
 

Sensorveiledning SVEXFAC, V2014 

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. 
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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 øvrige oppgavene samlet vurderes til karakteren D, eller 

bedre.  

 

Pensum: 

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

Universitetsforlaget 2011. 

 

Del I:  

a) Gjør rede for Karl Marx’ teori om fremmedgjøring. 

 

Pensum:  

Gunnar C. Aakvaag: "Fremveksten av sosiologisk tenkemåte: Karl Marx, Max Weber og 

Émile Durkheim". 

 

Mennesket som «artsvesen» er et arbeidende vesen. Det former omgivelsene og 

dermed seg selv. Denne forståelsen av arbeid går utover vanlig lønnsarbeid. Arbeid 

forstås som en kreativ prosess hvor vi gjenfinner våre egne prosjekter og ideer i 

resultatet av arbeidet. Mennesket forstås dermed som dynamisk, - det lever i samspill 

med omgivelsene som det påvirker og blir påvirket av. 

Denne forståelsen av hva som utgjør grunnleggende behov utgjør også en viktig 

forutsetning for Marx behandling av fremmedgjøring. Det fremmedgjorte arbeidet 

representerer en realisering av andres interesser og prosjekter, og resultatet blir noe 

annet enn virkeliggjøring av arbeiderens intensjoner. Det fremmedgjorte arbeidet 

dekker ikke menneskets grunnleggende ekspressive behov. Denne 
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fremmedgjøringsprosessen rammer både forholdet til produktet, til arbeidsprosessen, 

til andre arbeidere og til syvende og sist en selv (mennesket som artsvesen).  

 

Sterke besvarelser (B-A) vil vise god forståelse av begrepet og knytte det til Marx’ 

grunnleggende forståelse av menneske og samfunn. (Kanskje noen har fått med seg at 

Adam Smiths kritikk av det industrielle arbeidet nevnes et annet sted i pensum som 

inspirasjonskilde for Marx. I så fall er dette positivt..) 

 

Middels besvarelser (C) vil vise mindre forståelse og knytte fremmedgjøring til 

industriproduksjon, og i mindre grad til menneskesyn og samfunnssyn. 

 

Et minimumskrav (E) må være å kunne knytte fremmedgjøring til Marx og til hans 

kritikk av kapitalisme, og at det primært handler om det industrielle arbeidet. 

 

 

b) Gjør rede for skillet mellom formålsrasjonalitet og verdirasjonalitet. 

Pensum: 

Eivind Balsvik: ˮRasjonalitetsantakelser 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.  
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Det er et minimumskrav (E) at kandidatene viser forståelse for at formålsrasjonelle 

aktører er nytteorienterte, og at verdirasjonelle aktører lar verdibetraktninger trumfe ut 

nyttebetraktninger. 

 

Middels besvarelser (C) 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.  

 

Sterke besvarelser (B-A) 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 (E) er simpelthen å få fram essensen i hver av de to 

modellene. I svake besvarelser (E-D) tolereres noen feil og mangler. Middels besvarelser 

(C) bør fremstille hovedmodellene klart, bruke begreper korrekt, og vise forståelse ved 

hjelp av eksempler. Sterke besvarelser (B-A) 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 

begrepsbeherskelse.  
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c) Gjør rede for feministisk vitenskapskritikk. 

Pensum:  

Cathrine Holst: «Kjønn, feminisme og vitenskap», s. 318-336. 
 

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.  

 

Et minimumskrav (E) 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 (B-A) bør 

drøfte og vise dypere forståelse.  

 

d) Gjør rede for Robert Mertons vitenskapens etos. 

Pensum:   
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Robert K. Merton: «Vitenskapens normative struktur» 

 

Det er et minimumskrav (E) at kandidatene viser forståelse for at vitenskapens etos er 

et sett etiske retningslinjer som gjelder innad i forskerkollektivet, som fremmer 

samarbeid, effektiv kunnskapsproduksjon, og sikrer kvaliteten på forskningen.  

 

Middels besvarelser (C) bør kunne karakterisere Mertons fire normer noenlunde 

korrekt.  

 

Sterke besvarelser (B-A) bør kunne gjøre grundigere rede for normsettet, kanskje ved å 

gi eksempler på hva som vil regnes som brudd på disse, eller ved å forklare hvordan den 

enkelte normen bidrar til å fremme samarbeid, effektiv kunnskapsproduksjon og 

kvalitetssikringsmekanismer.  

 

Svake besvarelser (E-D) inneholder feil eller mangler, men viser at de vet hva 

vitenskapens etos er, og klarer å gjengi innholdet i flere av normene sånn noenlunde. 

 

Her er en kort oppsummering av de fire normene: 

   

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: Vitenskapelige kunnskaper er produkter av sosialt samspill 

og må gjøres tilgjengelige for forskersamfunnet, slik at metoder og resultater blir 

felleseie. 

 

Normen om 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. 
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Normen om organisert skeptisisme: Forskerkollektivet skal være et tvilskollektiv. 

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. 

 

Del II:  

a) Gjør rede for kvalitative forskningsmetoder i samfunnsvitenskapene. Hvilke 

innsikter kan disse metodene gi oss, og hvilke begrensninger har de? Benytt 

artiklene til Unni Wikan («Fattigdom som opplevelse og livskontekst») og Nils 

Christie («Serberleirene i Nord-Norge») i diskusjonen. 

 

Pensum:  

Nils Christie: "Serberleirene i Nord-Norge" 

Unni Wikan: "Fattigdom som erfaring og livskontekst" 

Susanna Solli: "Introduksjon" 

 

I introduksjonsartikkelen skriver Solli: ”Hvis vi er ute etter å gi en helhetlig framstilling 

av et avgrenset miljø eller gruppe som får fram flest mulig sider ved det vi undersøker, 

vil en kvalitativ tilnærming være den mest hensiktsmessige”. Videre at forskerne vil 

være ”orientert mot å forstå samspill, påvirkningsrelasjoner og endringsprosesser”, 

”undersøkelsesopplegget er fleksibelt i den forstand at det kan endres underveis”, og at 

”analysen vil bevege seg i dybden og avdekke mest mulig av den aktuelle situasjonen”.  

 

Kandidatene vil antagelig velge forskjellige innfallsvinkler til denne oppgaven. Noen vil 

helt eller nesten utelukkende skrive om kvalitative metoder. Andre vil også kontrastere 

kvalitative metoder med kvantitative for å tydeliggjøre poenger. Den siste 

innfallsvinkelen er uproblematisk så lenge kandidaten ikke skriver seg over i en annen 

oppgave. Pensum formidler i stor grad formålet med kvalitative metoder gjennom 
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artiklene oppgaveteksten refererer til. Kandidater som bruker disse artiklene aktivt 

gjennom besvarelsen bør derfor belønnes.  

 

Et minimumskrav (E) er at kandidaten viser noenlunde forståelse for formålet med 

kvalitative metoder, samt viser kjennskap til Wikans og Christies pensumbidrag.  

Middels besvarelser(C) viser det samme på en god måte, mens sterke besvarelser (B-A) 

viser dypere forståelse og/eller inneholder ekstra mye relevant stoff fra pensum.  

 

 
b) Gjør rede for de fire ulike perspektivene på sosial orden som behandles i 

pensum. Avslutt med en kort drøfting av hvordan disse perspektivene kan 
kobles til ulike menneskemodeller, og til metodologisk holisme og 
individualisme. 

 

Pensum:  

Susanna M. Solli: "Spørsmålet om sosial orden" 

Raino Malnes: "Fra to for lengst døde filosofer til alle lys levende samfunnsvitere: 
lynkurs i sosialfilosofi" 

 

Kapitlet ("Spørsmålet om sosial orden") innledes med at "De fleste 

samfunnsvitenskapelige teorier inneholder mer eller mindre eksplisitt drøftinger av 

hvordan individuelle handlinger bindes sammen og danner samfunnsmessige helheter."  

Det skilles mellom fire retninger:  

 Integrasjonsperspektivet 

 Konfliktperspektivet 

 Handlings- og bytteperspektivet 

 Interaksjonsperspektivet 

Integrasjonsperspektivet 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 



UNIVERSITETET I OSLO    Side 9 av 13 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet  

enheter". Forklaringsretningen går fra samfunn til individer. Kontraktsinngåelser og 

byttehandlinger 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 preget av 

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

tradisjonelle samfunn. Solidariteten oppstår her gjennom gjensidig avhengighet 

samfunnsmedlemmene imellom.  

 

Konfliktperspektivet tar utgangspunkt i Marx og hans forståelse av samfunnets 

grunnleggende motsetning mellom arbeid og kapital, og hvordan dette kommer til 

uttrykk i ofte latente motsetninger. Ideologibegrepet blir sentralt i forhold til å forstå 

hvordan eiendomsforholdene legitimeres og opprettholdes. Weber nyanserer og 

modererer Marx oppfatning av hvordan alle samfunnets spenninger og motsetninger 

kan reduseres til en hovedmotsetning, - Weber ser spenninger og konflikter på alle 

samfunnsmessige arenaer; Økonomi, politikk, religion, kultur etc. Kapitlet viser i 

forlengelse av dette hvordan Marx og Weber ligger til grunn for nyere formuleringer av 

konfliktperspektiver som kritisk teori og Pierre Bourdieus klasseanalyse. 

 

Handlings- og bytteperspektivet «legger til grunn at samfunnet stort sett består av 

rasjonelle aktører som handler strategisk eller nyttemaksimerende». «Den 

samfunnsmessige orden forstås som en positiv uintendert konsekvens av at aktørene 

handler individuelt rasjonelt». Denne grunnforutsetningen ved rasjonell-aktør-
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tenkningen problematiseres videre med utgangspunkt i rasjonalitetsparadoksene 

«allmenningens tragedie» og «gratispassasjeren».  

Bytteteorien behandles som en kombinasjon av behaviorisme og rasjonell aktør-teori 

hvor handlinger utvikles både ut fra biologiske behov og ut fra og gjennomtenkte 

strategier. 

Også antropologisk gavebytte blir i pensum omtalt under handlings- og 

bytteperspektiver. Resiprositet er viktig i denne formen for bytte også, men samtidig er 

disse byttehandlingene vevd inn i tradisjoner og ritualer som kanskje i like stor grad 

peker mot det Durkheimianske perspektivet. 

 

Interaksjonsperspektivet er et mikroorientert samhandlingsperspektiv hvor aktørenes 

rasjonelle strategier ikke vektlegges, - derimot blir språk, forståelse og fortolkning viktig. 

Perspektivet vektlegger en empirisk og fenomenologisk tilnærming til samhandling hvor 

de teoretiske refleksjonene over hva handling og samhandling er, springer ut av 

erfaringsnære studier. Noen av retningene innfor dette perspektivet vil dermed være 

skeptiske mot en rekke alternative perspektiver som de vil hevde representerer 

utilbørlige former for forenklinger og reduksjonisme. Dette gjelder både makro-

tilnærminger eller holistiske perspektiver som Talcott Parsons på den ene siden, og 

individualistiske perspektiver som rasjonell-aktør-teorier på den andre siden. 

 

Når det gjelder koblingene av disse perspektivene til menneskemodeller og metodologi 

bør de mest åpenbare koblingene være enkle og tydelige for de fleste: De to første 

perspektivene er makro-orienterte, holistiske perspektiver som i all hovedsak vil forstå 

handlinger som formet av kollektive strukturer (passive menneskemodeller), mens de 

to siste perspektivene i all hovedsak er individualistiske og vil vektlegge det autonome 

individet som handler ut fra refleksjoner og intensjoner (aktive menneskemodeller). 

Mulige nyanseringer og problematiseringer av dette er kanskje vel så interessante: 

Mange vil ha merket seg at Webers plassering under et makro-orientert/holistisk 

perspektiv ikke er åpenbar. Weber behandles oftere som individualist eller moderat 

metodologisk individualist. På pensum gjøres egentlig begge deler. I Guneriussens 
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artikkel vil både Parsons og Durkheim behandles som teoretikere som har et ønske om å 

koble individuelle handlinger sammen med samfunnsmessige strukturer (uten 

nødvendigvis å lykkes..). Som tidligere nevnt vil mange argumentere for at Marcel 

Mauss (antropologisk bytteperspektiv) som behandles under handlings - og 

bytteperspektiver kanskje mer naturlig faller inn under et Durkheimiansk/ritualistisk 

perspektiv.  

Spørsmålet om sosial orden behandles også i Raino Malnes artikkel om Hobbes og 

Hume og viser at det ikke er en nødvendig kobling mellom integrasjons og 

konfliktperspektiver og et makro – eller holistiske perspektiv. Her vises det hvordan 

Hobbes er en konflikt-orientert individualist og Hume en integrasjons-orientert 

individualist. (Humes begrep om samfunnsinteressen peker framover både mot 

Durkheims begrep om prekontraktuell solidaritet og Adam Smiths begrep om den 

usynlige hånd. Dette siste poenget vil neppe studentene trekke inn, (men det er mulig), 

og må regnes som positivt hvis de også nevner denne faghistoriske artikkelen. 

Sterke besvarelser (B-A) vil ha god oversikt over alle perspektivene inkludert det siste 

(interaksjonsperspektivet) og ha en god forståelse av grunnproblematikken (sosial 

orden). De vil også kunne gi gode drøftinger i den siste delen av oppgaven som angår 

koblinger til menneskemodeller og metodologi. 

Middels besvarelser (C) vil kunne identifisere alle perspektivene og peke på viktige 

kjennetegn og forskjeller. De bør også kunne gjøre de mest åpenbare koblingene i siste 

del av oppgaven. 

Svakere besvarelser (E-D) vil ha en viss oversikt over perspektivene, men ha en svakere 

forståelse av grunnproblematikken, og en svakere drøfting i siste del. 

Et minimumskrav (E) må være å kunne identifisere alle perspektivene og kunne si noe 

dekkende om hvert av dem. 
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c) Diskuter ulike tilnærminger til årsaksforklaringer i samfunnsvitenskapene. Gir 
forklaringer som baserer seg på robust avhengighet virkelig forklaringer på 
sosiale fenomener? 
 

Pensum:  

 

Ottar Hellevik: ”Gir menn kvinner skylden for voldtekt? – Om feiltolkning av 

intervjudata” 

Jon Elster: ”Vitenskapelig forklaring” 

Per Arne Tufte: ”Hvordan forklare samfunnsfenomener? Årsaksforklaringer og 

formålsforklaringer i samfunnsforskning” 

 

Det ble brukt deler av en forelesning og deler av et seminar på denne problemstillingen.  

 

Tuftes artikkel skiller mellom tre hovedtilnærminger til årsaksforklaringer i 

samfunnsvitenskapene. Årsaksforklaringer ut fra lover (Hempels deduktivt-nomologiske 

forklaringsmodell), ut fra robust avhengighet (statistikk), og ut fra eksperimentell 

manipulasjon.  Denne tredelingen ble også gjengitt på forelesningen. Jon Elsters kapitel 

redegjør for den deduktivt nomologiske forklaringsmodellen. Helleviks kapitel drøfter 

hvordan man kan avdekke robuste årsakssammenhenger ved bruk av statistiske 

metoder. 

 

Det er et minimumskrav (E) at kandidatene klarer å gjøre sånn noenlunde rede for hva 

en årsaksforklaring er for noe. De må også kunne vise forståelse for spørsmålet om 

årsaksforklaringer krever henvisning til lover eller resultater fra eksperimentell 

manipulasjon, eller om det er tilstrekkelig å sannsynliggjøre forklaringer ved henvisning 

til statistikk.  

 

Middels besvarelser (C) gir greie redegjørelser for ulike forståelser av 

årsaksforklaringer, og viser forståelse for at det kan være problematisk å fastslå robuste 
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årsakssammenhenger som kan gi opphav til substansielle forklaringer ved hjelp av 

statistiske metoder. 

 

Sterke besvarelser (B-A) vil nok kjennetegnes ved større grad av detaljrikdom i 

presentasjonen av de ulike forståelsene av årsaksforklaringer i samfunnsvitenskapene, 

og ved grundigheten i diskusjonen vedrørende hvordan man kan etablere robuste 

sammenhenger. 

 


