Tentamensdatum: 10 februari 2022
Kurs: FTEA12:2
Examinerande lärare: Robin Stenwall
Maxpoäng: 25
Poäng för godkänt: 13
Poäng för väl godkänt: 19

LUNDS
UNIVERSITET

Uppsamlingstentamen i vetenskapsteori
Obs! Viktig information om legitimation!
Vid tentamenstillfället skall Du ha med Dig giltig legitimation. Saknar Du giltig legitimation vid
tentamens tillfället får Du inte tentera.

l.
2.
3.
4.
5.

)

Redogör för Poppers falsifikationism och Kuhns kritik mot denna.
Kontrastera den syntaktiska och den semantiska teorin om teorier. Hur ser kopplingen mellan
teori och verklighet ut enligt de två olika synsätten? Illustrera med exempel.
Redogör för Habermas kunskapspluralism och de olika typer av kunskap som den innefattar.
Redogör för de tre huvudsakliga förklarings typerna. Förklara hur de skiljer sig åt genom att
illustrera med exempel.
Det är vanligt att skilja mellan traditionell hermeneutik och den ny-hermeneutik som främst
associeras med Gadamer. De två skolorna skiljer sig åt inte minst i avseende på hur den så-kallade
föreståelsehorisonten förstås. Förklara förståelsehorisontbegreppet och hur detta centrala begrepp
skiljer sig åt i den traditionella hermeneutiken jämfört med ny-hermeneutiken.

Var god skriv tydligt. Svårlästa svar tas inte i beaktande.

Lycka till!

Tentamensdatum: 13 januari 2021
Kurs: FTEA12:2, FTEB06
Examinerande lärare: Robin Stenwall
Maxpoäng: 25
Poäng för godkänt: 13
Poäng för väl godkänt: 19

LUNDS
UNIVERSITET

Omtentamen i vetenskapsteori
)

Obs! Viktig information om legitimation!
Vid tentamenstillfållet skall Du ha med Dig giltig legitimation. Saknar Du giltig legitimation vid
tentamenstillfallet får Du inte tentera.

1.

2.
3.
4.
5.

Hur skall vi förklara historiska händelser enligt Hempel?
Varför, enligt Feyerabend, skall vi ta bort "metodtvånget"?
Redogör för Habermas kunskapspluralism och de olika typer av kunskap som den
innefattar.
Redogör för de tre huvudsakliga förklaringstyperna. Förklara hur de skiljer sig åt genom
att illustrera med exempel.
Enligt Kuhn är teorier som utvecklats inom olika paradigm inkommensurabla. Vad
betyder det? Vilka argument har Kuhn för att de är inkommensurabla? Hur påverkar
inkommensurabiliteten synen på vetenskaplig rationalitet och utveckling?

)

Var god skriv tydligt. Svårlästa svar tas inte i beaktande.

J

Lycka till!

