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Sensorveiledning SVEXFAC, våren 2004.

Denne våren har vi arrangert to ulike forelesningsrekker, med ulikt pensum til SVEXFAC. Den ene forelesningsrekken har vært holdt av Aanund Hylland over pensumboken Samfunn og vitenskap av Engelstad et al; den andre forelesningsrekken har vært holdt av Bent Sofus Tranøy, Raino Malnes og Eivind Balsvik over pensumboken Samfunnsvitenskapelige tenkemåter av Harald Grimen. Alle studentene har hatt de samme kompendiene med tilleggslitteratur. Vi har også arrangert kollokvier hvor gruppene har fått tilbud om å sende inn besvarelser på mulige eksamensoppgaver. 

Selv om undervisningsoppleggene og lærebøkene for de to studentgruppene er nokså forskjellige, har vi valgt å gi de samme oppgavene til alle studentene. For å sikre at eksamen er rettferdig må sensorene ta hensyn til enkelte forskjeller mellom lærebøkene. I denne sensorveiledningen skal vi gjøre rede for de viktigste forskjellene. Vi vil også henvise til de relevante tekststedene i pensumbøkene. Alle studentene har to kompendier med tilleggslitteratur som del av pensum. I den grad dette pensumet er relevant for årets eksamen redegjøres for nedenfor.

Oppgave 1: Vitenskaplige forklaringer

Hvordan behandles temaet i pensum?
Den grundigste behandlingen av temaet ”Vitenskapelige forklaringer” på pensum er Jon Elsters kompendiumbidrag med samme tittel. I forelesningene og i kollokviene har vi tatt utgangspunkt i denne fremstillingen. 

Temaet behandles imidlertid på nokså forskjellige måter på andre steder i pensum. Vi må derfor ikke være overrasket om noen studenter kommer med fremstillinger som er i strid med Elsters. Den viktigste forskjellen er kanskje at hvor Elster følger Davidson i sin vektlegging av at formålsforklaringer er en type årsaksforklaringer, så forutsettes ikke dette av de to lærebøkene, og av Dag Østerbergs kompendium bidrag: ”Handlingsbegrep og handlingsforståelse”, fra boken Fortolkende Sosiologi. 
Det er dessuten verdt å nevne at selv om Samfunn og Vitenskap omtaler årsaksforklaringer og formålsforklaringer på en rekke steder, så gies ikke temaet vitenskaplige forklaringer en tilstrekkelig grundig behandling til å kunne besvare denne oppgaven.

Dette gjelder ikke Samfunnsvitenskaplige tenkemåter. Her presenteres temaet i et eget avsnitt, men det som sies om de tre forklaringstypene her, sammenfaller ikke helt med det som sies om det samme temaet av Elster.   
	
a) 	Gjør rede for hva som kjennetegner henholdsvis årsaksforklaringer, funksjonelle forklaringer, og formålsforklaringer (også kalt hensiktsforklaringer). Gi gjerne eksempler på hver av forklaringstypene.

For å gi en tilfredsstillende besvarelse (C) forventes det at studentene kan gi noenlunde korrekte definisjoner og eksempler på hver av de tre forklaringstypene. Eksemplene behøver ikke være hentet fra samfunnsvitenskapene. Kandidater som kan supplere definisjonene med utdypende forklaringer bør belønnes for dette.  
Gode besvarelser bør selvsagt også si noe om hva vitenskaplige forklaringer er for noe. Nedenfor følger en kort gjennomgang av hvordan de ulike forklaringstypene karakteriseres i pensum:

Elsters definisjon av årsaksforklaringer:
En årsaksforklaring av en begivenhet X består av en angivelse av en tidligere begivenhet Y og et sett initialbetingelser Z slik at det finnes en årsakslov som sier at under betingelsene Z vil Y alltid bli etterfulgt av X.

Hempels modell av årsaksforklaringer (Grimen/ Østerberg):
Explanans:	Universell(le) lov(er) L1, … , Ln
		Randbetingelse(r): C1, …, Cn	
Explanandum:	Beskrivelse av det som skal forklares 



Funksjonelle forklaringer:
Y er en virkning av X.
Y er gunstig for Z.
Y er utilsiktet av aktørene som produserer X.
Y (eller i det minste årsaksforholdet mellom X og Y) er uerkjent for aktørene i Z.
Y opprettholder X gjennom en kausal feedback som går gjennom Z.

Formålsforklaringer
Jon Elsters definisjon: En formålsforklaring av en handling X består i å vise at den – ifølge den handlendes oppfatning – var det beste middel til å realisere hans ønsker. I tillegg må vi vise at dette samsvaret mellom handling, ønsker og oppfatninger ikke skyltes en tilfeldighet, men at handlingen ble foretatt fordi den var tilpasset den handlendes oppfatninger og ønsker.

Grimens presentasjon av formålsforklaringer (noe lignende er implisitt i Engelstad et al og i Østerberg.):
	Person X har til hensikt å oppnå Y.
	Person X tror at handling P er det beste midlet til å oppnå Y.
	Derfor utfører person X handling P.


b) 	Drøft deretter hver av disse forklaringstypenes rolle i samfunnsvitenskapene.

Studentene bør vite at formålsforklaringer er den mest grunnleggende forklaringstypen i samfunnsvitenskapene. Ved å gi en formålsforklaring angir vi meningen med en handling. 

Vi kan forvente stor variasjon i drøftelsen av årsaksforklaringers og funksjonelle forklaringers rolle i samfunnsvitenskapene. 

Jon Elster vektlegger at årsaksforklaringer kan spille to roller i samfunnsvitenskapene. De kan enten brukes for å forklare utilsiktede konsekvenser av en eller flere aktørers handlinger, eller de kan brukes for å forklare hvorfor en aktør fikk de oppfatningene og ønskene som produserte handlingen.

Grimen, Engelstad et al., og Østerberg fokuserer på spørsmålet om man kan benytte årsaksforklaringer i samfunnsvitenskapene for å kartlegge lovmessige sammenhenger. De stiller seg alle kritisk til dette. Man kan i høyden kartlegge statistiske sammenhenger, slik at Hempels krav til en gyldig årsaksforklaring ikke kan tilfredsstilles.

Selv om Jon Elster påpeker at funksjonelle forklaringer ofte brukes i samfunnsvitenskapene, argumenterer han for at hvis en slik forklaring virkelig er funksjonalistisk, så kan den ikke gies noe godt belegg, mens hvis den kan gies empirisk belegg, så vil forklaringen i bunn og grunn enten være en årsaksforklaring eller en formålsforklaring.  

Studenter som makter å gjøre rede for Elsters argumentasjon bør belønnes for dette. Dette er imidlertid et svært komplisert poeng slik at vi ikke kan forvente dette av gjennomsnittlige besvarelser.  





c) 	Drøft til slutt likheter og forskjeller mellom samfunnsvitenskapene og naturvitenskapene.

Her er det naturlig, men ikke et absolutt krav, at studentene fokuserer på likheter og forskjeller mellom samfunnsvitenskapene og naturvitenskapene hva angår bruk av vitenskapelige forklaringer. De bør for eksempel nevne at mens samfunnsvitenskapene benytter seg av alle de tre forklaringstypene, så benytter fysikken seg utelukkende av årsaksforklaringer, mens biologien også benytter seg av funksjonelle forklaringer.

De bør også drøfte problemet med selvoppfyllende og selvødeleggende profetier som bare forekommer i samfunnsvitenskapene.

Gitt den åpne spørsmålsformuleringen må vi forvente at mange studenter sammenligner samfunnsvitenskapene og naturvitenskapene på andre måter. I den grad de makter å peke på interessante forskjeller og likheter bør de belønnes for dette.

Oppgave 2: Fagetikk

Temaet fagetikk behandles også noe forskjellig i de to lærebøkene, og det er viktig at vi ved sensur tar hensyn til dette. Mitt inntrykk er at den interne fagetikken behandles grundigere i Samfunnsvitenskapelige tenkemåter enn i Samfunn og Vitenskap, mens den eksterne fagetikken kanskje behandles grundigere i Samfunn og Vitenskap enn i Samfunnsvitenskapelige tenkemåter.

a) 	Gjør rede for samfunnsforskningens interne normer (også kalt vitenskapens moralregler eller vitenskapens ethos), som for eksempel normen om universalisme.

Den grundigste behandlingen av samfunnsforskningens interne normer er å finne i kompendiumbidraget fra Robert Merton, ”Science and Democratic Social Structure”. Temaet behandles dessuten på noe forskjellige måter og med ulik grad av grundighet i begge lærebøkene. Samfunn og Vitenskap presenterer Mertons normer på side 90-91, og på side 425-26. Denne læreboken vektlegger også at kravet om å søke sannheten er den mest grunnleggende interne forskningsnormen. På side 445-446 drøftes også intern forskningsetikk. I Samfunnsvitenskapelige tenkemåter behandles temaet på side 382-391, men det påfølgende avsnittet hvor Ian Mitroffs kritikk av Merton presenteres er også relevant for denne oppgaven. Dette gjelder også side 408-410 hvor NESH interne forskningsetiske retningslinjer presenteres.

Her lister vi kort Mertons fire opprinnelige hovednormer. Tilfredsstillende besvarelser bør kunne karakterisere alle disse 4 normene, mens gode besvarelser i tillegg bør kunne forklare hvilken funksjon hver av normene har i vitenskapsinstitusjonen. Lærebøkene nevner også andre normer, og de studentene som nevner disse bør belønnes for dette. De studentene som forklarer Mitroffs kritikk, og betydningen av ambivalente normer bør også belønnes for dette:
  
Normen om universalisme: Vitenskapelige hypoteser, uansett hva deres opprinnelse måtte være, skal underkastes allerede etablerte upersonlige kriterier som er felles for alle forskere. 

Normen om kommunisme eller fellesskap: Vitenskapelige kunnskaper er produkter av sosialt samspill og må gjøres tilgjengelige for forskersamfunnet, slik at metoder og resultater blir felleseie.

Normen om uegennyttighet eller upartiskhet (desinteresse): Forskeren skal bare la seg lede av en interesse for å finne fram til det som er vitenskapelig holdbart, og ikke fremme sin egen karriere, sitt eget fag, sine egne politiske oppfatninger, eller sin egen nasjon.

Normen om organisert skeptisisme eller organisert tvil: Forskerkollektivet skal være et tvils kollektiv. Forskere har plikt til å kritisere hverandre offentlig hvis de mener det er grunn til det, og man har også plikt til å svare på begrunnede spørsmål og begrunnet kritikk.

b) 	Hvilke normer bør forskeren føle seg bundet av i forhold til de personene som er gjenstanden for forskningen?

Samfunn og Vitenskap drøfter ekstern forskningsetikk på side 432-42, mens Samfunnsvitensvitenskapelige tenkemåter behandler det samme temaet på side 395-407. Begge lærebøkene vektlegger de følgende tre normene som grunnleggende. 
1) Samfunnsforskeren må unngå å påføre personene som deltar i forskningen noen som helst form for skade. 
2) Samfunnsforskeren må respektere deres autonomi; deltakelsen i forskningen må være basert på fritt og informert samtykke. 
3) Samfunnsforskeren må respektere deres privatliv.

Tilfredsstillende besvarelser må kunne presentere, forklare, og i noen grad drøfte og problematisere disse tre normene. 

c) 	Drøft noen faktiske eller tenkte eksempler på brudd på disse normene.

Til besvarelsen av denne delen er det to av kompendium artiklene som er spesielt relevante. Stanley Milgrams lydighets eksperimenter kan sies å representere et brudd på de to førstnevnte normene, mens Katrine Fangens artikkel ”Fangens dilemma” drøfter hvorvidt forskere som får opplysninger om straffbare handlinger som er blitt begått eller planlegges, bør gå til politiet eller bør holde taushetsplikten. 
Det blir dessuten nevnt en rekke andre eksempler i lærebøkene og i forelesningene.
Gode besvarelser bør gi eksempler på mulige brudd på alle de tre normene, og drøfte disse.



Sensorveiledning SVEXFAC, våren 2005.
Menneskemodeller

Temaet behandles i kapitel 3 av læreboken. Det ble satt av en forelesning og et seminar til diskusjon av temaet. Nedenfor finner dere en stikkordspreget oppsummering av hvorledes temaet behandles i pensum. 
a) 	Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskap? Gi noen grunner for at menneskemodeller er viktige for samfunnsvitenskaplig forskning.

Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskap?
Grimen definerer menneskemodeller som følger: ”En menneskemodell er et sett oppfatninger om hva mennesket er og om hva som er drivkreftene bak menneskelige handlinger.” En gjennomsnittlig besvarelse bør kunne gjengi og forkare definisjonsinnholdet noenlunde presist. Sterke besvarelser vil gi en mer generell drøftelse av menneskemodeller. Læreboken drøfter for eksempel menneskemodellers vitenskapsteoretiske status. I forelesningene ble for eksempel spørsmålet om det finnes en kjerne ved menneskenaturen som er felles for alle mennesker, i alle kulturer og til alle tider, drøftet. 

I følge Grimen er menneskemodeller viktige for samfunnsvitenskaplig forskning fordi de styrer grunnleggende oppfatninger om:
	hva som er viktige data.

hva som vil utgjøre gode forklaringer.
hvilke praktiske tiltak som kan iverksettes for å endre menneskelig atferd.
hvordan man skal forstå sosial orden.

En gjennomsnittlig besvarelse (C) bør kunne gjøre rede for minst to av disse hovedfunksjonene. Sterke besvarelser bør kunne gjøre rede for flere funksjoner og forklare de mer i dybden. For å gjøre dette kan de for eksempel relatere temaet menneskemodeller til tematikk som tas opp i andre kapitler. Forholdet mellom menneskemodeller og forklaringstyper er kanskje spesielt aktuelt. Men det er også en sammenheng mellom menneskemodeller og samordnende prosesser, som spesielt sterke kandidater kan ha lagt merke til.

b)	I samfunnsvitenskapen opereres det med forskjellige modeller av mennesker. Gjør rede for forskjellen mellom kausale og intensjonale menneskemodeller, og forskjellen mellom rasjonelle og ikke-rasjonelle menneskemodeller. 
	
	Skillet mellom kausale og intensjonale menneskemodeller går i følge læreboken ut på hvordan menneskelig handling blir betraktet. Kausale menneskemodeller betrakter menneskelig handling som dels bestemt av årsaker som mennesket selv ikke trenger å vite noe om. I kausale menneskemodeller blir altså menneskelig handling betraktet utenfra. Menneskelig handling kan imidlertid studeres både utenfra og innenfra. Intensjonale menneskemodeller kjennetegnes ved at de søker å forstå og forklare menneskelig handling innenfra. Når man forklarer en persons handlinger ved å vise til grunner, forutsetter man at personen kan vise til de samme grunnene for å begrunne sine handlinger. Når vi årsaksforklarer en persons handlinger forutsetter vi imidlertid ikke at aktøren selv kan vise til de samme årsakene. 

Skillet mellom rasjonelle og ikke-rasjonelle menneskemodeller er basert på den type grunner man mener er utslagsgivende for hvordan mennesket vil opptre. Rasjonelle menneskemodeller vektlegger at individer handler med utgangspunkt i et system av preferanser, ønsker og oppfatninger, hvor aktøren velger den handlingen som best realiserer preferansene, gitt en viss virkelighetsoppfatning. Modellen om det ikke-rasjonelle menneske vektlegger at en aktørs handlingsvalg styres av visse normer og verdier som aktøren opplever som bindende. (Enkelte studenter vil kanskje kunne bruke begrepet ”Det normstyrte menneske”, da dette har blitt benyttet i undervisningen.)

Gjennomsnittlige besvarelser (C) bør kunne gjøre sånn noenlunde rede for disse begrepsskillene. Sterke besvarelser vil nok skille seg ut ved at de gir eksempler som belyser forskjellene på de ulike modell typene.

c) 	Anta at du har fått i oppgave å fremme et forslag for hva som bør gjøres for å øke valgdeltagelsen ved det kommende stortingsvalget. Vil det spille noen praktisk rolle hvilken menneskemodell du forutsetter? Hva slags type tiltak bør iverksettes hvis velgerne i all hovedsak handler som rasjonelle aktører, og hvilke tiltak bør iverksettes hvis velgerne handler ikke-rasjonelt?  

	Det viktigste her er at kandidatene skal kunne vise hvordan henholdsvis rasjonelle og ikke-rasjonelle aktører tenker i forhold til stemmegivning. Hva er det som kan motivere de til å stemme? Hva er mulige forklaringer på at de ikke stemmer? For å påvirke valgoppmøtet fra rasjonelle aktører må man enten øke kostnadene ved ikke å stemme (innføre stemmeplikt, bøter), eller minke kostnadene ved å stemme (gjøre det lettere å stemme, gi belønninger til de som stemmer). For å påvirke oppmøtet fra ikke-rasjonelle aktører må man styrke borgerpliktfølelsen. Dette kan gjøres ved hjelp av holdningskampanjer, og gjennom primær og sekundær sosialisering.

	
Rasjonalitet, menneskemodeller og samfunn:

	
a)	Gjør rede for Webers klassifikasjon av handlingstyper. Gi noen eksempler 	på de ulike handlingstypene.

Grimen gjør rede for Webers klassifikasjon på s. 206-209. Weber skiller mellom de følgende 4 handlingstypene:

Formålsrasjonelle handlinger: En aktør A handler formålsrasjonelt dersom A, med bakgrunn i en vurdering av ulike måter å realisere et mål M, handler slik at A på en mest mulig effektiv måte realiserer M. En handling er subjektivt rasjonell dersom A velger å realisere sitt mål ved å velge de midlene A selv tror vil realisere målet på en mest mulig effektiv måte. Handlingen er dessuten objektivt rasjonell dersom det faktisk også er slik at den måten aktøren tror er best for å oppnå sitt mål, også er best for å oppnå sitt mål.
Verdirasjonelle handlinger: A handler verdirasjonelt dersom A på grunn av en moralsk eller religiøs overbevisning velger å handle på en bestemt måte.
Affektuell handling: A handler affektuelt dersom handlingen er styrt av følelsestilstander. 
Tradisjonell handling: A handler tradisjonelt når A handler rent vanemessig. 

Gjennomsnittlige besvarelser bør kunne gjøre sånn noenlunde rede for hver av disse handlingstypene. Typene skal også illustreres med eksempler. Sterke besvarelser vil kanskje også drøfte klassifikasjonen kritisk. Er klassifikasjonen uttømmende? Er kategoriene gjensidig utelukkende?

b)	Gjør rede for teorien om rasjonelle valg. Hvilken menneskemodell ligger til grunn 	for denne teorien?
	
	Teorien om rasjonelle valg omtales flere steder i pensum. Hovedframstillingen er å finne i Grimen ss. 221-228. 

	Gjennomsnittlige besvarelser må kunne vise 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. Sterke besvarelser bør i tillegg kunne gjøre rede for forskjellen mellom valg under usikkerhet og valg under risiko. Valg under risiko kjennetegnes ved at man ikke vet med sikkerhet hva konsekvensene av de ulike handlingsvalgene vil være. Man mener imidlertid at man har grunnlag for å anslå sannsynlighet, og bruker dette for å kalkulere en forventet nytteverdi. Man velger det alternativet som maksimerer den forventede nytteverdien. Valg under usikkerhet kjennetegnes ved at man er uviss på hva som vil være konsekvensene av ens handlingsvalg. Man kan ikke angi sannsynligheter, og kan derfor ikke kalkulere forventet nytteverdi. I slike tilfeller nevner læreboken at man bør benytte maksimin prinsippet, og velge det handlingsalternativet som maksimerer det minimale utfallet. I lærebok og i undervisningen ble også forutsetningene for teorien om rasjonelle valg drøftet. Det er positivt om studentene tar opp dette. Studentene skal også kommentere hvilken menneskemodell teorien forutsetter.  

c)	Gjør kort rede for Adam Smiths teori om markedet og Gareth Hardins teori 	om ”Allmenningens tragedie”, og sammenlign deretter teorienes syn på 	mennesket (menneskemodell), statens rolle og uintenderte konsekvenser. 

Adam Smiths teori om markedet gjøres rede for i Grimen s. 24-25. Garreth Hardins teori om ”Allmenningens tragedie” gjøres rede for på s. 229-231. Begge teoriene ble presentert i begge forelesningsrekkene.

Gjennomsnittlige besvarelser bør kunne gjøre rede for hovedtrekkene i hver av de to teoriene. Gode besvarelser bør også gi en opplysende sammenligning av teoriene. 

Adam Smiths teori handler om hvordan markedet kan fungere optimalt. Garreth Hardins teori handler om hvordan felles naturressurser kan ødelegges hvis de ikke forvaltes aktivt.  Teoriene har det til felles at de forutsetter en rasjonell menneskemodell. De har imidlertid ulike syn på hva de uintenderte konsekvensene av de rasjonelle aktørenes handlinger vil være, og på hva statens rolle bør gå ut på. Hvor Adam Smith hevder at de uintenderte konsekvensene av de rasjonelle aktørenes handlinger i markedet vil være positive hvis staten inntar en passiv rolle (staten skal kun sikre at markedet er rettferdig ved å hindre monopoldannelse og ved å sikre at kontrakter og eiendomsrett blir respektert), hevder Hardins teori om allmenningens tragedie at de uintenderte konsekvensene av at rasjonelle aktører kan utnytte felles naturressurser fritt vil være katastrofale. Grunnen er at hvis utnyttelsen av naturressursen ikke er regulert så vil hver enkelt kunne ta ut privat profitt med felles kostnader. Staten bør derfor i følge Hardin innta en aktiv rolle, og finne måter å regulere bruken av den felles ressursen på. 
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