routledge og AccessSience) kommer en inn på ved å klikke inn på uib.no, studenter,  
bibliotekportalen, finn database. Skriv inn: AccessScience eller Routledge encyclopedia of philosophy. 
Referanser til nettleksika angis ved å føre opp navnet på nettleksikonet, samt søkeordene, under de oppgavene 
der disse er brukt.

Oppgave 4
Kan sinnet sammenlignes med et dataprogram?

Flere forskere og filosofer har hevdet at hjernen kan sammenlignes med en datamaskin. 
Hjernemassen utgjør her ”hardware”, mens sinnet er ”software”. En datamaskin består av 
nettverk av programmer på ulike nivåer; vi kan for eksempel si at det brukerklare programmet 
”Word” er på høyeste nivå. Dette programmet har imidlertid blitt til ved programmering, og 
det ligger derfor andre programmer til grunn for dette programmet, og slik fortsetter det helt 
til vi kommer ned til et nivå av nuller og enere, det man kan kalle ”hardwarenivå”. 

På samme måte kan vi tenke oss at hjernen kan bestå av ulike programmer på ulike nivå, som 
muliggjør ”software”, nemlig sinnet. Men, hvis det er slik, skulle det ikke da være mulig å 
redusere våre følelser og vår bevissthet til fysiske beskrivelser av nevrale nettverk, siden en 
sammenlignbar reduksjon er mulig i henhold til dataprogrammet?

a) Gjør rede for forskjellen mellom metodisk og ontologisk reduksjonisme, de to 
reduksjonistiske strategiene (analytisk og syntetisk) samt ulike argumenter mot 
reduksjonismen. 

b) Drøft holdbarheten i argumentene.

c) Tror du at naturvitenskapene vil være i stand til å forklare alle trekk ved vår bevissthet 
og våre følelser? Begrunn svaret ditt.

http://www.fys.uio.no/studier/kurs/fy-me100/teori/kaoskomp7.pdf
http://www.uio.no/miljoforum/natur/klima/kaos.shtml


Tekster:
Guttenplan, S. (2000): “Turing macines” og ”The Chinese room argument” i Minds 

Landscape-An introduction to the philosophy of mind. Oxford,  Blackwell Publisher 
Ldt. 

Hansen, M. K. (2003): ”Om Thomas Nagels artikkel: What is it like to be a bat”, 
Replikk 8: 16.

Lübcke, P. (red.) (2003): ”Bevidsthet” i Politikens håndbøger, Engelsk og Amerikansk 
filosofi, videnskap og sprog. København, Politiken forlag.

Nagel, T. (1997): ”Hvordan er det at være en flagermus?” i Spørgsmål om livet og døden. 
København, Samlerens Forlag A/S.

Oppgave 5
Evolusjonær psykologi og kjønnsforskjeller.

Den evolusjonære psykologien hevder at en rekke atferdstrekk hos mennesket, slik som moral 
og språkevne, kan forklares ut fra evolusjonslæren. 
Evolusjonspsykologer hevder at følgende påstander kan forklares evolusjonsbiologisk:

• Menn er mer utro enn kvinner
• Menn og kvinner har ulikt syn på sjalusi
• Menn og kvinner vektlegger ulike egenskaper når de søker etter make/ektefelle

a) Gi en evolusjonspsykologisk begrunnelse av én av disse påstandene.

b) Vis hvordan evolusjonspsykologien blir møtt med innvendinger fra minst én etablert 
teori.

c) Innfrir evolusjonspsykologiens forklaringer Poppers kriterium for vitenskapelighet (til 
forskjell fra pseudo-vitenskapelighet)?

Tekster:
Hurley, S.L.:“Feminism and Evolutionary Psychology: Can They be Reconciled?”

http://www.warwick.ac.uk/staff/S.L.Hurley/papers/fep.pdf [16.10.06]
Mysterud, I. (2005): ”Sosiobiologidebatten” i Mennesket og moderne evolusjonsteori.
 Oslo, Gyldendal akademisk..
Ussher, J. M. (2004): “IV. Biological politics revisited: Reclaiming the body and the intra-

psychic within discursive feminist psychology” i Feminism and psychology, vol. 14,  
Aug.

Grønli, K. S. (2003): ”Sjalusiens opphav” 
http://www.forskning.no/Artikler/2003/juli/1058352366.87 [16.10.06]

Røsjø, B. (2001): ”Konsekvensene av Darwins lære”
http://www.forskning.no/Artikler/1018396854.49/1015952864.39 [16.10.06]

Stenseth, N. C.: “Etologi”
http://www.leksikon.org/art.php?n=716 [16.10.06]

Oppgave 6
Hermeneutikk og ”Den nakne apen”. 

http://www.leksikon.org/art.php?n=716
http://www.forskning.no/Artikler/1018396854.49/1015952864.39
http://www.forskning.no/Artikler/2003/juli/1058352366.87
http://www.forskning.no/personer/1016442219.52
http://www.warwick.ac.uk/staff/S.L.Hurley/papers/fep.pdf


a) Gjør rede for hovedtrekkene i den hermeneutiske tilnærmingsmåten. Hva menes med 
”den hermeneutiske sirkel”? Hva må hermeneutikeren forutsette, hva søker 
hermeneutikeren i de fenomenene som tolkes, etc.?

b) Foreta en hermeneutisk tilnærming til diktet ”Den nakne apen” av André Bjerke, og 
vis hvilke metodiske momenter du legger vekt på i tolkningen din. Hvilke ulike 
menneskesyn kan sies å komme til uttrykk gjennom diktet? Hva går diktets 
vitenskapskritikk ut på?

Den nakne apen

Den nakne apen har gitt ut en bok
som rett på sak er kalt: ”Den nakne apen”,
og denne nakne apebok er klok;
den har i aperyggen vitenskapen
(som også skapes av den nakne apen).
Her er den lodne, nakne sannhet sett,
og man er saklig kommet frem til saken:
at lodden-naken kommer ut på ett,
for er den lodne apen rett og slett
det verste som går rundt og viser baken,
er nemlig apen som er naken, maken!
Nu er det bare én ting som er haken
ved saken: apen skrev at den er naken.
Vel er vi i dyreriktes pestilens,
og vi har neppe mer respekt å tape,
vel stapper vi oss selv i apegapet,
men hva med apebokens eksistens?
Si, hvordan kan en naken ape skape
”Den nakne apen” - når den selv er ape?

Tekster:
Gilje, N. og H. Grimen (1995): ”Hermeneutikk: forståelse og mening” i
 Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Oslo, Universitetsforlaget.

Oppgave 7
Reduksjonisme og psykofarmaka.

Psykofarmaka brukes i økende omfang i vår tid. Mange mennesker som lider av for eksempel 
angst og depresjon, behandles med ulike former for antidepressive medikamenter.

Påstand (P): ”Det faktum at antidepressive legemidler er blitt utviklet og fungerer, viser at  
angst og depresjon ikke er annet enn biokjemiske forstyrrelser i hjernen.”

a) Gi en generell redegjørelse for reduksjonismeproblemet og for ulike former for 
reduksjonisme, og forklar deretter hvor påstanden P plasserer seg i debatten omkring 
dette problemet.

b) Psykoterapeuter ønsker vanligvis å forstå angst, depresjon og andre psykiske lidelser 
ut fra pasientens oppfatninger, ønsker og livssituasjon. Vis ved hjelp av et konkret 
eksempel hvorledes vi kan forstå at en person er blitt påført en psykisk lidelse ut fra de 



ovennevnte faktorer. Vis hvordan påstanden P stemmer eller bryter med en slik 
hermeneutisk tilnærming til psykiske lidelser.

c) Diskuter troverdigheten av påstanden P. Du står her fritt til å trekke inn faktakunnskap 
så vel som filosofisk argumentasjon.

Tekster:
Fjelland, R. (2003): ”Om forholdet mellom fysikk og biologi”, Norsk filosofisk tidsskrift 

2003: 1-2: side 27-38.
Kringlen, E (2002): ”Psykiatrien mellom de to kulturer” i J. Braarvig & B. Natvig m.fl (red.) 

To kulturer? Oslo, Pax forlag a/s.
Serck-Hanssen, C. (2002): ”Hva er forholdet mellom bevissthet og kropp?” i J. Braarvig & B.
 Natvig m.fl (red.) To kulturer? Oslo, Pax forlag a/s.

Oppgave 8
Den nye medisinen.

Den tyske legen Ryke Geerd Hamer har utviklet en ny medisin som kalles ”den nye 
medisinen.” I korte trekk går den ut på at årsaken til lidelser og sykdommer egentlig er 
psykiske traumer. Det er, ifølge Hamer, disse vi må finne og helbrede og ikke, slik 
skolemedisinen ser det, de fysiske og kroppslige årsaker. Kreft skyldes f.eks. ifølge ”den nye 
medisinen” dødsangst på bakgrunn av traumatiske opplevelser.

a) Gjør kort rede for ”den nye medisinens” grunnprinsipper, og gi noen eksempler på 
dens anvendelse. Baser redegjørelsen på nettartikler og Hamers hjemmeside.

b) Gjør rede for Poppers vitenskapsfilosofi, legg hovedvekten på hans 
demarkasjonskriterium.

c) Drøft, med utgangspunkt i Poppers vitenskapsfilosofi, hvorvidt ”den nye medisinen” 
kan sies å være en vitenskap. Hvilken kritikk rettes mot den fra skolemedisinsk hold? 
Er denne kritikken berettiget, eller er medisinerne bare redd for at nye perspektiver på 
mennesket og medisinen skal gjøre dem overflødige?

Tekster:
Gilje, N. og H. Grimen (1995): ”Kritisk rasjonalisme” i Samfunnsvitenskapenes 

forutsetninger. Oslo, Universitetsforlaget.
Hamer, R. G. (2001): ”The New Medicine” http://wwwnewmedicine.ca [16.10.06]
Popper, K. (1981): ”Vitenskap: gjetninger og gjendrivelser, del I og II” i Fornuft og 

rimelighet som tenkemåte. Oslo, Dreyer.
En rekke korte artikler om den nye medisinen samt kronikker fra motstandere av den nye 
medisinen finnes på nettet. Relevante søkeord kan være ”new medicine” og ”Ryke Geerd 
Hamer.”

Oppgave 9
Teknologi, Frankenstein og bromerte flammehemmere.

a) Et kjent sitat fra Mary Wollstonecraft Shellys roman Frankenstein lyder: ”You are my 
Creator, but I am your master; obey!” Her ligger det en kritikk av den teknisk-
naturvitenskapelige utviklingen. Hva går denne kritikken ut på og hva menes med 
Frankenstein-syndromet?

http://www.newmedicine.ca/


b) I artikkelen ”På jakt etter flammehemmere” fremgår det at norske forskere nå utvikler 
en ny metode for å kartlegge hvor mye bromerte flammehemmere som finnes i miljøet 
rundt oss. Disse forskerne arbeider innenfor rammen av en teknologisk 
konsekvensproblematikk som også finnes på andre teknologiske områder. Redegjør 
kort for denne konsekvensproblematikken og vis hvordan jakten på de bromerte 
flammehemmerne kan illustrere teknologiens svar på kritikken mot den teknisk-
naturvitenskapelige utviklingen.

c) Innføringen av ny teknologi innebærer ofte etiske utfordringer. Redegjør for etiske 
dilemmaer som ny teknologi kan bringe med seg.

d) ”Jeg krever retten til å være ulykkelig. For ikke å tale om retten til å bli gammel og 
stygg og impotent.” 

Dette sier Villmannen i Aldour Huxleys bok Brave new world (på norsk: Vidunderlige 
nye verden). Tolk dette utsagnet i lys av redegjørelsen din.

Tekster:

Lian, O. S. og J-A. Skolbekken (2003): ” Etiske utfordringer ved innføring av ny medisinsk 
teknologi”,  Tidsskrift for den Norske Lægeforening nr. 4, 2003: 123: 478–81.

 478– http://www.tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2003/478-81.pdf[16.10.06]
Spilde, I: (2004): ”På jakt etter flammehemmere”

http://www.f.orskning.no/Artikler/2004/juli/1087220578.18 [16.10.06]
Stengers, I. (1999): ”I vitenskapens navn” i For en demokratisering av vitenskapene. Oslo,
 Spartacus.

http://www.forskning.no/Artikler/2004/juli/1087220578.18
http://www.tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2003/478-81.pdf

