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§ 16, Videnskabsteori I ændres til: 
 

§ 16 Videnskabsteori I: Humanioras videnskabsteori  

(Philosophy of Science I: The Humanities)  
Prøven indgår i førsteårsprøven. Se afsnit C, Særlige definitioner og eksamensbestemmelser 
 
a) Undervisningens omfang:  
2 ugentlige timer i første halvdel af 2. semester. Vægtning: 5 ECTS 
 
b) Målbeskrivelse:  
Den studerende skal kunne demonstrere kendskab til elementære videnskabsteoretiske problemstil-
linger og positioner, som er gennemgået i undervisningen og indgår i pensum, samt være i stand til 
at anvende sin videnskabsteoretiske viden i en diskussion af konkrete problemstillinger. 
 
c) Undervisningsfagets indhold:  
Kurset skal give de studerende kendskab til grundlæggende problemstillinger og væsentlige strøm-
ninger i almen og humanistisk videnskabsteori, med særligt henblik på at forberede dem til arbejdet 
med fagets egen videnskabsteori og at give dem grundlag for en reflekteret og kritisk omgang med 
fagets teorier og metoder og en forståelse for fagets videnskabelighed og forhold til andre videnska-
belige discipliner.  
 
Der behandles emner som humanioras fremkomst, hermeneutik, strukturalisme, social konstrukti-
visme, diskussionerne om enhedsvidenskab vs. humanioras autonomi, tværfaglighed og naturviden-
skabelige og samfundsvidenskabelige tilgange i humaniora, videnskab og samfund samt forsknings-
etik. Afhængigt af de studerendes forudsætninger og behov kan der også inddrages retninger som 
f.eks. fænomenologi og systemteori. I gennemgangen af retninger og problemstillinger inddrages 
konkrete eksempler fra de relevante fagområder. 
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger med diskussion. 
 
e) Pensum: Ca. 300 sider. 
 
 f) Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til 
målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetence-
mål. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 
 
g) Eksamensbestemmelser: 
Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave.  
Varighed: 24 timer 
Omfang: 3-5 sider 
Flere studerende kan medvirke ved udarbejdelse: Nej  
Censur: Intern 
Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået 
Vægt: 5 ECTS 
 
Godkendt af Studienævnet for historie, den 30. september 2009. 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. november 2009.   
Rettelsesbladet gældende for studerende indskrevet 1. september 2009 og senere. 


