
 

Sensorveiledning SVEXFAC03, høsten 2012 

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 
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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) Gjør rede for skillet mellom formålsrasjonalitet og verdirasjonalitet. 

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.  

 

Det er et minimumskrav at kandidatene viser forståelse for at formålsrasjonelle aktører 

er nytteorienterte, og at verdirasjonelle aktører lar verdibetraktninger trumfe ut 

nyttebetraktninger. 

 

Gode besvarelser vil også bidra med eksempler på hver av handlingstypene, og kanskje 

vise hvordan modellene kan benyttes for å forklare sosial orden, eller til å anslå tiltak for 

å endre menneskets adferd.  
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Sterke besvarelser vil kanskje også bidra med ytterligere begrepsdistinksjoner, som for 

eksempel Webers skille mellom subjektiv og objektiv rasjonalitet, skillet mellom 

nyttemaksimering og det å fatte valg som er gode-nok, Elsters skille mellom moralske 

normer, kvasimoralske normer og sosiale normer. Det er også positivt om kandidatene 

sier noe om skillet mellom formålsrasjonalitet og verdirasjonalitet sett i lys av 

adferdsøkonomiske eksperimenter. 

 

Dette er en oppgave hvor det vil kunne være svært stor forskjell mellom svake og sterke 

besvarelser. Minimumskravet er simpelthen å få fram essensen i hver av de to modellene. 

I svake besvarelser (E og D) tolereres noen feil og mangler. Gode besvarelser (C) bør 

fremstille hovedmodellene klart, bruke begreper korrekt, og vise forståelse ved hjelp av 

eksempler. Sterke besvarelser trenger ikke gi dekkende beskrivelser eller forklaringer 

tilknyttet alt som nevnes i denne sensorveiledningen. A og B-besvarelser kan imidlertid 

ikke inneholde vesentlige misforståelser, og må vise god begreps beherskelse.  

 

b) Hva er vitenskapelig uredelighet? Gjør kort rede for ulike former for vitenskapelig 

uredelighet.  

 

Pensumreferanser: 

Eivind Balsvik: «Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene – en oversikt» 

Asbjørn Dyrendal: «Fusk eller heksejakt? Saken mot Eva Lundgren» 

 

Vitenskapelig uredelighet kjennetegnes ved at forskeren har en intensjon om å bedra sine 

kolleger, eller offentligheten som sådan, ved å fremstille sin forskning på en feilaktig 

måte. I pensum skilles det mellom tre hovedformer for vitenskapelig uredelighet: 

i) Brudd på sannhetsforpliktelsen 

ii) Brudd på normer knyttet til etterprøvbarhet  

iii) Brudd på normer vedrørende kreditering 

Det er et minimumskrav at kandidatene makter å forklare hva vitenskapelig uredelighet 

er for noe, og at de klarer å gi noen eksempler på slike normbrudd. Gode besvarelser vil 

klare å angi alle tre hovedformene for vitenskapelig uredelighet, samt vise en forståelse 

for hva det er som gjør slike normbrudd klanderverdige. Sterke besvarelser vil gi en mer 
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finkornet fremstilling av ulike typer normbrudd, blant annet ved å ta for seg Charles 

Babbages klassifikasjon av ulike brudd på sannhetsforpliktelsen.  

 

Det er positivt om kandidatene klarer å belyse problematikken ved hjelp av 

Lundgrensaken. Det er også positivt om de diskuterer mulige forklaringer for hvorfor 

vitenskapelig uredelighet skjer, og tiltak for å begrense/avdekke slik forskningsfusk. 

 

c) Hva kjennetegner integrasjonsperspektivet på sosial orden? 

 

Pensumreferanse:  

 

 Susanna M. Solli: «Spørsmålet om sosial orden» 

«Spørsmålet om sosial orden» blir behandlet i Sollis kapittel med samme navn. En forelesning og 

en seminarrunde ble viet til temaet.  Solli skriver: «De fleste samfunnsvitenskapelige teorier 

inneholder mer eller mindre eksplisitt drøftinger av hvordan individuelle handlinger bindes 

sammen og danner samfunnsmessige helheter».  Kapittelet skiller mellom fire retninger:  

 Integrasjonsperspektiver 

 Konfliktperspektiver 

 Handlings- og bytteperspektiver 

 Interaksjonsperspektiver 

Integrasjonsperspektiver viser til at «vi som mennesker er del av et verdimessig felleskap som 

preger våre handlinger og gir oss en felles forståelse». Dette er en forutsetning for sosial orden og 

innebærer at «samfunn forstås som overindividuelle enheter». Forklaringsretningen går fra 

samfunn til individer. Kontraktsinngåelser og byttehandler fungerer fordi de hviler «på en mer 

grunnleggende form for fellesskapsfølelse og tillit».  

Durkheim forstår det samfunnsmessige fellesskapet som «i stor grad et moralsk og verdimessig 

felleskap», med «felles oppfatninger, felles perspektiver og verdier, en kollektiv bevissthet» som 

blir til gjennom internalisering. «Samfunnet forstås som en helhetlig organisme der det naturlige 

er at dets ulike deler er bundet til hverandre og danner en balansert helhet.»  Durkheim skiller 

mellom mekanisk solidaritet som kjennetegner tradisjonelle samfunn, og organisk solidaritet som 

kjennetegner moderne samfunn. Den mekaniske solidariteten er preget av liten grad av 

arbeidsdeling og en sterk kollektiv bevissthet. Den organiske solidariteten oppstår i en situasjon 



UNIVERSITETET I OSLO    Side 5 av 10 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet  

preget av stor grad av arbeidsdeling, der individers oppfatninger er mer differensierte enn i 

tradisjonelle samfunn. Solidariteten oppstår her gjennom gjensidig avhengighet 

samfunnsmedlemmene imellom.  Forelesningen poengterte at ulike materielle strukturer i 

Durkheims teori utgjør et grunnleggende nivå siden de ligger til grunn for ulike system av normer 

og tankemåter.  

 

Flere andre pensumartikler inneholder relevant stoff, ikke minst kapittelet om funksjonalisme og 

funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene.  

 

Et minimumskrav er at kandidatene redegjør for spørsmålet om sosial orden og i grove trekk 

kan redegjøre for hva integrasjonsperspektivet går ut på. Gode besvarelser (C) må vise god 

forståelse og gi eksempler. Sterke besvarelser bør vise dypere forståelse og eventuelt vise til 

andre relevante deler av pensum.  

 

d) Redegjør for ulike former for feministisk vitenskapskritikk.  

 

Pensumreferanse:  

 

 Cathrine Holst: «Kjønn, feminisme og vitenskap» 

 

Feministisk vitenskapskritikk blir i behandlet i Cathrine Holsts pensumartikkel. Mesteparten av 

en forelesing ble også viet til temaet.  Holst redegjør for de ulike retningene denne kritikken 

utgjør. For det første blir vitenskapen kritisert for at kvinneandelen blant forskere er for lav. For 

det andre blir den kritisert for i liten grad å ta opp temaer som i særlig grad er relevante for 

kvinner. For det tredje blir forskerkulturen angrepet for ikke å ta kvinnelige forskere på alvor. For 

det fjerde omtaler Holst ulike former for feministisk kritikk av metode- og vitenskapssyn. Noen 

feministiske forskere har ment at kvalitative metoder er best egnet for kvinnerelatert og 

feministisk forskning. Holst påpeker at mange feministiske forskere likevel arbeider kvantitativt. 

Andre har angrepet verdifrihetstesen for å være illusorisk. Videre diskuterer Holst to retninger 

som representerer alternative vitenskapssyn, -feministisk standpunktteori og postmoderne 

feminisme. Når det gjelder standpunktteori vektla forelesningen at perspektivet er et 

konfliktperspektiv på sosial orden like mye som et vitenskapsteoretisk perspektiv. 

Standpunktteoriens syn på begrepene objektivitet og sannet må sees i lys av dette. Etablerte 

forestillinger om objektivitet og sannhet blir sett på som ideologiske.  
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Et minimumskrav bør være at studentene klarer å redegjøre brukbart for kritikken av lav 

kvinneandel, emnevalg og vitenskapskultur. Middels besvarelser (C) bør i tillegg redegjøre greit 

for den vitenskapsteoretiske kritikken. Sterke besvarelser bør drøfte og vise dypere forståelse.  

 

 

Del II:  

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

drøft forskjellene mellom aktive og passive menneskemodeller. Hvilken rolle spiller 

menneskemodeller i samfunnsforskningen? 

Pensumreferanser:  

Eivind Balsvik: ”Mennesket i samfunnsvitenskapene”. 

 C. Aakvaag: «Samfunnsvitenskapen og den naturalistiske utfordringen»  

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 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 sosial og 

kulturell 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.  
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 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. 

 

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

skille disse to hovedtypene modeller fra hverandre. Sterke besvarelser vil drøfte 

forutsetningene mer i dybden, og de vil kanskje også drøfte forholdet mellom sosiale og 

biologiske modeller nærmere. Det skal telle positivt om kandidatene tar for seg 

eksempler som viser naturalistiske perspektivers relevans, som for eksempel hyperbolsk 

diskontering. Det er også positivt dersom kandidatene viser hvordan og hvorfor 

institusjonelle og kulturelle perspektiver er viktige.  
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Gitt at det i del I, oppgave a) spørres om forskjellene på verdirasjonalitet og 

formålsrasjonalitet behøver ikke dette gjentas her. I den grad diskusjonen tar delsvar a) 

videre skal det imidlertid telle positivt.  

 

b) Gjør rede for skillet mellom metodologisk individualisme og metodologisk holisme. 

Drøft kort forsøk på å forene de to posisjonene. 

 

Pensum: Willy Guneriussen, «Individualisme eller holisme» 

 

Metodologisk individualisme og holisme avgrenses i artikkelen på følgende måte: 

 

Metodologisk holisme: Sosiale prosesser og handlinger må forklares ut fra strukturelle forhold 

som eksisterer uavhengig og forut for de individuelle handlingene. 

 

Metodologisk individualisme: Alle ekte og fullstendige forklaringer på overindividuelle sosiale 

forhold og strukturtrekk må i siste instans føres tilbake til enkeltindividers gjentatte handlinger. 

 

Videre knyttes diskusjonen opp mot sammenhenger mellom Metodologisk individualisme og 

ulike handlingsforståelser. 

 

4 eksempler står sentralt i framstillingen i forhold til å forklare dels strukturelle fenomener utfra 

individuell handling, og dels forklaring av individuelle valg med utg.pkt. i strukturelle forhold. 

Noen vil kanskje trekke inn disse. 

 

Den øvrige behandlingen er hos Guneriussen knyttet opp mot en diskusjon av hvordan klassiske 

og nyere posisjoner forholder seg til dette skillet, og hvordan de eventuelt klarer å overskride 

motsetningen mellom individualisme og holisme. Her behandles Marx, Durkheim, Parsons og til 

slutt Giddens. Det er Giddens som behandles mest utførlig i forhold til dette spørsmålet, og som 

flest antagelig vil trekke inn i diskusjonen i siste del av oppgaven. 

 

Et minimumskrav må være at man klarer å avgrense de to posisjonene MI og MH på en relativt 

god måte, men at diskusjonen i siste del vil være relativt svak. 

 

A-B-besvarelser vil vise en god forståelse av tematikken, og også kunne relatere diskusjonen til 

noen av de sentrale teoretikerne på en god måte. De må også kunne vise en god forståelse av 
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Giddens skille mellom strukturens dualisme, og strukturens dualitet. Noen vil også ha med 

ytterlige noen momenter nevnt overfor, og kanskje også gode eksempler. 

 

Middels besvarelser vil være gode på første del av oppgaven, men i mindre grad kunne føre en 

teoretisk diskusjon på siste del. 

 

 

c) 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 
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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 besvarelser (B og A) vil i tillegg bidra med en informativ, kritisk 

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

feil, mangler, eller upresisheter. 

 


