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ARBEIDSOPPGAVER, SVEXFAC VÅREN 2009 

 

 

1: Faghistorie 

 

 
1) Hva er et samfunnsfag? På hvilke måter skiller samfunnsvitenskapelige fag seg fra 

naturvitenskapelige og humanistiske fag? Diskuter ulike måter å avgrense 

samfunnsvitenskapelige fag på. 

 

2) Hvorfor tar vi utgangspunkt i 1700-tallet (Opplysningstiden) når vi skal redegjøre for 

samfunnsvitenskapenes historie? Hvilke trekk ved denne perioden er viktige i forhold til å 

forstå hvordan samfunnsvitenskapene har utviklet seg til det de er i dag? 

 

3) Smith, Montesquieu og Rousseau regnes som sentrale innenfor opplysningstiden. Pek på 

minst ett poeng hos hver av disse som regnes som viktig, og har fått betydning for ettertidens 

forståelse av samfunnet. 

 

4) Marx, Weber og Durkheim er de viktigste teoretikerne i begrepsdannelsens periode. Pek på 

minst ett sentralt poeng hos hver av dem som har fått betydning for ettertidens forståelse av 

samfunnet. Gi deretter en overordnet felles beskrivelse av hva de er opptatt av. 

 

5) Noen vil hevde at Marx og Durkheim vektlegger motsatte perspektiver i 

samfunnsvitenskapene i det Marx fokuserer på konflikt og Durkheim på integrasjon. Gi 

eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk i deres teorier. 

 

6) Marx, Weber og Durkheim har alle formulert ideer om hvordan det moderne samfunnet vil 

utvikle seg, og hvordan framtiden vil se ut. Pek på noen sentrale forskjeller i disse ideene. 

 

7) Hva kan vi si om Marx, Weber og Durkheims menneskesyn? Hvordan kommer dette synet 

til uttrykk i deres teorier? 
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2: Menneskemodeller 
 

1)  Hva menes med en menneskemodell i samfunnsvitenskapene?  

 

2) Hva er hovedforskjellene mellom kausale og intensjonale menneskemodeller? 

 

3) Hva er hovedforskjellene mellom rasjonelle og ikke-rasjonelle menneskemodeller?  

 

4) Hvorfor er menneskemodeller viktige heuristiske hjelpemidler i samfunnsforskningen? 

 

5)  (i) Hva slags grunner eller årsaker tror dere kan ligge bak valg av privatbil framfor 

offentlig transport for personer som i prinsippet kan benytte seg av begge deler? Hva 

slags virkemidler kan myndighetene bruke for å minske bruken av privatbil? Hva slags 

menneskemodeller forutsetter dere i de ulike tiltakene? 

 

(ii) Hvorfor tror dere mange arbeidsgivere kvier seg for å ansette kompetente 

fremmedkulturelle? Hva slags menneskemodell forutsetter dere i deres forklaring? 

 

(iii) Hvordan tenker hvitsnipp-forbryteren (økonomisk kriminalitet)? Hva kan gjøres 

for å minske mengden hvitsnippforbrytelser? Hva slags menneskemodell forutsetter 

dere? 

 

(iv) Hvorfor er det totale sukkerinntaket i den norske befolkningen alt for høyt? Hva 

slags menneskemodell forutsetter dere i deres forklaring? 

 

6)  Hvilken rolle spiller menneskemodeller i Barths artikkel ”Økonomiske sfærer i 

Darfur”? 

 

7)  Verditeorien, kulturteorien, og sosial posisjon-teorien gir ulike forklaringer på hvorfor 

sosial bakgrunn gir en skjev rekruttering til høyere utdanning. Drøft hvilke 

menneskemodeller som forutsettes av de ulike teoriene. Er menneskemodellen kausal 

eller intensjonal. Hvilken av Grimens underkategorier synes å passe best? Hvilken 

menneskemodell er etter deres syn mest troverdig for å forklare den sosialt skjeve 

rekrutteringen til høyere utdanning?  
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3: Samordnende prosesser og samfunnets basisinstitusjoner 

 
Samordnende prosesser: 

 

 

1) Hva menes med en samordnende prosess? Hva regnes som viktige samordnende prosesser i 

pensum? Hvilke andre samordnende prosesser kunne vært nevnt? 

 

2) Diskuter ulike former for bytte. Hva er viktige forskjeller mellom det vi kan kalle 

tradisjonelt og moderne bytte?  Gi eksempler på de ulike typene bytte. 

 

3) Gi en kort framstilling av den økonomiske strukturen i Fursamfunnet med utgangspunkt i 

Fredrik Barths artikkel, og diskuter ”Tomatmannens” rolle i analysen av byttesfærene. 

 

4) Diskuter ulike måter å definere makt på. Hva er forskjellen mellom makt og herredømme? 

Trekk in Webers idealtypiske framstilling av ulike former for herredømme. 

 

5)Vis hvordan makt blir forstått som en form for bytte i Hernes’ maktmodell. Formuler 

eksempler på situasjoner hvor man kan gjøre bruk av denne modellen. 

 

 

Basisinstitusjoner: 

 

6) Hva menes med basisinstitusjoner og hvilken rolle spiller disse i forhold til samfunnets 

helhet?  

 

7) Ta utgangspunkt i Nordli-Hansens og Mastekaasas artikkel ”Utdanning, ulikhet og 

forandring” og diskuter utdanningsinstitusjonens ulike funksjoner. Er noen av disse 

funksjonene utilsiktede og uønskede? 

 

8) Brusdal og Frønes gir i artikkelen ”Familien og vennene” en framstilling av den moderne 

familiens betydning og rolle innenfor vårt samfunn. Hvis vi sammenligner den moderne 

familien med familien innenfor tradisjonelle samfunnsstrukturer, slik den for eksempel 

framstilles hos Barth, -hva er de viktigste forskjellene? 

 

9) Habermas skiller mellom to former for integrasjon i sin analyse av moderne samfunn; -

systemintegrasjon og sosial integrasjon. Klargjør hva som ligger i dette og drøft om dette er et 

fruktbart begrepsskille. 
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4: Vitenskapelige forklaringer 
 

Årsaksforklaringer: 

Se på Hempels deduktivt-nomologiske forklaringsmodell og vurder hvorvidt det følgende 

eksempelet lever opp til Hempels krav: 

 

Hvorfor er det høyere selvmordsrate blant protestanter enn hos katolikker? 

 

Universell lov: Selvmord samvarierer negativt med graden av integrasjon i de sosiale 

gruppene individet tilhører. 

 

Bakenforliggende årsak: Protestantiske miljøer har lavere sosial integrasjon enn katolske 

miljøer.   

             

 

Explanandum:  Protestantiske miljøer har høyere selvmordsrate enn katolske miljøer. 

 

 

1) Ville Hempel godkjent dette som en virkelig årsaksforklaring? Hvorfor, hvorfor ikke? 

 

2) Finnes det universelle lover i samfunnsvitenskapene? Har det noen betydning fra eller til i 

forhold til årsaksforklaringers anvendelse innenfor samfunnsvitenskapene om det finnes 

universelle lover her? 

 

3) Hvilken rolle spiller årsaksforklaringer i samfunnsvitenskapene? Hva kan de brukes til å 

forklare? 

 

Intensjonale forklaringer:  

 

4) Hva kan man forklare ved hjelp av intensjonale forklaringer? 

 

5) Studer følgende to eksempler: 

 

a) Hvorfor har Per sluttet å røyke? 

 

Explanans: Per ønsker å styrke helsen sin. 

Per tror at å slutte  å røyke er den beste måten å styrke helsen sin. 

Explanandum: Derfor har Per sluttet å røyke. 

 

b) Hvorfor har Arne begynt å røyke? 

 

Explanans: Arne ønsker å styrke helsen sin. 

Arne tror at røyking er den beste måten å styrke helsen sin. 

Explanandum: Derfor har Arne begynt å røyke. 

 

 

a) Har de to forklaringene samme logiske struktur?  

 

b) Kan premissene (explanans-setningene) i begge forklaringene være sanne?  
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c) Hvorfor er forklaring b) mindre troverdig enn forklaring a)?  

 

d) Hva er sammenhengen mellom intensjonale forklaringer og rasjonalitet? 

  

e) Fører forklaringene til at handlemåtene, slutte å røyke/begynne å røyke, blir 

forståelige, eller meningsfulle for oss? Hvorfor, hvorfor ikke? 

 

6) Hvordan kan man gå fram for å utdype den forklaringen som blir gitt nedenfor? Det er 

kanskje liten grunn til å stille spørsmål ved den første premissen. Men hva med den andre? 

Bør man forklare hvorfor de allierte trodde dette for at invasjonen i Normandie skal bli 

forståelig? Kan man forutsette at de allierte hadde entydige oppfatninger om hva som var den 

beste strategien? Hva vil en fullgod forklaring på hendelsen, etter deres syn måtte kunne vise?  

 

Hvorfor invaderte de allierte styrkene under 2. VK kysten av Normandie, og ikke 

kyststrekningen mellom Dunkuerque og Calais? 

 

Explanans: De allierte ønsket å frigjøre det kontinentale Europa fra Nazistene. 

  De allierte trodde den beste måten var ved å innvadere kysten av Normandie.  

Explanandum: Derfor invaderte de allierte styrkene kysten av Normandie.  

 

 

7) Forklaringen av en rekke sosiale fenomener vil i følge Elster og Guneriussen kombinere 

bruk av intensjonale forklaringer med bruk av årsaksforklaringer. Forsøk å se hvordan dette 

kan gjøres med utgangspunkt i ett eller flere av disse eksemplene: 

 

a) Trafikkork  

b) Økonomiske nedgangstider 

c) Prisoppgang eller prisnedgang i boligmarkedet  

d) Lav studieintensitet blant studenter med høye ambisjoner. 

 

8) Hvorfor er det prinsipielt vanskelig å forutsi/predikere menneskelig handling og 

samfunnsutvikling? I de tilfellene vi kan forutsi, hva er det våre forutsigelser typisk bygger 

på? 

 

Funksjonsforklaringer:  

 

9) Hva kan man forklare ved hjelp av funksjonsforklaringer i samfunnsvitenskapene?  

 

Eksempel: Hvorfor forblir organisasjonsmåten i en gitt bedrift den samme? 

 

1. At bedriften går med overskudd (Y) er virkninger av en bestemt måte å organisere 

bedriften på (X). 

2. At bedriften går med overskudd er gunstig for bedriftseierne (Z). 

3. At bedriften går med overskudd (Y) er utilsiktet av bedriftslederne. 

4. Den kausale sammenhengen mellom organisasjonsform og overskudd er ukjent for 

bedriftseierne. 

5. At bedriften går med overskudd bidrar til å opprettholde organisasjonsmåten fordi den 

gir bedriftseierne tilstrekkelig godt overskudd til å videreføre driften. 

Ergo: Organisasjonsmåten forblir uendret. 
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10) Hvorfor er det nødvendig å påvise en tilbakeføringsmekanisme fra virkning til årsak, slik 

det gjøres i premiss 5?  

 

11) Hvilke av premissene i eksempelet mener dere er problematiske? 

 

12) Hva er Jon Elsters kritikk mot bruk av funksjonelle forklaringer innen 

samfunnsvitenskapen? Hva er Guneriussens respons til Elsters kritikk? Gir Guneriussens svar 

grunn til å mene at funksjonsforklaringer har en betydeligere rolle i samfunnsvitenskapene 

enn den Elster er villig til å tilkjennegi? 
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5: Sannhet og objektivitetsproblematikk og rasjonalitet og samfunn 
 

 

1)  Hva er forskjellen på vitenskapelig realisme og instrumentalisme? Hva er poenget med 

vitenskap i følge hvert av standpunktene? 

 

2)  Hva går sannhetsforpliktelsen ut på? Hvorfor er sannhetsforpliktelsen en 

grunnleggende vitenskapelig norm? Hvilke krav til vitenskapelig forskning kan sies å 

følge fra sannhetsforpliktelsen? 

  

3)  Hva vil det si at en beskrivelse eller et forskningsbidrag er objektivt? Hvorfor er 

objektivitet et viktig ideal for all forskning? 

 

4)  Hvorfor er det vanskelig å vite om resultatene av samfunnsvitenskapelig forskning er 

objektive? Hva kan sikre samfunnsforskningens objektivitet, og hva kan true dens 

objektivitet? 

 

5)  Webers handlingstyper og rasjonalitetsformer: 

 

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

handlingstypene. Hva innebærer det at dette er idealtyper? Hvordan kan disse 

idealtypene bidra til å gjøre det lettere å forstå eller forklare hva aktører gjør? 

 

6)  Prinsipper for barmhjertig fortolkning:  

 

Når en samfunnsforsker skal fortolke sosiale aktørers ytringer og handlinger, hvorfor 

er det da bedre å starte med antagelsen om at aktørene er rasjonelle enn antagelsen om 

at de er irrasjonelle? 

 

7)  Teorien om rasjonelle valg:  

 

Hva går teorien om rasjonelle valg ut på? Hva kreves for at en aktør skal ha foretatt et 

rasjonelt valg i følge denne teorien? Er disse forutsetningene realistiske som 

utgangspunkt for å forstå menneskelig atferd, som for eksempel forbrukeratferd?  

 

8) ”Allmenningens tragedie”: 

 

Drøft tilfeller hvor individuell og kollektiv rasjonalitet ikke er sammenfallende med 

utgangspunkt i Hardins modell ”Allmenningens tragedie”.  Ta for dere noen eksempler 

på allmenninger som står i risiko for å bli overutnyttet. Drøft hvordan bruken av disse 

allmenningene kan reguleres på en måte som er til brukernes felles beste? Ta gjerne 

utgangspunkt i forslagene til Hardin. 

 

9) Gjør kort rede for Adam Smiths teori om markedet og Garreth Hardins teori om 

”Allmenningens tragedie”, og sammenlign deretter teorienes syn på mennesket 

(menneskemodell), statens rolle, og uintenderte konsekvenser. 
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6: Forskningsopplegg, data og datainnsamling. 
 

 

 

1) Pek på viktige forskjeller mellom kvalitative og kvantitative data. 

 

2) Unni Wikans artikkel ”Fattigdom som opplevelse og livskontekst” beskriver et 

kvalitativt forskningsopplegg.Redegjør for framgangsmåte med tanke på utvalg, 

datainnsamling og analyse. Hvilke vitenskapelige funn gjøres gjennom undersøkelsen? 

Diskuter gyldigheten av disse funnene. 

 

3) Ta utgangspunkt i Nils Christies artikkel ”Serberleirene i Nord-Norge”. Hvilken 

type undersøkelse beskrives i artikkelen, og hvilke funn gjøres gjennom 

undersøkelsen? Kan vi generalisere på bakgrunn av studien? 

 

4) Ottar Helleviks artikkel ”Ungdommens verdisyn” tar utgangspunkt i et kvantitativt 

forskningsopplegg. Redegjør for hypoteser, utvalg og framgangsmåte. Pek også på 

viktige funn i studien og diskuter gyldigheten av disse. 

 

5) Stanley Milgrams artikkel ”En atferdsstudie av lydighet” bygger på et berømt og 

beryktet eksperiment. Gjør rede for framgangsmåten i eksperimentet. Diskuter deretter 

fordeler og ulemper ved bruk av eksperiment som metode i samfunnsvitenskapene. 
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7: Kjønnsperspektiver og relativisme og metodologisk 

kollektivisme/individualisme 
 

 

 

Kjønnsperspektiver: 

 

1) Gi eksempler på hvilken betydning det har hatt i forhold til samfunnsvitenskapelig 

forskning at kvinner har fått en sterkere posisjon innenfor denne forskningen. 

 

2) Diskuter hvorvidt forskerens kjønn er relevant i forhold til forskning. Gi eksempler på når 

det eventuelt kan være relevant, og når det eventuelt ikke er relevant. 

 

3) Diskuter hvorvidt den feministiske vitenskapskritikken ønsker mer objektivitet eller mer 

relativisme. 

 

Metodologisk individualisme og kollektivisme (holisme): 

 

4) Hva menes med metodologisk individualisme og metodologisk kollektivisme (holisme)? 

 

5) Formuler noen eksempler på hvordan man kan forklare strukturelle fenomener ut fra 

individuell handling, og noen eksempler på hvordan man kan forklare individuell handling ut 

fra strukturelle forhold. Ta gjerne utgangspunkt i Willy Guneriussens artikkel ”Individualisme 

eller holisme”.  

 

6) I Guneriussens artikkel ”Individualisme eller holisme” gjengis Marx’ kritikk av 

individualisme og utilitarisme. Ta for dere hovedpoengene i denne kritikken, og diskuter 

hvorvidt dette er en rimelig kritikk. 

 

7)Durkheim forklarer selvmord med utgangspunkt i en metodologisk kollektivisme. Diskuter 

hvorvidt dette er en rimelig forklaring. 

 

8) Diskuter muligheten av å overskride skillet mellom aktør og struktur. Trekk inn poenger fra 

Parsons og/eller Giddens med utgangspunkt i Guneriussens artikkel ”Individualisme eller 

holisme. 
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8: Forsker og forskningsobjekt, intern og ekstern forskningsetikk. 
 

Vitenskapsteoretiske problemstillinger. 

 

1)  Hva er de viktigste vitenskapsteoretiske forskjellene mellom naturvitenskaplig og 

samfunnsvitenskaplig forskning? 

 

 Bruk noen av de følgende begrepsdistinksjonene for å få fram forskjellene: 

 

 Subjekt-subjekt forhold versus subjekt-objekt forhold 

 Dobbeltdialog versus enkeltdialog 

 Dobbelhermeneutikk  

 

2) Hva går Hans Skjervheims skille mellom deltakerholdning og tilskuerholdning ut på? 

 

3) Drøft hvorvidt samfunnsforskerens begreper og forklaringer må være forståelige eller 

anvendelige for de sosiale aktørene forskeren studerer. Hvilken status har aktørenes 

selvframstillinger? Kan samfunnsforskningen bidra med ny og oppsiktsvekkende 

kunnskap hvis den trofast bygger på sosiale aktørers selvframstillinger? Drøft! 

Intern forskningsetikk 

 

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

personene som er gjenstanden for forskningen.  

 

5)  Drøft hva som er forskningsetisk problematisk med Milgrams lydighetseksperimenter.  

 

6)  Hvorfor kan det være praktisk vanskelig, om ikke umulig, å sikre fullt informert 

samtykke i samfunnsforskning? 

 

7)  Hva gjør forskning på kriminelle miljøer spesielt utfordrende i forhold til å ivareta 

forskningsetiske hensyn? Hvordan kan disse vanskelighetene imøtekommes? 

 

8)  Hvorfor er infiltrasjon forskningsetisk problematisk? 

 

Ekstern forskningsetikk 

 

9)  Gjør rede for de normene Robert Merton mener utgjør vitenskapens etos, som for 

eksempel normen om universalisme. Illustrer hver av normenes betydning ved å gi 

eksempler på hva som vil konstituere brudd med dem. Drøft hvorvidt og hvordan 

Mertons normer bidrar til å fremme vitenskapenes institusjonelle målsetting om å 

produsere ny og veldokumentert kunnskap?  

 

10)  Hva går Ian Mitroffs kritikk av Merton ut på? Finnes det eksempler på forskning i dag 

som ikke foregår i tråd med Mertons normer? 
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9: Samfunnsfagene i samfunnet, verdifrihetstesen og nye sosiologiske 

samtidsdiagnoser. 
 

 

Verdifrihetstesen: 

 

1) Hva er forskjellen på fakta og verdier og hvorfor er det viktig å skille mellom disse? 

 

2) Redegjør for hovedpunktene i Webers verdifrihetstese. 

 

3) Ta utgangspunkt i Grimens modell av et forskningsopplegg og diskuter med utgangspunkt i 

Webers verdifrihetstese på hvilke trinn i forskningsprosessen verdiene eventuelt spiller en 

rolle, og på hvilke trinn de eventuelt ikke bør spille en rolle. 

 

1. Problemformulering 

2. Designfase 

3. Dataproduksjon 

4. Analyse 

5. Tolkning og testing 

6. Presentasjon av resultatene. 

 

Samfunnsfagene i samfunnet: 

 

4) I Grimens bok redegjøres det for tre roller samfunnsforskeren kan spille i forhold til å øve 

innflytelse på samfunnet: Selvfortolkningsrolle, innovasjonsrolle og kritikerrolle. Gi en 

beskrivelse av hver av rollene, og eksempler på samfunnsforskere som fyller disse rollene. 

 

Nye sosiologiske samtidsdiagnoser: 

 

5) I Gunnar Aakvaags artikkel ”Nyere sosiologiske samtidsdiagnoser” behandles tre 

teoretikere som alle forholder seg til trekk ved vår tid som de betrakter som grunnleggende. 

Redegjør for noen av disse trekkene og diskuter hvorvidt de virkelig er sentrale i forhold til å 

forstå vår samtid. 
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10: Normativ argumentasjon og problemstillinger innen normativ politisk 

teori. Eventuelt spørsmålsrunde/oppsummering. 
 

1) Hva er forskjellen på normative og deskriptive problemstillinger 

2) Konsekvens-argumentasjon og norm-argumentasjon i praksis. 

 

Ta for dere en normativ problemstilling, og forsøk å formulere pro og kontra 

argumenter både ved hjelp av normargumentasjon og konsekvensargumentasjon. 

 

Noen aktuelle problemstillinger. Studer eventuelt lenkene nedenfor eller andre 

artikler/kronikker i dagspressen for å finne argumenter: 

 

Bør vi ha en ekteskapslov som likestiller homofile og heteroseksuelle pars rettigheter? 

Ja til felles ekteskapslov 

 http://www.dagsavisen.no/meninger/article313990.ece 

Felles ekteskapslov: wikipedia 

 http://no.wikipedia.org/wiki/Felles_ekteskapslov 

Bør det være forbudt å kjøpe seksuelle tjenester? 

Flertall for forbud mot kjøp av sex 

 http://www.dagsavisen.no/innenriks/article378749.ece 

Bør forbudet mot hatefulle ytringer omfatte angrep på religiøse følelser og religion?  

Religioner skal vernes mot hatefulle ytringer 

 http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=45&tekstid=2218 

 

3) Ta for dere en aviskronikk som drøfter en normativ problemstilling. Identifiser 

argumentene og vurder om det er konsekvensargumenter eller normargumenter. 

Hvordan kan argumentene kritiseres? (Benytt eventuelt en av artiklene ovenfor.) 

4) Hvorfor er det ofte vanskelig å komme til enighet om normative problemstillinger? 

5) Gjør rede for John Rawls’ modell for hvordan man kan begrunne sosiale rettigheter, 

og skisser hans rettferdighetsprinsipper. Hva er  rettferdighetsprinsippene ment å 

sikre? 

 

6) I følge Rawls krever rettferdighet en noenlunde lik fordeling av primærgoder. I praksis 

vil dette innebære en ordning hvor noen personer må betale mer enn andre for felles 

goder.  Er dette rettferdig? Diskuter for og i mot. Hvordan ville Robert Nozick svart på 

dette spørsmålet? 

 

http://www.dagsavisen.no/meninger/article313990.ece
http://no.wikipedia.org/wiki/Felles_ekteskapslov
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article378749.ece
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=45&tekstid=2218
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Konkretisering av problemstillingen: 

 

Olav Thon er en av Norges rikeste personer. Han startet opp med tomme hender, men 

har bygd opp et formidabelt forretningsimperium. Olav Thon har ingen barn, han har 

heller aldri slitt med sykdom. Det kan se ut som om han i svært liten grad nyter godt 

av samfunnets velferdstjenester. Allikevel må han ut med et par hundre millioner i 

skatt hvert år. Er dette rettferdig? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

7) Problematiser og drøft begrepene frihet og likhet, og vis hvordan og hvorfor disse 

politiske kjerneverdiene kan komme i konflikt med hverandre. 

8) Hva kjennetegner anstendige til forskjell fra uanstendige samfunn (Margalit), og hva 

kjennetegner åpne til forskjell fra lukkede samfunn (Popper)? 

 

 

 


