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Bokmål
GEOG3007 Filosofi, teorier og begreper, Høst 2016

Begge oppgavene skal besvares:

Oppgave 1 (teller 20%)

1. Gjør kort rede for følgende begreper:

•

Positivisme

•

Sosialkonstruktivisme

•

Kritisk rasjonalisme

•

Kritisk realisme

Oppgave 2 (teller 80%)

2. «The development of knowledge in geography, as in any other subject, always involves
assumptions about what exists and how we can know […] The geography students arrive at the
beach, but what, exactly, are they studying? What is a beach?» (Couper 2015, p. 13, 5). Vis ulike
måter å forstå et geografisk fenomen på (f.eks. en strand) i lys av tre eller flere ulike
vitenskapsteoretiske posisjoner, såkalte –ismer. Diskuter om, og eventuelt hvorfor, det er viktig med
ulike vitenskapsteorietiske tilnærminger til geografiske fenomener.
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Nynorsk
GEOG3007 Filosofi, teoriar og begrep, Haust 2016

Svar på begge oppgåvene:

Oppgåve 1 (tel 20%)

1. Gjer kort greie for følgjande omgrep:
• Positivisme
• Sosialkonstruktivisme
• Kritisk rasjonalisme
• Kritisk realisme

Oppgåve 2 (tel 80%)

2. «The development of knowledge in geography, as in any other subject, always involves
assumptions about what exists and how we can know […] The geography students arrive at the
beach, but what, exactly, are they studying? What is a beach?» (Couper 2015, p. 13, 5). Vis ulike
måtar å forstå eit geografisk fenomen på (f.eks. ei strand) i lys av tre eller fleire ulike
vitenskapsteoretiske posisjonar, såkalla –ismar. Diskuter om, og eventuelt kvifor, det er viktig med
ulike vitenskapsteoretiske tilnærmingar til geografiske fenomen.
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