EXAMEN FACULTATUM
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT
HØSTEN 2003

10. DESEMBER 2003, KL. 9.00-12.00

Oppgaven omfatter 1 ark.

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant).

Kandidaten må besvare bare én av oppgavene. Alle delspørsmål i oppgaven skal imidlertid besvares.

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakter.

Merk hvilken lærebok du brukte i begynnelsen av din besvarelse; Samfunnsvitenskapelige tenkemåter av Harald Grimen eller Samfunn og vitenskap av Engelstad med flere? 

Faghistorie 

a) Gjør rede for forskjellige svar på spørsmålet om når og hvor samfunnsfag generelt vokste fram.
 
b) Gjør rede for viktige historiske begivenheter og bidragsytere i dannelsen av den norske samfunnsvitenskapelige institusjonen. 

c) Drøft likheter og forskjeller mellom naturvitere og samfunnsvitere når det gjelder forskeres forhold til det som skal studeres.




Samfunnsfagenes dobbeltdialog 

a) Hva betyr det når det hevdes at samfunnsvitere er engasjert i en ”dobbeltdialog” eller en ”dobbel hermeneutikk”? Hvordan er samfunnsfag her forskjellig fra naturvitenskap? 

b) Drøft ulike måter samfunnsfagene påvirker samfunnet. 

c) Drøft ulike måter samfunnet påvirker samfunnsfagene.

EXAMEN FACULTATUM
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT
VÅREN 2004

10. JUNI 2004, KL. 9.00-12.00

Oppgaven omfatter 1 ark.

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant).

Kandidaten må besvare bare én av oppgavene. Alle delspørsmål i oppgaven skal imidlertid besvares.

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer.

Merk hvilken lærebok du brukte i begynnelsen av din besvarelse; Samfunnsvitenskapelige tenkemåter av Harald Grimen eller Samfunn og vitenskap av Engelstad med flere. 

Vitenskaplige forklaringer
	
a) 	Gjør rede for hva som kjennetegner henholdsvis årsaksforklaringer, funksjonelle forklaringer, og formålsforklaringer (også kalt hensiktsforklaringer). Gi gjerne eksempler på hver av forklaringstypene.

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

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

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

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

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


EXAMEN FACULTATUM
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT
HØSTEN 2004

26. NOVEMBER 2004, KL. 9.00-12.00

Oppgaven omfatter 1 ark.

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant).

Kandidaten må besvare bare én av oppgavene. Alle delspørsmål i oppgaven skal imidlertid besvares.

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer.



Forskningsopplegg, data og datainnsamling
	
a) Gjør rede for hva som er typisk for og hensikten med henholdsvis kvalitative og kvantitative forskningsopplegg. 

b) Gjør rede for noen samfunnsvitenskapelige hovedstrategier for innsamling av data. 

c) Hva er hovedsvakhetene ved hver av de to formene for forskningsopplegg? Gi noen grunner for at begge typene forskningsopplegg er viktige i samfunnsvitenskapene.

Normativ argumentasjon 

Gjør rede for norm-argumentasjon og konsekvens-argumentasjon. 

	Kan man moralsk forsvare at det er lønnsforskjeller i et samfunn ved hjelp av konsekvens-argumentasjon? Kan det samme forsvares ved hjelp av norm-argumentasjon? Drøft disse problemstillingene!


	Drøft noen mulige svar på spørsmålet hvorfor det i praksis kan være svært vanskelig å oppnå begrunnet enighet om normative problemstillinger, selv etter saklig og nøktern diskusjon.
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EXAMEN FACULTATUM


SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT


VÅREN 2005

19. MAI 2005, KL. 9.00-12.00


Oppgaven omfatter 1 ark.


Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant eller tusjpenn).


Kandidaten skal besvare bare én av oppgavene. Alle delspørsmål i oppgaven skal besvares.


Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer A-F (F= stryk).


Menneskemodeller


a) 
Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskap? Gi noen grunner for at menneskemodeller er viktige for samfunnsvitenskaplig forskning.


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. 


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?  


Rasjonalitet, menneskemodeller og samfunn:


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


b)
Gjør rede for teorien om rasjonelle valg. Hvilken menneskemodell ligger til grunn 
for denne teorien?


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. 
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EXAMEN FACULTATUM  

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT  

VÅREN 2005 

 

19. MAI 2005, KL. 9.00-12.00 

 

Oppgaven omfatter 1 ark.  

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant  eller 

tusjpenn). 

 

Kandidaten skal besvare bare én av oppgavene. All e delspørsmål i oppgaven 

skal besvares. 

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakter er A-F (F= 

stryk). 

 

Menneskemodeller 

 

a)  Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskap? Gi noen grunner for at 

menneskemodeller er viktige for  samfunnsvitenskaplig forskning. 

 

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.   

 

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?   

 

Rasjonalitet, menneskemodeller og samfunn:  

 

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

 ulike handlingstypene. 

 

b) Gjør rede for teorien om rasjonelle valg. Hvilken menneskemodell ligger til grunn 

 for denne teorien? 

 

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.   
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Oppgaven omfatter 1 ark.

 

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant

 eller 

tusjpenn

).

 

 

Kandidaten 

skal 

besvare bare én av oppgavene. All

e delspørsmål i oppgaven 

skal besvares.

 

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakter

er

 A

-

F (F= 

stryk)

.

 

 

Menneskemodeller

 

 

a) 

 

Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskap? Gi noen grunner for at 

menneskemodeller er viktige for 

sam

funnsvitenskaplig 

forskning.

 

 

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. 

 

 

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 vel

gerne i all hovedsak handler som rasjonelle aktører, og hvilke tiltak bør 

iverksettes hvis velgerne handler ikke

-

rasjonelt?  

 

 

Rasjonalitet, menneskemodeller og samfunn:

 

 

a)

 

Gjør rede for Webers klassifikasjon av handlingstyper. Gi noen eksempler på de 

 

ul

ike handlingstypene.

 

 

b)

 

Gjør rede for teorien om rasjonelle valg. Hvilken menneskemodell ligger til grunn 

 

for denne teorien?

 

 

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. 

 






