
Sensorveiledning SVEXFAC, høsten 2011 

Overordnede instrukser for ”seminarvarianten” (4-timers eksamen): 

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

hvor kandidatene skal svare på tre av fire gitte oppgaver. 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 foreta en skjønnsmessig vurdering i forhold til hvilken del som skal telle mest. 

Hvis en kandidat stryker på en av hoveddelene, skal normalt kandidaten også 

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

delen. Begrunnelsen for dette vil i så fall være at kandidaten 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. Sensor bør foreta en skjønnsmessig vurdering i 

forhold til om det er mulig å bestå eksamen hvis kandidaten ikke tilfredsstiller 

minimumskravene på én av disse oppgavene. Hvis kandidaten skal bestå, fordrer dette 

jevnt over solide svar på de to andre oppgavene under del I og på del II. Begrunnelsen for 

en slik streng praksis er muligheten til å velge bort en oppgave under del I og to oppgaver 

under del II.  

  

Overordnede instrukser for ”selvstudiumsvarianten” (5-timers eksamen): 

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

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

kandidatene besvare én av to gitte oppgaver. 

Sensorene skal sette separate karakterer på del I og del II. Ved sammenslåing 

teller del I cirka 60 % og del II cirka 40 %.   

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

minimumskravene på to av de fire kortsvarsoppgavene, skal kandidaten normalt stryke 

på del I, og på eksamen sammenlagt. En kandidat kan imidlertid bestå del I selv om 

kandidaten ikke tilfredsstiller minimumskravene på én av oppgavene. Dette fordrer 



imidlertid at svarene på de tre andre kortsvarsoppgavene samlet vurderes til karakteren 

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

 

Pensum: 

Balsvik og Solli (red): Introduksjon til samfunnsvitenskapene, Bind 1 og Bind 2, 

Universitetsforlaget 2011. 

 

 

Del I 

 
a) Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskapene? Gjør rede for 

hovedforskjellene mellom aktive og passive menneskemodeller.  

Pensumreferanse: Eivind Balsvik: ”Mennesket i samfunnsvitenskapene”.  

Det ble satt av en forelesning og deler av ett seminar til temaet menneskemodeller.  

Det er et minimumskrav at studentene viser en forståelse for hva menneskemodeller er 

for noe, og at de kan skille sånn noenlunde mellom aktive og passive menneskemodeller.  

 

Samfunnsvitenskapelige menneskemodeller defineres i pensum som en type forenklede 

oppfatninger om hva mennesket er, og hva som preger menneskets tankevirksomhet, 

følelsesliv og adferd. Poenget med menneskemodeller er å gi en forenklet beskrivelse av 

hva som påvirker menneskets adferd og handlinger, slik at disse blir enklere å forstå og 

forklare. 

 

Passive menneskemodeller antar at menneskets sosiale handlingstilbøyeligheter styres, 

preges eller formes, av medfødte biologiske eller psykologiske faktorer, eller av 

miljømessig påvirkning. Sentrale forutsetninger er at 

 mennesket handler ut fra årsaker som virker bestemmende på menneskelig 

handling, men som aktørene selv kanskje ikke kjenner til.  

 menneskets handlinger må forklares ved hjelp av årsaksforklaringer.  

 menneskets vilje delvis eller helt er determinert av årsaksforhold det selv ikke 

kontrollerer.  

 menneskets handlinger bør studeres på en ”utvendig”, objektiv måte, og ikke via 

deres egen forståelse eller tenkemåte.  



 

Pensum skiller mellom to hovedtyper passive menneskemodeller: I sosiale modeller 

antas det at sosiale faktorer som sosialisering, oppvekstmiljø, roller, institusjoner, sosiale 

normer og makt, former eller preger menneskers handlingstilbøyeligheter. I biologiske 

modeller antas det at våre gener utstyrer oss med et sett generelle adferds- og 

følelsesdisposisjoner som kan forklare mye av menneskets sosiale adferd.  

 

I aktive menneskemodeller forutsettes det at mennesker kan overstyre sine genetiske eller 

sosialt overleverte tilbøyeligheter og på eget initiativ iverksette handlinger for å realisere 

målsettinger de setter ved hjelp av sin egen fornuft. Sentrale forutsetninger er at:  

 mennesker handler med bakgrunn i grunner som de er seg bevisst.  

 menneskets handlinger må formålsforklares.  

 mennesket har fri vilje, eller i det minste at antakelsen om viljens frihet er 

forenelig med determinisme.  

 menneskets handlinger bør studeres ut fra et ”innvendig” – perspektiv.  

 

Pensum skiller mellom to hovedtyper aktive menneskemodeller. Formålsrasjonelle 

menneskemodeller forstår mennesket som nytteorientert. Verdirasjonelle 

menneskemodeller forstår mennesket som verdiorientert. 

 

Det er ikke et krav at kandidatene skiller mellom ulike typer aktive og passive 

menneskemodeller. Om dette gjøres, skal imidlertid dette telle positivt. Sterke 

besvarelser forventes å kunne gjøre godt rede for alle de viktigste kriteriene for å skille 

disse to hovedtypene modeller fra hverandre. 

 

b) Gjør rede for viktige forskjeller mellom kvalitative og kvantitative 

forskningsopplegg i samfunnsvitenskapene. 

 

Pensum: Susanna Solli: ”Introduksjon” (s. 17-20) Bind 2. 

Temaet har vært behandlet i en forelesning og en seminargang. 

Både introduksjonen og undervisningen har tatt utgangspunkt i de sentrale kjennetegnene 

nevnt under: 



Kvalitative opplegg 

Intensive 

Sikter mot forståelse i dybden 

Stor fleksibilitet 

Fortolkning (samtidig) 

Overførbarhet 

 

Kvantitative opplegg 

Ekstensive 

Sikter mot forståelse i bredden 

Liten fleksibilitet 

Opptelling (etter) 

Generalisering 

 

 

I tillegg til å kjenne disse sentrale begrepene bør også besvarelsen trekke inn noen av 

metodene som knyttes til de ulike oppleggene: Feltstudier, intervju, observasjon; 

deltagende - ikke-deltagende, skjult-åpen, kildestudier, spørreskjema, eksperiment. 

Noen vil kanskje trekke inn eksempler på de ulike tilnærmingene, og da vil følgende 

pensumartikler være relevante: Unni Wikan, ”Fattigdom som opplevelse og 

livskontekst”, Nils Christie ”Serberleirene i Nord-Norge”, (kvalitative), Ottar Hellevik, 

”Gir menn kvinner skylden for voldtekt? –Om feiltolkning av intervjudata” og Stanley 

Milgram ”En atferdsstudie av lydighet” (kvantitative), i tillegg til Karl Halvor Teigens 

artikkel ”Eksperiment og test”. 

Det er mye å trekke inn i denne oppgaven så noe av utfordringen vil vel ligge i å gi den 

en god avgrensning og å vektlegge det viktigste. Det er viktig å understreke at oppgaven 

først og fremst er en prøve i dette pensum og ikke i generelle metodekunnskaper.  

 

En god besvarelse bør vise god forståelse av hva som ligger i de ulike dikotome 

egenskapene nevnt over, og vise god forståelse av de ulike siktemålene med kvalitative 

og kvantitative opplegg. De bør også kunne relatere dette til ulike metodeteknikker og 

kort kunne trekke inn kompendieartiklene på en fornuftig måte. En middels besvarelse 

bør ha med mange av de nevnte momentene, men her stilles det mindre krav til forståelse 

og mindre kunnskap om artiklene. En svak besvarelse vil mer skjematisk forholde seg til 

noen hovedtrekk, men et minimumskrav må være at de kjenner dette begrepsmessige 

skillet og har en viss forståelse av forskjellene. 

 

 

 

 



c) Hva kjennetegner en funksjonalistisk forklaring? 

 

Pensum: Willy Guneriussen, ”Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene” 

Jon Elster: ”Vitenskapelig forklaring” 

 

Det har vært gitt en halv forelesning om funksjonalisme og funksjonsforklaring og halvparten av 

en seminargang. 

 

Guneriussen tydeliggjør funksjonsforklaringen ved å vise til hvordan Durkheim forsøkte å 

funksjonsforklare religion: Religionens viktigste funksjon er dens bidrag til integrasjon, og når 

religiøse skikker har en slik gunstig samfunnsmessig virkning, vil de også ifølge Durkheim 

vedlikeholdes som resultat av disse virkningene. 

 

I undervisningen har vi også vektlagt Jon Elsters formalisering av en funksjonalistisk forklaring: 

 

1. X har som virkning Y 

2. Y er gunstig for Z 

3. Y er utilsiktet av aktørene som produserer X 

4. Y (eller i det minste årsaksforholdet mellom X og Y) er ikke-erkjent av aktørene i Z 

5. Y opprettholder X gjennom en kausal feedback som går gjennom Z 

 

En god besvarelse vil ha en god forståelse av det særegne ved  funksjonalistiske forklaringer og 

dermed skille denne fra årsaksforklaringer og formålsforklaringer. Den vil få fram at 

funksjonsforklaringer først og fremst benyttes til å forklare hvorfor sosiale fenomener 

reproduseres og fortsetter å eksistere, ikke hvorfor eller hvordan de oppstår. Den vil vektlegge at 

en funksjonsforklaring forklarer reproduksjonen av et fenomen ved å vise til etterfølgende 

gunstige virkninger, og at det er disse gunstige uintenderte konsekvensene som danner 

utgangspunkt for feedbackmekanismen. Her kan man også trekke inn biologien som 

utgangspunkt for denne forklaringstypen, og dermed skillet mellom naturlig og kunstig utvalg. 

Dette poenget behandles både av Elster og Guneriussen. I denne behandlingen diskuteres også 

hvorvidt ikke funksjonalistiske forklaringer i virkeligheten dreier seg om en kombinasjon av 

formålsforklaring og årsaksforklaring. Elster og Guneriussen ender opp med noe ulik konklusjon 

i diskusjonen av hvorvidt funksjonalistiske forklaringer utgjør en egen alternativ forklaringstype 

ved siden av formålsforklaringer og årsaksforklaringer.  



En middels god besvarelse vil ha med en del av disse momentene men vil i liten grad utdype 

kritikken og diskusjonen av denne forklaringstypen.. 

Et minimumskrav må vise en viss forståelse av hva som kjennetegner en funksjonalistisk 

forklaring og kunne si noe om hva en slik forklaringstype brukes til. 

 

d) Gjør rede for ulike normer som forskeren bør føle seg bundet av i forhold til de 

personene som er gjenstand for forskningen. Gi eksempler på mulige brudd på hver 

av normene.  

 

Pensumreferanser:   

Eivind Balsvik: ”Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene – en oversikt” 

Katrine Fangen: ”Etikk i kvalitative studier” 

 

Det ble viet en forelesning og ett seminar til temaet forskningsetikk. 

I forelesningene og pensum blir de følgende normene fremhevet som grunnleggende:  

1) Samfunnsforskeren må unngå å påføre personene som deltar i forskningen skade og 

alvorlige belastninger.  

2) Deltakelsen i forskningen bør være basert på fritt og informert samtykke.  

3) Samfunnsforskeren må respektere forskningsobjektenes privatliv; som hovedregel må 

man unngå å offentliggjøre opplysninger som kan avsløre den personlige identiteten til 

dem man skriver om. 

Det er et minimumskrav at kandidaten kan identifisere to av disse tre hovednormene. 

Gode besvarelser (C og bedre) må kunne utdype og eksemplifisere disse normene noe. I 

undervisningen ble dette gjort ved henvisning til artiklene til Fangen og Milgram. 

Milgrams lydighetseksperimenter kan for eksempel benyttes som eksempel for å drøfte 

kravene om å unngå skade og å innhente informert samtykke. Fangens artikkel kan 

brukes for å problematisere kravene om informert samtykke og kravet om 

konfidensialitet. 

 

Pensum tar opp en lang rekke problemstillinger som er relevant i forhold til denne 

oppgaven. Vi antar at de sterkeste besvarelsene (A-B) vil skille seg ut ved at normene 

problematiseres og eksemplifiseres grundig. Sterke besvarelser vil for eksempel kunne 

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



eksperimenter eller i kvalitativ forskning, og si noe om hvordan disse vanskelighetene 

best kan imøtekommes. Kravet om konfidensialitet kan problematiseres ved å vise til 

forskningsetiske problemstillinger knyttet til forskning på kriminelle miljøer, og 

forskningsetiske problemstillinger knyttet til infiltrasjon som metode.  

 

Del II: Svar på én av disse tre oppgavene: 

a) Hva slags diagnose stiller Marx, Weber og Durkheim på det moderne samfunn? 

Har deres diagnoser fortsatt relevans? 

Pensum: Gunnar Aakvaag: ”Fremveksten av sosiologisk tenkemåte: Karl Marx, Max 

Weber og Emile Durkheim.” 

 

Artikkelen har blitt behandlet i en forelesning og en seminargang 

 

Artikkelen tar utgangspunkt i begrepet samtidsdiagnose: En sektorovergripende analyse 

av samtiden (moderniteten), som er teoretisk formidlet, empirisk testet og gir en helhetlig 

fortolkning av samtiden med kritiske ambisjoner. Med dette som utgangspunkt behandles 

de tre teoretikerne med fokus på samfunnssyn, menneskesyn, vitenskapssyn (metodologi) 

og framtidsperspektiver (patologier). 

Hovedperspektivene i artikkelen kan framstilles i følgende oversikt:  

 Samfunnssyn Menneskesyn Framtidsperspektiver Metodologi 

Marx Materialistisk 

Klasseperspektiv 

Stadietenkning 

Konflikt-

orientering 

Arbeidende 

(Fremmedgjort) 

Samfunnsomveltning 

Klasseløst samfunn 

(Monopolisering, 

utarming av 

arbeiderklassen) 

Historiske analyser. 

Dokumentanalyser. 

Filosofisk, økonomisk 

teoriutvikling. 

Kollektivisme. 

(Individualisme?) 

Durkheim Idealistisk 

(+materialistisk) 

Arbeidsdeling 

Kollektiv 

bevissthet 

Integrasjons-

orientering 

Sosialt 

Samfunnsavhengig 

(Anomisk) 

(Egoistisk) 

Nye 

integrasjonsformer: 

Korporasjoner, 

utdanning 

(Overdreven 

individualisme, anomi) 

Sosiale fakta som ting. 

Kvantitative+kvalitative 

metoder. 

Begreps-og 

teoriutvikling. 

Kollektivisme. 

Weber Idealistisk 

(+materialistisk) 

Kulturelle 

verdier 

kanaliserer 

interesser 

Konflikt-

orientering 

Meningssøkende 

og frihetssøkende 

Materielt og 

åndelig 

(Uten mening) 

Byråkratisk tilstivning 

(Karismatisk 

omveltning?) 

Forståelsesorientering. 

Historiske analyser. 

Kvalitative+kvantitative 

metoder. 

Begreps –og 

teoriutvikling 

Individualisme. 



 

Gode besvarelser bør kunne si noe om begrepet samtidsdiagnose og kunne gjøre dette til 

utgangspunkt for framstillingen. Det er viktig å skille ut dem som har lest denne bestemte 

artikkelens fortolkning av disse klassikerne, fra dem som måtte ha mer generelle 

kunnskaper fra andre fag og emner. Siste del av spørsmålet hvor relevansen i dag 

etterspørres, bør også kunne brukes til å skille ut gode besvarelser. Her bør besvarelsen ta 

utgangspunkt i relevante begreper som er sentrale hos teoretikerne, og på en saklig måte 

kunne relatere dem til vår tid. Her er det opp til studentene, - artikkelen legger ingen 

føringer her, og diskuterer ikke dette spørsmålet direkte. Her bør det skilles mellom 

generelt prat og gode vurderinger. Det ligger vel i kortene at første ledd i oppgaven bør 

utgjøre hovedtyngden av oppgaven, men her er det opp til studenten å disponere 

oppgaven på en god måte. 

Generelt er nok dette en oppgave som kan åpne for mer allmenn og mindre pensumnær 

kunnskap så her bør sensor være på vakt, men vi bør kunne være åpne for at rimelige 

gode kunnskaper om teoretikerne uten spesielt fokus på diagnose-perspektivet kan være 

en middels god besvarelse. Et minimumskrav bør være at alle tre teoretikerne 

behandles på en noenlunde likeverdig måte og at det ikke strategisk velges ut en eller to, 

eller at hovedvekten legges på siste del av spørsmålet. 

 

b) Gjør rede for John Rawls’ og Robert Nozicks rettferdighetsteorier, og sammenlign 

dem kritisk, spesielt i forhold til hvordan teoriene ivaretar verdiene frihet og likhet. 

 

Pensumreferanse: Dag Einar Thorsen: ”Politisk teori. En invitasjon til normativ politisk 

analyse.” 

Det ble viet en forelesning til dette temaet. Det er også utformet arbeidsoppgaver om 

temaet, og noen seminargrupper har kanskje også brukt deler av siste seminar for å 

diskutere oppgaver om Rawls og Nozicks teorier om rettferdighet, men det gjelder neppe 

alle seminargruppene.   

 

Rawls og Nozick: 

Viktige poenger i Rawls og Nozicks argumentasjon: Rawls og Nozick vektlegges ved 

siden av Platon som tre teoretikere som alle argumenterer for et rettferdig samfunn. 



Rawls tar utgangspunkt i tankeeksperimentet hvor argumentasjonen for det rettferdige 

samfunn foregår bak et uvitenhetens slør: Vi vet mye om hvordan samfunnet fungerer, 

men lite om vår egen plassering i det. Gitt at vi er rasjonelle aktører vil vi altså velge et 

samfunn ut fra maximin-regelen som gir et maksimalt godt resultat til dem som har det 

verst tenkelig. Samfunnet bør fordele godene på en måte som overensstemmer med to 

prinsipper: 1) Enhver person skal ha den samme rett til det mest omfattende system av 

grunnleggende friheter som er forenlig med et tilsvarende system av friheter for alle 

(frihetsprinsippet). 2) Sosiale og økonomiske ulikheter kan innføres a) hvis og bare hvis 

de er til størst fordel for de dårligst stilte i samfunnet (differanseprinsippet); og hvis de er 

knyttet til stillinger som alle kan konkurrere om på rimelige og like vilkår (prinsippet om 

sjanselikhet). P1) Det første prinsippet er overordnet det andre prinsippet i den forstand 

at det bare er tillatt å begrense grunnleggende friheter av hensyn til frihetene selv, og 

ikke for å oppnå sosiale og økonomiske forbedringer. P2) Prinsippet om sjanselikhet er 

overordnet differanseprinsippet i den forstand at man ikke må tillate ulike 

konkurransevilkår for å oppnå økonomiske forbedringer for de dårligst stilte.  

Nozick: Mennesker har i utgangspunktet et omfattende system av naturlige rettigheter 

som gjør det vanskelig å drive fordelingspolitikk uten å komme i konflikt med disse. 

Rettighetene er naturlige fordi de eksisterer forut for og uavhengig av politiske vedtak 

eller overenskomster mellom borgere. Den mest sentrale av disse rettighetene er 

eiendomsretten; retten til å eie det man har tatt i besittelse forutsatt at den opprinnelige 

tilegnelsen av eiendommen ikke skjedde på feil grunnlag. Nozick hevder dermed at 

ethvert fordelingsmønster er rettferdig dersom både den opprinnelige tilegnelsen av 

eiendom skjedde i overensstemmelse med våre naturlige rettigheter, og at senere 

overdragelser av den samme eiendomsmassen har vært frivillig. 

 

Den kritiske sammenligningen av Rawls og Nozick kan sikkert utføres på svært ulike 

måter, slik at det er lite hensiktsmessig å gi sterke føringer gjennom sensorveiledningen. I 

pensum redegjøres det for Isaiah Berlins skille mellom negativ og positiv frihet. Det vil 

være positivt om kandidatene makter å benytte dette skillet i sin diskusjon. I pensum 

skilles det også mellom to innfallsvinkler til verdien likhet; økonomisk likhet og sosial 

og politisk likhet. Noen studenter vil kanskje også benytte seg av Margalits skille mellom 

anstendige/uanstendige samfunn. 



 

Gode besvarelser (C) vil gjengi hovedtrekkene i Rawls og Nozicks teorier på en grei 

måte. Sterke besvaresler (B og A) vil i tillegg bidra med en informativ, kritisk 

sammenligning av de to teoretikerenes posisjoner. Svake besvarelser vil inneholde noen 

feil, mangler, eller upresisheter.  

 

c) Gjør rede for skillet mellom formålsrasjonalitet og verdirasjonalitet. Legg spesiell 

vekt på å redegjøre for ulike presiseringer av den formålsrasjonelle handlingstypen. 

Drøft til slutt hva slags lærdommer vi kan trekke om menneskets rasjonalitet fra 

adferdsøkonomiske eksperimenter. 

Pensumreferanser: 

Eivind Balsvik: Rasjonalitetsantakelser i samfunnsvitenskap” 

Karine Nyborg: ”Hvem er redd for Homo Oeconomicus? Om eksperimenter, hevntrang 

og krypdyr.” 

Det ble viet en forelesning og deler av et seminar til disse temaene.  

Pensum tar utgangspunkt i Webers skille mellom formålsrasjonelle og verdirasjonelle 

handlinger. En aktør handler formålsrasjonelt dersom vedkommende, med bakgrunn i en 

vurdering av ulike målsettinger og ulike måter å realisere disse målsettingene, handler 

slik at vedkommende på en mest mulig effektiv måte realiserer den målsettingen som alt 

i alt vurderes som best. En aktør handler verdirasjonelt dersom han eller hun på grunn av 

en moralsk eller religiøs overbevisning velger å handle på en bestemt måte. En 

verdirasjonell aktør lar verdibetraktninger trumfe ut nyttebetraktninger. 

 

Den mest kjente presiseringen av den formålsrasjonelle handlingstypen er homo 

oeconomicus-modellen, hvor man forutsetter fullstendig rasjonalitet. Her er de mest 

sentrale forutsetningene: 

 Aktørene har full informasjon om handlingssituasjonen og handlingsalternativene 

 Aktørene har klare og konsistente ønsker og preferanser. 

 Med utgangspunkt i informasjonen om handlingsalternativene og 

preferanselisten, kan aktørene beregne hvilket handlingsalternativ som 

maksimerer nytteverdien.  

 Aktørene har perfekt selvkontroll og utfører handlingen som maksimerer 

nytteverdien. 



 Aktørene har utelukkende egoistiske og materialistiske motiver. 

 

Homo oeconomicus-modellen har blitt hyppig kritisert for dens manglende realisme. En 

konkurrerende modell tilskriver begrenset rasjonalitet (Bounded rationality). Slike 

modeller poengterer at mennesker ofte fatter valg med begrenset informasjon eller 

kunnskap. Det fremheves dessuten at mennesker ofte er opptatt av å velge noe som er 

godt nok, men ikke nødvendigvis best. De følger gjerne prosedyrer for å foreta valg som 

er gode-nok (Satisficing). 

 

En annen, alternativ kritikk av homo oeconomicus modellen kommer fra 

atferdsøkonomiske eksperimenter. Nyborg gjør rede for lærdommer fra diktatorspillet, 

ultimatumspilllet og fellesgodespillet. Det er positivt om kandidatene klarer å gjøre rede 

for noen av disse eksperimentene. Den viktigste lærdommen er at mennesker er 

gjengjeldere eller betingede bidragsytere, noe homo oeconomicusmodellen ikke kan 

gjøre rede for: 

 Mennesker bidrar mer til fellesskapet jo mer andre bidrar, men trekker seg tilbake 

dersom de blir skuffet over andres innsats. 

 Gjengjeldere eller betingede bidragsytere har et større potensial for samarbeid enn 

homo oeconomicus. Homo oeconomicus er bare villig til å samarbeide hvis det 

lønner seg, og hvis det er umulig å være gratispassasjer. 

 Gjengjelderes potensielle hevntørst eller belønningsiver, vil også kunne 

disiplinere den skruppelløse homo oeconomicus. 

 En befolkning med en stor andel gjengjeldere vil derfor ha større muligheter enn 

homo oeconomicus til å skape et stabilt, harmonisk samfunn, der folk tar vare på 

hverandre og stoler på hverandre. 

 Menneskers ønske om å gjengjelde godt med godt, og ondt med ondt, kan skape 

gode eller dårlige sirkler når det gjelder vilje og evne til samarbeid om det felles 

beste. 

 

Dette er en svært krevende oppgave. Vi antar at besvarelsene først og fremst vil skille seg 

fra hverandre i detaljnivå, og i antall feil eller mangler. Gode besvarelser (C) bør svare på 

alt det som det spørres om i oppgaven, men trenger ikke gi dekkende beskrivelser eller 



forklaringer tilknyttet alle delene. I svake besvarelser (E og D) tolereres noen feil og 

mangler. Sterke besvarelser forventes å være dekkende, uten vesentlige utelatelser, feil 

og mangler, ifht denne sensorveiledningen. 

 


