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Til: Deltakere på SOS 2001. (Notatet litt utvidet og revidert etter 
forelesningen, inklusive 3 oppgaveforslag). 
Fra: Ragnvald Kalleberg. 
Om: Disposisjon og stikkord til forelesning: ”Hva mener vi med ”teori” 
og ”teoriarbeid”?  
Tid/sted: tirsdag 2/3- 2010. (A1, ES, 14.15-16). 
 
Tekster av Boudon, Kalleberg, Østerberg/Engelstad. 
 
Sosiologisk ”teoretisering” (prosessen) og utvikling av ”teori” (produktet) 
foregår alltid innenfor en kontekst. Slikt arbeid og slike produkter hører 
for det første til innenfor sosiologien som vitenskap.1 Mer presist og 
konkret så ”teoretiserer” vi innenfor rammen av forskningsopplegg, eller 
innenfor rammene av forskningstradisjoner.  
 
FORSKNINGSOPPLEGGET OG SAMFUNNSFORSKNINGENS 
DOBBELTDIALOG. (Kalleberg) 
 
Forskningsopplegg - plan for hvordan man skal få svar på det man spør  
om. Forskningsplan er noe man alltid må ha, om den enn kan være mer 
eller mindre eksplisitt. 
  
1. En modell av et forskningsopplegg (s. 33). (Se også ITS 2005 og SOAG 
2009: kapittel 4.3).  
 Fire hovedelementer i alle slags forskningsopplegg: spørsmål 
(problemstilling, fokus), datamateriale, analyse (”teori” og 
”teoretisering”), svar (konklusjoner). ”Element” viser til en type 
virksomhet og dens resultater, viser både til planlegging, gjenomføring og 
ferdig forskningsprodukt. 
 Modell- en forenklet representasjon av en kompleks virkelighet.  
 
2. I begynnelsen er spørsmålene (problemstillingene). 
Tre typer av spørsmål (eller problemstillinger eller hypotser eller teser 
eller...).  
 I. Konstaterende spørsmål. a) Dokumentere en sosial virkelighet. b) 
Forklare likheter og forskjeller, endring og stabilitet. Hvorfor endret noe 
seg over tid? Hvorfor endret det seg ikke? Hvorfor er det forskjeller 
(likheter) mellom grupper, institusjoner, land?  

                                                 
1 Som andre akademiske fag – f eks kjemi, juss og historie – er sosiologien ikke bare 1) en 
vitenskap, men også 2) et studium, 3) grunnlag for forskningsformidling, 4) kunnskaps-
grunnlag for virksomhet som er nyttig i forhold til oppdragsgivere, klienter og alle slags 
brukere (f eks sosiologen som ansvarlig for organisasjonsutvikling) og 5) kunnskaps-
grunnlag for ledelse og utvikling av egne institusjoner (som universitets-institutter). For 
denne typologien, se ITS 2005: kap. 1.1 og kap. 11. 
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(F eks: Hva mener amerikanere og europeere om evolusjonsteori? 
Hvorfor har europeere og amerikanere så forskjellige meninger om 
Darwins evolusjonsteori? 1/3 av amerikanerne mener den sikkert er feil, 
14% mener den stemmer. Fordelingene er snudd om i Europa).  
Endringer i matematikkferdigheter blant norske førstesemester-studenter. 
(Fra 1984, nyeste undersøkelse fra 2007). Norsk matematikkråd. 
 Bemerk betydningen av sammenligninger i spørringen ovenfor. c) 
Forutsigelser om sannsynlige eller mulige fremtider (som altså i 
prinsippet er realiserbare i virkeligheten). Vi kan naturligvis ikke ha data 
fra fremtiden – fremtiden må skapes – men i mange situasjoner kan det 
være interessant å spesifisere fremtider, som i fremskriving av tendenser 
(hvis denne tendensen holder seg, hva vil så situasjonen kunne være om 
5, 10 eller 20 år?).  
 II. Vurderende spørsmål. Hvordan kan vi vurdere en sosial realitet 
som er dokumentert (som ulik lønn mellom menn/kvinner eller 
omskjæring av jentebarn). Det kreves presisering av normer og verdier og 
normativ argumentasjon (jf ex phil & ex fac pensum og det dere har lest 
om normativ argumentasjon).  
 III. Konstruktive spørsmål. Grunnformen er: Hva kan og bør aktørene 
(eventuelt: ”vi”) gjøre for å forbedre sin situasjon? En kombinasjon av 
konstaterende (faktisk virkelighet eller realistisk mulighet) og vurderende 
(noe skal være ønskverdig) spørsmål. 
 
Logikken i den tredelte typologien for spørsmål. "Her har vi et problem". 
Tre dimensjoner er virksomme: noe er ikke som det burde være 
(konstatering og vurdering kombinert), og vi/de bør gjøre noe med det 
(konstruktiv dimensjon; vi er ikke varig opptatt av problemer hvis det 
ikke er mulig å gjøre noe med dem). (Jf poenget om vitenskap som 
systematisert sunn fornuft; et synspunkt særlig knyttet til Karl Popper, 
men representert i flere andre tradisjoner.) 
 Hvorfor "spørsmål" er et bedre generellt ord enn "problem". Undrende 
spørsmål som ikke viser til problemer. Eksempel: Zerubavels studie av 
hva en uke er.  
 Hvorfor ”spørsmål” er et bedre ord enn ”problemstilling”. Problem og 
”stilling”. Hva gjør vi når vi ”stiller” spørsmål (eller problemer)? Vi 
begrunner hvorfor spørsmålet er faglig betydningsfult og 
samfunnsmessig betydningsfullt (samfunnsrelevant). 
 Faglitterær bruk av allusjoner. Eksempel: ”I begynnelsen er 
spørsmålet”. (Se åpningen av Johannesevangeliet i DNT.) 
 
  
3. ERFARINGSMATERIALE (datamateriale, "empiri", virkelighets-
forankring).  
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 1) Data viser til kodifisering av erfaringer: tekster og tall, ordfesting og 
tallfesting (tekstifisering og kvantifisering). 
 2) Tre kilder for data: Observere, samtale & intervjue, lese/tolke 
foreliggende kilder. Eksempler: Lysgaard, Gullestad, Bergh/Lange.  
Feltnotater, intervjuutskrifter, referater (sammenfatninger, 
parafraseringer eller tolking av ikke-tekstlige kilder, som f eks våpen, 
transportmidler eller redskaper). 
 3) Det er to, og bare to, hovedtyper av data i kultur- og samfunnsfag: 
tekster og tall, kvalitative og kvantitative. Kvalitative data er primære i 
kultur- og samfunnsfag. Først må erfaringen kodifiseres, gjøres til en 
meningsfull tekst. Så kan man transformere erfaringene til interessante 
tall-fordelinger.  
 4) Samfunnsfagenes (og kulturfagenes) dobbeltdialog: a) samtale med 
andre forskere og b) samtale med  aktører i samfunnet som må tolkes (og 
allerede har tolket seg selv). Naturfagene er enkeltdialogiske, mens 
kultur- og samfunnsfagene er dobbeltdialogske fag. Kultur- og 
samfunnsvitere får i det hele tatt ikke kontakt med sitt empiriske felt uten 
en eller annen kommunikasjon med dette. Kommunikasjonen kan 
naturligvis være indirekte, som når vi leser brev fra 1600-tallet eller tolker 
laboratorieutstyr fra England i samme tidsrom (jf vitenskapssosiologiske 
studier). 
 5) Vitenskapenes enhet og forskjellighet. A) I alle vitenskapelige fag 
utvikles samme type forskningsopplegg, med sine fire elementer. B) 
Ingen vitenskaper er enpersons-virksomhet. Det finnes ingen privat 
vitenskap. Den enkelte forsker er del av et forsker-fellesskap, et 
argumentasjonskollektiv, og underkastet vitenskapens etos (jf Robert 
Mertons artikkel på ex fac om ”Science and Democratic Social Structure”). 
(Se også ITS & SOAG, kap. 4.4). C) Men naturviteren (f eks geologen) 
hverkan kan eller tvinges til å kommunisere med sitt empiriske felt for i 
det hele tatt å få kontakt med det og kunne beskrive det. D) Forskere 
innenfor det brede biologifelt i en mellomstilling. Man ”kommuniserer” 
utvilsomt med hvalrosser, seler, delfiner og sjimpanser.  
 6). Relasjonell forståelse av elementene i et forskningsopplegg. Hva 
som er gode data kan ikke avgjøres i isolasjon fra et helhetlig 
forskningsopplegg. Hva som er gode data må avgjøres i relasjon til de 
andre elementer i forskningsopplegg, og særlig til forsknings-
spørsmålene.  
  
4. ANALYSE AV MATERIALE (teoretisering, teoriarbeid, analytiske 
kategorier).  
 Hva mener vi (samfunnsvitere) med "teori"? ”Teori” er et ord som har 
et stort antall betydninger. Dette kan dokumenteres gjennom 
konstaterende studier av samfunnsviteres språkbruk (ved hjelp av de 
vanlige datakilder: observere seminarer, intervjue/samtale, analysere 
foreliggende kilder – som artikler i ”Tidsskrift for samfunnsforskning”).  
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 1) Metodologi, generelle drøftinger av forskningsopplegg.  
 2) Generelle perspektiver, som det å søke grunnlaget for sosial endring 
eller stabilitet i økonomiske (Marx) eller kulturelle (Weber) forhold.  
 3) Begrepsanalyse. Skaping og klargjøring av begreper.  
 4) Fortolkninger av foreliggende materiale, f eks fra SSB om de to 
kjønns valg av studium og arbeid. Eia og Ihle (2010) beskriver det de 
kaller en rådende ”teori” om gutter/jenter i Norge: Kjønnsforskjellene 
kommer ikke innenfra (biologien), men utenfra (samfunnet, kulturen). 
 5) Generaliseringer, gjerne forsøksvise basert på avgrensede studier.  
 6) Formulering av sosiale lover, f eks om forholdet mellom byvekst og 
kriminalitet. Avledning av forklaringer og utledning av forutsigelser som 
kan testes. 
 7) Litteraturdrøfting. Eksempel: Jeg har hørt master- og doktor-grads-
studenter snakke med hverandre. Så sier en: ”Jeg holder på med 
teorikapitlet nå”. Det viser seg at det er et kapittel hvor vedkommende 
gjenomgår foreliggende forskning på det aktuelle felt. 
 8) Sosialteori, fortrinnsvis av svært abstrakt karakter (jf H. Becker: 
Jonglering med barokke klynger av substantiver).  
 9) Drøfting av klassikere, som Marx, Weber og Simmel.  
 10) Modellbygging eller bygging av idealtyper. Jf den modellen av 
forskningsopplegg som brukes her.  
 11) Utvikling av allmenne innsikter på basis av konkrete, alminnelige 
erfaringer (som Merton om selvoppfyllende spådommer eller Skjervheim 
om ).   
 12) Vitenskapsteori og grunnlagsproblemer (som kap. 4 i ITS).  
 13) Syntetisering av kunnskaper på et felt. Et eksempel er kanadieren 
Henry Mintzbergs imponerende syntetisering av organisasjonsfeltet, bl a i 
boken Structure in Fives. 
 14) Utvikling av forklaringer på endring/stabilitet, likhet/forskjell (jf 
Boudon: 822-24, 826/27). 
 15) Konstruksjon av typologier. Å arbeide med begreper består ofte i å 
utvikle typologier. Som to typer av data, tre typer av spørsmål, tre typer 
av forskningsopplegg. 
 16) Forsøksvise svar på dramatiske hendeler, som drap i 
kriminalromaner. Det avgjørende spørsmålet er: Hvem er morderen? 
Forskjellige personer kan ha ”teorier” om det, dvs om bestemte mulige 
gjerningspersoner. 
 17) Teoretisk som forskjellig fra empirisk, som når en forsker bare 
forholder seg til eksisterende litteratur. Filosofer sier noen ganger at de er 
”teoretiske” i denne betydning, til forskjell fra samfunnsvitere som de sier 
er ”empiriske” fordi de skaffer seg data gjennom observasjon og spørring. 
Samme språkbruk finner man hos samfunnsvitere i noen sammenhenger. 
Det man glemmer er at en tredje datakilde er å bruke foreliggende tekster, 
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om det nå dreier seg om vitenskapelige artikler, referater fra styremøter 
eller om dagbøker. 
 Jeg stilte meg for en stund siden spørsmålet: Hvem er Norges (og 
Danmarks) første sosiolog? Mitt svar var: Ludvig Holberg. Svaret kunne 
bare begrunnes  ved å lese tekster fra 1700-tallet. Tekstene er da 
datamaterialet (empirien). Se Kalleberg 2006.  
 
BETYDNINGSTREKANTEN 
Hjørnene i trekanten: 
Term (ord, betegnelse), tanke (mening, begrep) og ting (saksforhold 
Eksempler: Blyant, teori; "etikk" : a) moral og b) emisk/etisk nivå (i den 
terminologi som er vanlig blant antropologer), hvordan ting oppfattes av 
deltakerne selv vs hvordan forskeren oppfatter dem. 
 Samme ord kan ha forskjellig mening. Forskjellige ord kan ha 
samme mening (som "problemstilling" og "spørsmål"). Dette er noe 
man generelt må innstille seg på i studiet av kultur- og samfunn. Det 
ligger ikke noen bestemt innebygget og endelig fastlagt mening i våre 
sentrale fagord, om det nå er ”demokrati”, ”organisasjon” eller ”teori”. 
Forfatter og leser må sørge for å være tilstrekkelig klare i den 
diskusjons-situasjonen de befinner seg. 
 
Hva som er god ”teori” må også tenkes relasjonelt. Først og fremst i 
forhold til de styrende spørsmål i et gitt forskningsopplegg. (Eller 
innenfor en forskningstradisjon). En standardbetydning av teori er å 
arbeide med begreper og typologier (se også Østerberg/Engelstad). Rent 
konkret viser de de overordnede spørsmålene til hva slags begreper man 
trenger å presisere. Spørsmål om arbeidsmiljø i bedrifter, om skole-
elevers matematikkferdigheter eller forskningsfusk, viser til svært 
forskjelige hovedbegreper og typer av foreliggende litteratur.  
 Datamaterialet viser til en studies virkelighetsforankring. Analytiske 
kategorier og strategier viser ikke bare til behovet for klarhet og presisjon, 
men også til vitenskapsforankringen. Som forsker står man i dialog med 
andre som har arbeidet på det aktuelle felt.  
 
5. Tre typer av forskningsopplegg. 
 Det er spørsmålene som har forskningslogisk forrang i et forsknings-

opplegg, de styrer hva som er gode data og gode teori-strategier 
(sentrale begreper osv).  

 Det er også spørsmålene som definerer den generelle strukturen av 
forskningsopplegg. I og med at vi opererer med tre typer av spørsmål 
tilrettelegger dette for tre hovedtyper av forskningsopplegg. Skillet 
mellom disse tre forskningsoppleggende er langt mer grunnleggende 
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enn det mellom kvalitative og kvantitative data; begge typer data 
brukes regelmessig i alle typer av forskningsopplegg. 

 Konstaterende opplegg. Bemerk at konstaterende, ikke-vurderende 
opplegg kan være blant de mest konfliktfylte en forsker kan velge. Jf 
studier av den nazistiske okkupasjon av Norge 1940-45, intense 
konflikter i samtiden (som i Midt-Østen) eller av allmennt forkastelig 
praksis (som pedofili eller barnemishandling).  

 Vurderende opplegg. 1) Vurderende spørsmål åpner ikke opp for 
synsing eller løse politiserende betraktninger (hvor ”mitt syn er like 
bra som ditt”). De krever normativ argumentasjon, med strenge krav 
til klarhet, sammenheng og konsistens. De vurderende spørsmål har 
blitt legitimert gjennom en omfattende normativ vending i samtidens 
kultur- og samfunns-forskning (se ITS/SAOG, kap. 4.1/2, 5.3/4, 6.1, 
7.1/2/3; Kalleberg 2009). Vendingen er særlig symblisert ved den 
amerikanske filosofen John Rawls. Sentrale sosiologer har også bidratt, 
som Habermas, Etzioni og Boudon. 

 Konstruktive opplegg, samfunnsfagene som ”arkitektoniske 
disipliner”. 1) Det skilles mellom tre konstruktive forskningsopplegg 
(og med eksempler på forskningsbidrag): lære av det gode eksempel, 
intervenere og tenke seg forbedrede fremtidige situasjoner. 2) I en 
fotnote (s. 53) gjøres det også rede for en fjerde type, vendt mot 
fortiden: Tenke seg alternative, forbedrede fortider. 3) For mer 
omfattende drøfting av slike opplegg, se også ITS/SOAG, kap. 7.3).  

 
6. I avslutningen er svarene (og de nye spørsmålene). 

 Tre typer av forskningsspørsmål legger naturligvis til rette for tre 
tilsvarende typer av svar (konklusjoner): 

 Redegjørelser (konstateringer). 1) Dokumentasjon av faktiske 
forhold, sammenligning av forhold, forklaring av likheter og 
ulikheter, av stabilitet og endring. 2) Betydningen av beskrivelser. 
Sosiologien er også et samtidshistorisk fag. Jf Eilert Sundt i sin tid.  

 Vurderinger av positiv og negativ karakter. 1) ”Kritisk” (skjelnende) 
samfunnsforskning.  Det å være kritisk i denne betydning, betyr 
altså at man vurderer faktiske forhold på en systematisk måte. Det 
viser ikke til politiske holdninger. Den markedsfundamentalistiske 
nobelprisvinner i økonomi, Milton Friedman, var således en kritisk 
samfunnsforsker. 

 Anbefalinger av ønskverdige og realistiske alternativer. Advarsler 
om risikable tiltak og muligheter for uønskede alternativer.  

 
Generaliserende/singulariserende spørsmål og svar. 1) Begge typer 
spørsmål og svar er legitime og interessante. 2) En ensidighet i praksis på 
å foretrekke generaliserende spørsmål og svar kan være uttrykk for en 
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positivistisk skyggeteori. 3) Betydningen av å kunne generalisere fra det 
uvanlige. Mertons eksempel (flerkulturelle boområder). Slik 
generalisering er institsjonalisert i næringslivet, særlig etter inspirasjon fra 
kvalitetsarbeid i japask industri (best practice). 
 Tresidig sosiologisk fantasi (forestillingskraft). Viktigheten av å se 
individer – de eneste handlende enheter – i sin sammenheng. 
Sammenhengen er dels institusjonell (som roller i bestemte institusjoner i 
bestemte samfunn) og historisk (individet står i sin egen historisk-
biografiske sammenheng og institusjoner og samfunn fungerer i 
historiens strøm). 
 Viktigheten av sammenligninger. Sammenligne en gitt enhet (for 
eksempel Universitetet i Oslo eller ISS) med 1) fortiden, 2) 
sammenlignbare, samtidige enheter og 3) mulige fremtider. Man kan her 
naturligvis både konstatere og vurdere. – Dette er tre grunnleggende 
sammenlignende perspektiver det er viktig å holde analytisk atskilt.  
 Om faglitterær argumentasjon og skriving. 1) Det er vanskeligere å 
være saklig uenig om interessante spørsmål enn det mange tenker seg. 
Altfor mange uenigheter er saklig sett skinn-uenigheter. 2) Betydningen 
av saklighet. Som ikke å gjøre motparten til en stråmann. 3) Det ligger 
ingen presisjon i ordene selv. Dette er det langt lettere å huske på når man 
bruker velkjente norske ord. Eksempler: pålitelighet vs reliabilitet, ledelse 
vs management, veileder vs coach/mentor. 
 
 
7. Vitenskapsteori som forskningsopplegg  og forskningsopplegg som 
vitenskapsteori. Pervertering av forskningsopplegg. (Kalleberg s. 27-36, 
s. 46-50). 
 Fra positivistisk til etterpositivistisk vitenskapsforståelse. Vitenskaps-

teori, særlig den vitenskapsfilosofiske delen dreier seg om 
vitenskapers oppgaver, arbeidsmåter, analyseformer og rolle i 
samfunnet. 

 ”Positivisme”- årsaksforklaringer (avledning fra "lover"; eks.: flaske 
som sprekker i sterk kulde), ikke vurdere, teknologisk kontroll (som i 
kjemisk industri). Positivisme betyr at man tar naturfagene og deres 
arbeidsmåter som idealer for alle vitenskaper.  

 Omfattende kritikk av positivistisk tolking av naturfag og samfunnsfag 
på 1960- og 1970 tallet. Systematisk forståelse av mennesker som 
objekter som det hender noe med, som ikke handler, er 
virkelighetsfjerne og fører til selvmotsigelser. F eks Skjervheims 
kritikk (subjekt-subjet vs subjekt-objekt forhold). Boudon senere. (Se 
mer om vitenskapsteori i ITS og SOAG: kap. 4.1 & 4.2). 

 Den imponerende vitenskapsfilosofiske forskningen - små virkninger i 
forskningspraksis. Pga abstrakthet, isolert fagfelt i forhold til "praktik-
erne" og lav vitenskapsfilosofisk kompetanse blant disse. 
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 Et analytisk grep som kan åpne for toveiskommunikasjon mellom 
vitenskapsteori og forskningsmetodikk. Tolke abstrakt vitenskapsteori 
som krav til konkrete forskningsopplegg og konkrete forsknings-
opplegg og forskningstradisjoner som uttrykk for en ofte implisitt 
vitenskapsteori.  

 
BEGRENSNINGER I ”TEORIEN(E) OM RASJONELL HANDLING 
(RCT)”. Raymond Boudon.  
 1. Hvorfor er RCT attraktiv som teori? A) Instrumentell rasjonalitet 
basert på kost-nytte betraktninger. B) Fordelen ved disse teoritypene er at 
de ikke inneholder ”sorte bokser”, noe som ikke er forklart. Når vi har 
forklart at aktørene gjorde det ene fremfor det andre, trenger vi ikke å vite 
mer. Forklaringen er fullstendig. 
 2. Er RCT- en generell teori? Kan dette analytiske apparatet anvendes i 
alle situasjoner og på besvarelsen av alle spørsmål? A) Forsvarerne av 
tilnærmingen svarer ja. De hevder at handlinger som ser ut til å være 
ikke-instrumentelle i bunn og grunn er det. Eller de kan hevde – på basis 
av en ”positivistisk” kunnskapsteori – at årsaker til atferd aldri kan 
erkjennes. Man må operere med antakelser. Antakelsen om 
instrumentelle egoister fungerer godt. B) RB forkaster begge argumenter. 
Selv om noen oppfatninger er uttrykk for underliggende interesser og 
behov, er det urimelig å si at alle er det. Det følger av Friedmans 
positivisme at han sjalter ut ”subjekter”- dvs individer som tolker 
situasjoner, vurderer alternativer og velger alternativer. Men dette kan vi 
ikke klare oss uten i sosiologisk analyse.2 På basis av slike grunner 
konkluderer RB med at RCT ikke kan være en generell teori om alle 
menneskelige handlinger. C) Han legger også til noen ”empiriske” 
motforestillinger. Et av disse er at RCT-folkene aldri har klart å gi en 
overbevisende forklaring på hvorfor borgere i demokratiske samfunn i så 
stor grad faktisk stemmer ved valg. B sammenfatter at noen handlinger 
primært er instrumentelle, mens andre er basert på at aktøren handler på 
basis av meninger som vedkommende mener er sanne og/eller riktige. 
 3. Når ”kartet” (teorien) ikke stemmer med ”terrenget” (virkeligheten), 
er det gjerne fornuftig å forandre på kartet. A) Hovedproblemet med RCT 
er det smale begrepet om ”rasjonalitet”, rettet mot instrumentell egen-
interesse (alle aktører er i siste instans opptatt av virkninger av 
handlinger og at disse virkningene skal være gunstige for dem). B) Det er 
riktig at vi noen ganger først og fremst er opptatt av nytte i forhold til 

                                                 
2 Boudon argumenterte prinsippielt for dette i en bok som kom på engelsk i 1982, i 
kapitlet ”Social Determinisms and Individual Freedom” (s. 153-203), i The Unintended 
Consequences of Social Action. Boudons argumentasjon her for mennesket som fritt (dvs 
selvbestemmende), velgende og tolkende vesen – som subjekt og ikke objekt – er 
praktisk talt den samme som den den norske filosofen Hans Skjervheim publiserte 20 år 
før. (Se ITS/SOAG: kap. 4.1/2 for utdypinger.) 
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kostnader og av sluttsummen (virkningene av handlinger). Men det er 
også en rekke andre grunner for å handle, slik de to største historiske 
sosiologene viser i sine studier (Toqueville og Weber). 
 4. To eksempler fra Tocqueville. a) Jordbruket blomstret i UK og forfalt 
i Frankrike (trass i fysiokratene). MI & RCT. b) Franskmennene fikk en 
tilbedelse av fornuften og kritikk av tradisjonen, forskjellig i UK. MI&CM. 
C) B tolker T slik at i det første eksempllet passer den smale RCT godt i 
beskrivelse, sammenligning og forklaring. I det andre eksemplet må man 
imidlertid operere med et bredere begrep om rasjonalitet. De franske 
bøndene hadde sterke kognitive grunner til å akseptere de franske 
opplysningsmennenes kritikk av kirken og franske tradisjoner. De hadde 
grunn til å regne med at det var sant, det som ble sagt. Boudon 
sammenligner bøndenes endring av oppfatninger med det som skjer når 
forskere blir overbevist at en type teori er bedre enn en annen. 
 5. Kognitiv rasjonalitet.- 1) Kognitiv rasjonalitet er noe annet enn 
instrumentell rasjonalitet. 2) Når vi aksepterer en påstand om 
virkeligheten som holdbar eller sann, tenker vi ikke i kost-nytte 
betraktninger. 3) Se likheter her mellom Habermas (gyldighets-fordringen 
sannhet) og Boudon; og kraften i de bedre argumenter.  
 6. Aksiologisk rasjonalitet. (Verdirasjonalitet; Wertrationalität). 1) 
Weber ville aldri mene det er et paradoks at borgere stemmer ved valg. 
De har gode normative grunner til å hevde at demokratiet er bedre enn 
alle kjente alternative politiske regimer. 2) Cf her likheten mellom RB og 
Habermas (gyldighetsfordringen riktighet). 
 7. Konklusjon: kognitivistisk modell. 1) Aktører er vanligvis rasjonelle. 
2) Det er mange slags grunner rasjonelle aktører kan basere seg på. Kost-
nytte (effektivitet), sannhet (slik er virkeligheten) og riktighet (legitimitet, 
slik bør forhold mellom mennesker være, det er galt å fabrikkere data 
osv). 3) Meninger og handlinger er basert på grunner. Noen kan være 
instrumentelle, andre kan være sannhetsorienterte, atter andre basert på 
at man mener at noe er riktig (rettferdig, rimelig osv). 4) Bemerk Boudons 
generelle krav til forklaringer på s. 827. (Se også ITS/SOAG, kap. 7.1). 
  
Noen spredte bemerkninger.  
 Metodologisk individualisme. Bare mennesker/individer kan handle 
og de handler alltid i en situasjon. Boudon kaller dette generelle 
perspektivet for ”metodologisk individualisme” (MI). Et bedre uttrykk 
kunne kanskje være å snakke om ”kontekstbasert individualisme” eller 
”intersubjektivisme”.  
 1) Aktører er rasjonelle, baserer seg på sterke grunner. 2) Noen ganger 
er de instrumentelle, andre ganger verdirasjonelle (aksiologiske). 3) Noen 
ganger handler aktører fordi de mener at noe er sant eller sannsynlig. 
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Boudon utvider begrepet om rasjonalitet fra 1) instrumentell rasjonalitet 
basert på kost-nytte betraktninger (RCT) til 2) en form for generell 
kognitiv rasjonalitet (CM-cognitivist model), som også omfatter 
verdirasjonalitet (jf Webers begrep). 3) RCT-modellen har et for trangt 
begrep om rasjonalitet og hviler på uholdbare vitenskapsteoretiske 
forutsetninger (som Friedmans positivisme). 4) Aktører handler på basis 
av grunner. Grunner er årsak(er) til handling. 
 Også når vi legger vekt på interesser, må vi via fortolkninger, dvs 
ideer. - Jf Lysgaards begrep om "problemtolking" som et nødvendig 
element for å forklare industriarbeidernes forsvarskollektiv. 
  
NOEN SOSIOLOGISKE GRUNNBEGREPER. (Østerberg & Engelstad). 
 I forordet til boken legges det vekt på at forfatterne til læreboken 
Samfunnsformasjonen (1994) har en historisk tilnærming – ”de sosiale 
institusjoner plasseres i en historisk situasjon”.  
 De identifiserer bokens og sosiologiens hovedemne som ”konflikt, 
integrasjon og avvik, og det med særlig henblikk på klasse og kjønn” (s. 
11). 
 ”Integrasjon” – samhold, fellesskap, solidaritet. 
 
 
ARBEIDSOPPGAVER. 
 Ta for dere en empirisk, samfunnsvitenskapelig studie. (Det kan være 

en artikkel dere har lest tidligere i studiet, en artikkel i Tidsskrift for 
samfunnsforskning eller en mindre studie dere kan laste ned fra nettet, 
som den til Skilbrei m. fl. 2006). Gjør rede for arbeidets forsknings-
opplegg, med identifikasjon av de fire hovedelementer i 
forskningsopplegg.  

 Gjør rede for likheter og/eller forskjeller i forståelsen av ”rasjonalitet” 
hos Boudon, Coleman og Hedstrøm. Treffer Boudons kritikk av 
”RCT” Colemans og/eller Hedstrøms oppfatninger i disse artiklene? 

 Gjør en liten konstaterende (beskrivende) studie av hvordan termen 
(ordet) ”teori” brukes i en avgrenset kontekst (som pensum til SOS 
2001, eventuelt i faget generelt, eventuelt ved sammenligning av to 
studier, f eks literaturvitenskap og sosiologi, eller i vanlig sakprosa og 
massemedier).  
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