
 

Studieprogram: EXP 100 Examen Philosophicum 

 

Kode/emne/studiepoeng:  Exp 101 Examen philosophicum (10 studiepoeng) 

Dato:  mandag 22.05.2017       kl. 0900  
 
Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av 
karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3. 
 
 
 

Del I (teller 2/3) 
Besvar én av følgende to oppgaver: 
 

Enten 

Gjør rede for John Locke sine tanker om naturlige rettigheter. Hva slags rettigheter er dette, 
og hvordan begrunner Locke dem? Drøft hvilke føringer disse rettighetene legger på hvordan 
staten skal organiseres. 
 

Eller 

Utilitarismen kommer i flere ulike former. Gjør rede for to varianter av utilitarismen, og 
presenter sterke og svake sider. Drøft deretter utilitarismen på et etisk spørsmål som 
handler om liv og død. 
 
 
 

Del II (teller 1/3) 
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver: 
 

1) Gjør kort rede for Demokrits atomteori. 

2) Gjør kort rede for Aristoteles’ lære om de fire årsakene. 

3) Gjør kort rede for Thomas Aquinas’ gudsbevis. 

4) Gjør kort rede for Humes’ analyse av årsaksforestillingen. 

5) Gjør kort rede for Kierkegaards lære om de tre stadiene. 

 

 
 
Tid: 4 timer 
  



 

Studieprogram: PSY 100 Årsstudiet i psykologi  

 

EXP 103 Examen facultatum, psykologivarianten (10 studiepoeng) 

Dato:  Mandag 29.05.2017      kl. 09.00 

 
Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av karakteren, 
mens del II vil utgjøre 1/3. 

 
 
 

Del I (teller 2/3) 
Besvar én av følgende to oppgaver: 

 

Enten 
 
Gjør rede for behaviorismen. Drøft hva som særpreget denne skoleretningen i forhold til 
andre tankestrømninger i psykologien. 
 

Eller 
 
Gjøre rede for humanistisk psykologi. Drøft hvorvidt denne tankestrømningen medvirket til 
et endret fokus i psykologien. 
 
 

Del II (teller 1/3) 
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver: 

 
1) Gjør kort rede for Stanovich sin kritikk av psykoanalysen. 

 
2) Gjør kort rede for problemer knyttet til verifikasjon og falsifikasjon ved empiriske 

studier. 
 

3) Gjør kort rede for Thomas Kuhns paradigmeteori. 
 

4) Gjør kort rede for hva som menes med induksjonsproblemet. 
 

5) Gjør kort rede for forskjellen mellom de logiske empiristene og Karl Popper i 
synet på hva som skiller vitenskap fra ikke-vitenskap. 
 

 
Tid: 4 timer 
  



EXP105 Examen facultatum  

 

Svar på følgende 3 oppgaver 

Hver besvarelse skal være på ca. 1200 ord, de skal ha kildehenvisninger og litteraturliste.   

 

Gjør kort rede hypotetisk deduktiv metode. Drøft spesielt utfordringer knyttet til verifikasjon 

og falsifikasjon.  

 

Redegjør for utviklingen av samfunnsvitenskapen som egen vitenskap, legg vekt på utvikling 

av sosiologifaget  

 

Redegjør for Simone de Beauvoirs begrep ‘Det annet kjønn’  

 
 


