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Eksamen varer fire timer og består av to deler. Den første delen består av tre oppgaver, 

hvor kandidatene skal svare på alle oppgavene. I den andre delen av oppgaven skal 

kandidatene besvare én av tre gitte oppgaver. 

Sensorene skal sette separate karakterer på hver av de to hoveddelene, som så skal 

slås sammen til en endelig karakter. De to hoveddelene teller i utgangspunktet tilnærmet 

like mye. Hvis det er usikkerhet om hva som burde bli den endelige karakteren skal 

sensor legge mest vekt på del II. 

Hvis en kandidat stryker på en av hoveddelene, så skal kandidaten også stryke på 

eksamen som helhet, uavhengig av hvor godt kandidaten gjør det på den andre delen. 

Begrunnelsen for dette er at kandidaten da viser manglende kjennskap til pensum som 

helhet. 

De tre oppgavene under del I teller like mye. Hvis en kandidat ikke tilfredsstiller 

minimumskravene på to av de tre kortsvarsoppgavene, stryker kandidaten på del I, og 

dermed også på eksamen som helhet. En kandidat kan imidlertid bestå del I selv om 

kandidaten ikke tilfredsstiller minimumskravene på én av oppgavene. Dette fordrer 

imidlertid at svarene på de to andre kortsvarsoppgavene samlet vurderes til karakteren D, 

eller bedre, slik at karakteren på del I totalt vurderes til en E eller bedre.  

 

Pensum: 

Grimen, Harald: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. utgave, Universitetsforlaget 

2004 

Balsvik og Solli (red): Introduksjon til samfunnsvitenskapene, Universitetsforlaget 2009.



Del I

 

Redegjør for ’makt’ som en samordnende prosess. 
 

 Pensumreferanse: Grimen: Kap. 4, s. 107-112. 

 

Makt behandles hos Grimen som en av tre samordnende prosesser som i særlig grad 

vektlegges: Bytte, makt, omsorg. En samordnende prosess defineres som en prosess som 

binder eller kjeder individer og individers handlinger sammen, og danner grunnlag for 

grupper, organisasjoner, samfunn. 

 

Grimen tar utgangspunkt i Webers klassiske definisjon av ren makt: Evne til å sette sin 

vilje gjennom tross motstand. Makt forstås altså som en asymmetrisk relasjon mellom to 

eller flere aktører med bestemte hensikter som de iverksetter gjennom å tvinge andre til 

bestemte handlinger. Men denne avgrensningen forteller ikke hvilke midler aktørene 

benytter for å sette sin vilje gjennom, eller hvorvidt de som underkastes makten 

aksepterer disse midlene. Derfor skiller Weber mellom makt på den ene siden og 

herredømme på den andre. Herredømme viser til en legitim maktutøvelse i den forstand 

at de som underlegges makten aksepterer de midlene som benyttes i utøvelsen av den. 

Weber formulerer tre idealtypiske konstruksjoner av ulike typer av legitimt herredømme; 

-tradisjonelt, karismatisk og legalt som skiller seg fra hverandre ved å legitimere makten 

med henvisning til ulike forhold. Tradisjonelt herredømme begrunnes med henvisning til 

tradisjon, arv, vane. Karismatisk herredømme med henvisning til personlige egenskaper, 

nådegaver, utstråling. Legalt herredømme begrunnes med henvisning til lover og regler. 

 

En annen tilnærming til makt som behandles hos Grimen er Hernes’ maktmodell. Makt 

knyttes her til asymmetriske bytterelasjoner hvor aktørene kontrollerer hver sine 

områder, og hvor en av aktørene har større interesse enn den andre i å skaffe seg kontroll 

med den andres område. Den med størst interesse kan dermed bli kontrollert av den med 

minst interesse. Dette danner også grunnlag for Hernes’ beskrivelse av de såkalte 

jerntriangler eller trippelallianser mellom politiske organisasjoner, Stortingskomiteer og 

departementer hvor de kontrollerer hverandre gjennom gjensidige bytterelasjoner. 



Resultatet blir i følge Hernes en segmentering av staten med høye ”vegger” mellom de 

ulike sektorene, hvor det blir vanskelig å gjennomføre helhetlige beslutningsprosesser. 

 

Maktforståelse og avgrensning av maktbegreper er knyttet til en stor diskurs innenfor 

samfunnsvitenskapene, og Grimens framstilling gir sånn sett kun et lite utsnitt av alt det 

som kunne vært trukket inn. Det betyr også at denne oppgaven kan løses uten eksplisitt 

kjennskap til dette pensum. Men gode besvarelser (A og B) viser kjennskap til dette 

pensum og dermed en god forståelse for Webers og Hernes maktmodeller. De kobler 

også an til samordnende prosesser. En middels besvarelse (C) bør kjenne 

herredømmetypene og gi en rimelig avgrensning av makt og samordnende prosess. En 

svak besvarelse (D og E) vil behandle makt mer generelt eller commonsensisk, men hvis 

dette gjøres helt uten henvisning til pensum og ikke viser forståelse av makt som 

samordnende prosess, kan det ikke regnes som bestått.  

 

b) Gjør kort rede for hva som menes med ’metodologisk individualisme’. 

 

Pensumreferanser:  

 H. Grimen Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kap. 9,  

 W. Guneriussen ”Individualisme eller holisme” (s.229-249) i Balsvik/Solli (red.) 

Introduksjon til samfunnsvitenskapene. 

 

Metodologisk individualisme defineres av Grimen på følgende måte: ”En metodologisk 

individualist krever at sosiale fenomener må bli forklart ved å bli avledet fra (a) de 

prinsipper som styrer enkeltindividers atferd og (b) beskrivelser av de situasjoner 

enkeltindivider handler i.” (s. 270) I Guneriussens artikkel gis denne definisjonen: ”[..] 

alle ekte og fullstendige forklaringer på overindividuelle sosiale forhold og strukturtrekk 

[..]må føres tilbake på til (en mengde) enkeltindividers gjentagne handlinger [..]” (s.229) 

 

Grimen knytter metodologisk individualisme til et påbud om hvilken retning 

samfunnsvitenskapelige forklaringer skal ha. De skal gå fra individer til sosiale 

fenomener, ikke motsatt. Metodologisk individualisme knyttes videre til oppfatningen at 

sosiale fenomener ikke er noe mer enn summen av individenes handlinger. I forhold til 

dette siste skilles det mellom ekstreme og moderate individualister. De ekstreme 



individualistene vil si at sosiale fenomener består av summen av individuelle handlinger 

som formes uavhengig av andre aktørers handlinger, mens moderate individualister vil 

hevde at aktørene handler innenfor relasjoner til andre.  

 

Videre diskuteres ulike måter metodologiske individualister kan forklare hvordan 

handlinger kjedes sammen og danner sosiale fenomener. Her trekkes det inn fire ulike 

måter metodologiske individualister kan tenkes å forklare sosiale fenomener: 

1. Som nettverk av kontrakter 

2. Som maktrelasjoner 

3. Som aggregater 

4. Som utilsiktede konsekvenser 

 

Grimen diskuterer til slutt i sin behandling av metodologisk individualisme fire måter å 

begrunne denne posisjonen: 

 

1. Den beskytter mot pseudovitenskapelige forklaringer. 

2. Den viser til faktisk eksisterende fenomener: Ontologisk begrunnelse. 

3. Den viser til fenomener samfunnsforskeren kan ha direkte tilgang til: 

Epistemologisk begrunnelse. 

4. Sosiale fenomener kan aldri være mer enn summen av delene. 

 

Et tema som diskuteres både hos Grimen og Guneriussen er hvordan koblingen mellom 

metodologisk individualisme og rasjonell-aktør-tenkning er vanlig, men ikke nødvendig. 

I tillegg diskuterer Guneriussen koblingen mellom metodologisk individualisme og 

psykologiske forklaringer, og viser hvordan det mellom ulike representanter for 

metodologisk individualisme kan være uenighet om hva som ligger til grunn for 

individuelle handlinger. (Guneriussen, s.235) 

 

Gode besvarelser (A og B) bør trekke inn mange av poengene nevnt over, og vise en god 

forståelse av de teoretiske hovedpoengene knyttet til en slik posisjon. De bør også kunne 

diskutere dette noe (innenfor rammene av en kortsvarsoppgave). Det å vise god forståelse 

må vurderes som viktigere enn å kunne nevne menge momenter. 



 

Middels gode besvarelser (C) bør kunne gi en grei avgrensning/definisjon av 

metodologisk individualisme og kunne si noe om hvilke konsekvenser posisjonen har i 

forhold til forståelse og forklaring av sosiale fenomener. 

 

Svake besvarelser (D og E) bør også kunne avgrensning metodologisk individualisme 

som gir uttrykk for en viss forståelse og som plasserer posisjonen innenfor en 

samfunnsvitenskapelig kontekst.  

 

c) Hva går kravet om informert samtykke ut på? Hvorfor kan det være praktisk vanskelig, 

om ikke umulig, å sikre fullt informert samtykke i samfunnsforskning?  

 

Pensumreferanser:   

 Grimen, s. 405-410 

 Fangen, Katrine: ”Etikk i kvalitative studier”, i Balsvik/Solli, s. 362-383. 

 Milgram, Stanley: ”En atferdsstudie av lydighet”, i Balsvik/Solli, s. 322-335. 

 

Et minimumskrav er at kandidaten viser forståelse for at informert samtykke er et 

forskningsetisk ideal som innebærer at forskere bør respektere at de personene som 

inngår i forskningen er selvstendige mennesker som selv fritt må få bestemme hvor mye 

de ønsker å delta i forskningsprosessen. De bør derfor i størst mulig grad få vite hva 

forskningen går ut på slik at de kan foreta et informert valg. Det er spesielt viktig at det 

opplyses om mulige positive og negative konsekvenser som deltakelse kan føre til. 

 

Det finnes en rekke grunner til at fullt informert samtykke kan være vanskelig å innfri i 

samfunnsforskning. Gjennomsnittlige besvarelser bør trekke frem noen av de følgende 

momentene fra pensum. 

 

o Informert samtykke er vanskelig å innfri i deltakende observasjonsforskning fordi 

mange situasjoner som oppstår spontant vil hemmes dersom forskeren skulle 

avbryte situasjonens naturlige flyt for å informere alle deltakerne. (Eksempel 

brukt i Fangen: deltakende observasjonsstudie av politiet.) I slike situasjoner 



anbefaler Fangen at man som forsker avventer og informerer når det oppstår en 

situasjon hvor dette er mulig, uten at man avbryter situasjonens naturlige flyt. 

o På grunn av kvalitative metoders fleksibilitet er det umulig å gi full informasjon 

om studien og mulige konsekvenser av å delta. 

o Ved bruk av eksperiment som metode er det umulig å gi full informasjon uten å 

ødelegge hensikten med eksperimentet. Løsningen vil være å gi ufullstendig 

informasjon, men tilstrekkelig til å foreta et fritt valg. Milgrams lydighetsstudie 

er problematisk ifht kravet om informert samtykke. 

o Infiltrasjon som metode vil alltid bryte med idealet om informert samtykke. 

o Noen personer kan sies å mangle samtykkekompetanse. (Fanger, barn, psykisk 

utvekslingshemmede, rusmisbrukere, etc.). 

o Observasjon av personer på offentlige plasser er normalt uproblematisk, så fremt 

adferden ikke registreres ved tekniske hjelpemidler (lyd/bilde), og så fremt ikke 

adferden er av svært privat karakter. (Eksempel gitt i Fangen: observasjon av 

trafikken på horestrøket).  

 

Gode besvarelser (C og bedre) må kunne drøfte og problematisere idealet om informert 

samtykke, gjerne ved hjelp av eksempler. Artikkelen til Milgram og Fangen gir i tillegg 

til læreboken til Grimen en rekke slående eksempler. Sterke besvarelser (A-B) vil 

kanskje vise til ulike praktiske vanskeligheter med å innhente informert samtykke, enten i 

eksperimenter eller i kvalitativ forskning, og drøfte hvordan disse vanskelighetene best 

kan imøtekommes.  

 

Del II: Svar på én av disse oppgavene: 

 

a) Gjør rede for teorien om rasjonelle valg. Diskuter deretter forholdet mellom 

individuell og kollektiv rasjonalitet. Trekk inn poenger fra Garett Hardins artikkel 

”Allmenningens tragedie” i besvarelsen. 

 

Pensumreferanser:  

 Grimen, kapittel 7, ss. 221-228 for teorien om rasjonelle valg, og ss. 229-231 for 

forholdet mellom individuell og kollektiv rasjonalitet og allmenningens tragedie. 



 Garret Hardin: ”Allmenningens tragedie”, i Balsvik/Solli (red.) ss. 252-266. 

 

 Det er et minimumskrav at kandidaten viser en forståelse for kjernen i teorien om 

rasjonelle valg. En handlemåte er i følge denne teorien rasjonell hvis den i lys av den 

tilgjengelige informasjonen virker som det beste middel til å nå et gitt, forutsatt mål. 

Hvor god besvarelsen av denne delen er, avhenger av hvor grundig og godt kandidaten 

makter å legge fram og diskutere forutsetninger om rasjonalitet som teorien beror på. I 

pensum og i forelesningen blir en rekke forutsetninger lagt frem og problematisert, blant 

annet knyttet til antakelsen om at rasjonelle aktører vil velge det beste alternativet 

(Problem: ofte er vi opptatt av å velge alternativer som er gode nok (satisficing)), basert 

på oppfatninger som er velbegrunnet, hvor aktøren aktivt henter inn ny informasjon, der 

hvor kunnskapsgrunnlaget oppfattes som usikkert (Problem: ønsketenkning og andre 

former for irrasjonell oppfatningsdannelse er utbredt). I pensum og forelesning ble også 

skillet mellom valg under usikkerhet og valg under risiko presentert. Om kandidaten kan 

redegjøre for denne distinksjonen er det positivt. Valg under risiko kjennetegnes ved at 

man ikke vet med sikkerhet hva konsekvensene av de ulike handlingsalternativer vil 

være. Man kan imidlertid anslå sannsynligheten for ulike utfall, og bruker 

sannsynlighetsbetraktningen for å kalkulere forventet nytteverdi av de ulike 

handlingsalternativene. Om aktøren er rasjonell, vil aktøren velge det alternativet som 

maksimerer den forventede nytteverdien. (Problem: urimelig å anta at folk faktisk utfører 

slike kalkulasjoner, gitt begrensninger i kognitive evner og tid.) Valg under usikkerhet 

kjennetegnes ved at aktøren ikke kan anslå sannsynlighetene for at ulike konsekvenser vil 

inntreffe på en presis måte, slik at det ikke blir mulig å kalkulere den forventede 

nytteverdien knyttet til ulike alternativer. I slike tilfeller nevner læreboken at man bør 

benytte maksimin-prinsippet, og velge det handlingsalternativet som maksimerer det 

minimale utfallet. Det verken forventes eller kreves at studentene kan redegjøre presist 

for hvordan man i følge teorien om rasjonelle valg kan beregne forventet nytteverdi. Det 

er imidlertid et pluss om man kan redegjøre for dette. I lærebok og i undervisningen ble 

også hensynet til aktørens normer og verdier presentert og diskutert. Det vil være positivt 

om kandidaten viser en forståelse for hvilken rolle teorien om rasjonelle valg spiller i 

samfunnsforskning. Det er naturlig å forvente at gode besvarelser vil kople opp mot 

temaet menneskemodeller.   



 

 Forholdet mellom individuell og kollektiv rasjonalitet er behandlet både i 

forelesninger og i seminarundervisning. Hovedfokuset er på ”Allmenningens tragedie”. 

Denne modellen illustrerer det at dersom brukerne av en allmenning (uregulert felles 

ressurs) ikke er underlagt noen form for restriksjoner, vil deres samlede utnyttelse føre til 

overutnyttelse og dermed tragedie for alle. Det samlede resultatet av mange individuelle 

aktørers rasjonelle handlinger vil dermed være irrasjonelt vurdert fra et kollektivt 

perspektiv.  

 Det er et minimumskrav at studenten makter å beskrive denne modellen. I den 

grad kandidaten viser hvordan denne modellen kan generaliseres for å forstå en rekke 

tilfeller hvor det er en konflikt mellom individuell og kollektiv rasjonalitet, er dette 

positivt.  

 Hardin avfeier teknologiske og moralske løsninger på allmenningens tragedie. Ny 

teknologi kan ikke gjøre endelige ressurser uendelige, og en appell til moral og 

samvittighet skaper bare angst og løser ikke den såkalte gratispassasjerproblematikken. 

Det er positivt om studentene redegjør for disse argumentene, men ikke et krav. 

Privatisering eller ulike former for offentlig regulering kan imidlertid være gode 

løsninger. Grimen vektlegger samarbeid som løsning på allmenningens tragedie, og 

diskuterer hva som må til for å muliggjøre samarbeid (tillit, regelverk, oppsyn, 

sanksjoner). Det er et minimumskrav at studentene legger frem et av disse 

løsningsforslagene. 

 Adam Smiths teori om den usynlige hånd og markedsmekanismene har blitt brukt 

for å illustrere situasjoner hvor individuell og kollektiv rasjonalitet er sammenfallende. I 

et fritt marked gjør det ingenting om personer som bedriver produksjon og annen 

forretningsvirksomhet bare har som mål å få så høy avkastning som mulig – at de ønsker 

å kjøpe billig og selge dyrt. Konkurransen tvinger dem nemlig i følge Smith til å holde 

prisene nede og stimulerer dem i stedet til å effektivisere produksjonen så mye som 

mulig. Konsumentenes etterspørsel styrer i tilegg produksjonen mot de varer 

konsumentene vil ha fordi det ikke vil lønne seg å produsere varer og tjenester som folk 

ikke vil ha. Slik fører individuelt egoistiske handlinger i markedet, i følge Adam Smith, 

til at ressursene blir brukt på en effektiv måte, og til at prisene blir lave, hvilket også er til 

det felles beste. Marx angir i følge pensumteksten til Aakvaag argumenter mot Adam 



Smiths antakelse om et sammenfall mellom individuell og kollektiv rasjonalitet i et fritt 

marked. Det er positivt om studenten presenterer teorien om den usynlige hånd, men 

dette er ikke et krav.  

 

C-besvarelser bør gi presentasjoner av både teorien om rasjonelle valg og allmenningens 

tragedie, uten store feil og mangler. B-besvarelser bør utmerke seg med mer dekkende og 

omfattende diskusjoner av enten teorien om rasjonelle valg eller allmenningens tragedie. 

A- besvarelser bør være gjennomgående solide, med drøftinger og problematiseringer av 

forutsetninger som ligger til grunn for teorien om rasjonelle valg, og de alternative 

løsningsforlagene på allmenningens tragedie. 

 

b) Hvorfor regnes sannhet og objektivitet som viktige idealer for forskere? 

Drøft ulike grunner til at det kan være vanskelig å vite om resultatene av 

samfunnsvitenskapelig forskning er objektive. Hva kan sikre 

samfunnsvitenskapenes objektivitet, og hva kan true den? 

 

Pensumreferanser:  

 Grimen: Kap. 6, ss. 187-204, Kap. 8, Kap. 13, ss. 369-384. 

 Weber, Max: ”Samfunnsvitenskapenes ’objektivitet’”, i Balsvik/Solli (red.). 

 Wikan, Unni: “Fattigdom som opplevelse og livskontekst” i Balsvik/Solli (red.). 

 

I følge Grimen er en beskrivelse eller oppfatning objektiv i den grad den reflekterer 

saksforhold i verden slik de er, og ikke perspektivet eller interessene til den som har laget 

beskrivelsen. Grimen skiller videre mellom realistiske og intersubjektive forståelser av 

objektivitet. I forelesningen ble det vektlagt at beskrivelser kan være mer eller mindre 

objektive. Idealet om objektivitet krever at man gir beskrivelser som er så objektive som 

saksforholdet tillater. Begrepet sannhet er beslektet med begrepet om objektivitet, men 

angår enkeltstående påstander og kan derfor forstås som et spørsmål om enten/eller 

avhengig av om påstanden sammenfaller med faktiske omstendigheter. Selv om en 

påstand er sann behøver den altså ikke å gi en objektiv beskrivelse av et saksforhold eller 

et hendelsesforløp, da den kan utelate forhold som er viktig i forhold til 

oppfatningsdannelse og vurdering.  



 I forelesningen ble det vektlagt tre hovedgrunner for objektivitet og sannhet som 

idealer for vitenskapen. For det første skal vitenskapelig kunnskap være gyldig for alle, 

uavhengig av interesser og politisk ståsted. Vitenskapelig kunnskap skal altså være 

politisk nøytral. Vitenskapelig kunnskap skal dessuten utgjøre grunnlag for kollektive og 

individuelle beslutninger, og det kreves derfor at vitenskapen skal være troverdig, slik at 

man kan stole på den uten selv å måtte sette seg inn i saksforholdene. For det tredje er 

vitenskapelig forskning et kollektivt foretak, hvor forskere stoler på og bygger på andres 

resultater, og vet at andre forskere må kunne stole på og bygge på deres egne resultater. 

For at dette samarbeidet skal fungere må forskere føle seg forpliktet på sannhet og 

objektivitet.  

 Grimen vektlegger 4 hovedgrunner til at man kan så tvil om  

samfunnsforskningens objektivitet. 1. Problemer med reproduserbarhet; 2. 

fortolkningsproblemer; 3. forskeren som forskningens viktigste instrument; og 4. politisk 

kontroversiell forskning. I diskusjonen rundt dette spørsmålet vil det være positivt å 

trekke inn eksempler fra pensum for øvrig. Unni Wikans artikkel er kanskje spesielt 

nyttig? Webers diskusjon rundt objektivitet og verdifrihet vil også være relevant. Det vil 

dessuten være naturlig å kommentere feministisk vitenskapsteori og vitenskapskritikk i 

forhold til kravene om objektivitet og sannhet.  

 Sannhetsforpliktelsen og kravene om begrunnelse, etterprøvbarhet, konsistens, 

koherens og system, og gjensidig kontroll og kritikk er de mekanismene som først og 

fremst sikrer objektivitet og sannhet. Vitenskapelig uredelighet, politiske motiver, og 

mangelfull kollegial kontroll og kritikk er det som først og fremst truer objektivitet. 

 Et minimumskrav er at kandidatene viser en forståelse for hva objektivitet er for 

noe, og at de klarer å gi en type begrunnelse for hvorfor objektivitet er et viktig ideal i all 

forskning. Et annet minimumskrav er at de angir noen grunner til at det kan være 

vanskelig å vite om resultatene av samfunnsvitenskapelig forskning er objektive. 

 

Gjennomsnittlige besvarelser (C) vil kunne gjøre greit rede for mye av dette, og 

presentere en rimelig god diskusjon av tematikken.  

 

Solide besvarelser (B og A) vil skille seg ut ved at besvarelsen både går mer i dybden og 

i bredden enn gjennomsnittsbesvarelsene.   



c) Drøft viktige forskjeller mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig 

forskning. Knytt diskusjonen opp mot noen av de følgende begrepene: 'Dobbel 

hermeneutikk', 'deltager og tilskuer', 'enkeltdialog vs. dobbeltdialog'.  

 

Pensumreferanse:  

 Grimen, kap. 10 

 (Begrepet ’dobbel hermeneutikk’ behandles også i Willy Guneriussens artikkel 

”Individualisme eller holisme” i Introduksjon til samfunnsvitenskapene, 

Balsvik/Solli (red.)) 

 

Grimen starter sin tilnærming til temaet med å peke på at samfunnsvitenskapene forsker 

på et særegent forskningsobjekt, nemlig menneskelig handling og samhandling. Handling 

er knyttet til mening og fortolkning og det er vanskelig å nærme seg menneskelig 

handling uten å forsøke å gripe aktørenes egen forståelse og den mening de tillegger sine 

handlinger. Dette innebærer at samfunnsforskningen må forholde seg til refleksive 

aktører som selv har oppfatninger om hvorfor de handler som de gjør. 

Samfunnsforskerens framstillinger og fortolkninger kan vurderes og forstås av objektene 

selv. Konsekvensen av dette blir en prinsipielt viktig forskjell mellom naturvitenskapen 

og samfunnsvitenskapene: De har grunnleggende forskjellige objekter. 

 

Grimen behandler denne prinsipielle forskjellen blant annet i relasjon til oppgavens 

begreper: 

 

Dobbel hermeneutikk: Begrepet lanseres av Anthony Giddens og skal gi uttrykk for 

viktige forskjeller mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Både naturlige og 

sosiale fenomener framtrer som meningsfylte for oss, men naturen konstituerer ikke seg 

selv som meningsfylt. Den mening som ligger i naturen er konstituert av oss som 

mennesker. Sosiale fenomener på den annen side gir mening til seg selv. Det er vi som 

aktører som fortolker og gir mening til våre egne handlinger, institusjoner, tradisjoner. 

Når samfunnsforskere skal forstå og forklare et sosialt fenomen blir forskeren dermed 

avhengig av å sette seg inn i aktørenes egne fortolkninger av seg selv: De må fortolke en 

allerede fortolket virkelighet. 



 

Deltager og tilskuer: Problematiserer hvilken type relasjoner samfunnsforskeren bør har 

til de aktørene som studeres: Tilskuerposisjonen innebærer at forskeren forholder seg til 

andre mennesker som naturfenomener eller objekter som forskeren ikke betrakter som 

mulige diskusjonspartnere. Deltagerposisjonen innebærer at forskeren inngår i samtale 

med sine objekter som kan stille seg kritiske til han som forsker: De studerte er 

medsubjekter. 

 

Dette grunnpoenget diskuteres i forhold til ulike måter å møte hverandre i språket på, og 

prinsipielle problemer knyttet til det å objektivere andre. 

 

Enkeltdialog vs. Dobbeltdialog: I forlengelsen av Skjervheim kan man også betegne 

relasjonen mellom forsker og forskningsobjekt i samfunnsvitenskapene som en 

kommunikativ relasjon: Både de som studeres og forskerkollegaer framstår som mulige 

samtalepartnere (dobbeltdialog). Naturvitenskapelige forskere har derimot en ikke-

kommunikativ relasjon til sitt objekt (enkeltdialog). 

 

Gode besvarelser (A og B) viser en god forståelse av viktige prinsipielle forskjeller 

mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap og kan føre en god og selvstendig 

diskusjon av denne problematikken. De bør også vise god kjennskap og forståelse av de 

begrepene de velger å anvende i forlengelsen av denne diskusjonen. Det bør telle positivt 

hvis besvarelsen gir uttrykk for god forståelse av alle begrepene, selv om dette ikke er 

nødvendig.  

 

Middels besvarelser (C) bør kunne gi en grei framstilling av viktige forskjeller mellom 

naturvitenskap og samfunnsvitenskap og vise kjennskap til et par av begrepene. Det 

ligger i oppgaveteksten at kjenneskap til ett av begrepene ikke er tilstrekkelig. 

 

Svakere besvarelser (D og E) bør kunne redegjøre for viktige forskjeller mellom 

naturvitenskap og samfunnsvitenskap på en måte som går utover det rent selvfølgelige. 

Et minimumskrav må være at redegjørelsen av disse forskjellene peker i retning av det 

tema som avgrenses gjennom de angitte begrepene (relasjonen forsker-objekt). Rene 



commonsensiske redegjørelser for forskjeller mellom naturvitenskap og 

samfunnsvitenskap er ikke tilstrekkelig. 

 

Blindern, 9. Mai, 2010 

 

Eivind Balsvik og Susanna M. Solli 

 


