
Sensorveiledning til eksamen PED4040 Forskningsmetode og vitenskapsteori, høst 2018. 

Ved spørsmål kontakt Tone Kvernbekk. 

 
 

Allment: Alle fire oppgavene skal besvares og veier i utgangpunktet like mye i den samlete 

karakteren. «Stryk» på en deloppgave innebærer ikke (nødvendigvis) stryk på hele eksamen; 

en dårlig besvarelse på en oppgave kan veies opp av god besvarelse på en annen oppgave.  

Viktig at studentene gjør det de blir bedt om i oppgava – men for øvrig har de fått vite at 

problematisering aldri er feil, selv om det ikke etterspørres spesielt. Lange besvarelser er ikke 

nødvendigvis bedre enn korte.  

 

Studentene har fått beskjed om at de ikke skal lage litteraturliste, men at de kan referere til 

pensum i besvarelsen (forfatter, årstall) hvis det passer seg slik. 

 

De har også fått beskjed om at de kan referere til forelesninger. 

 

 

 

Vitenskapsteori: 

Oppgave: Tesen om at all observasjon er teoriladet: Hva handler den om? Hvem retter den 

seg mot? Diskuter hva tesen innebærer (kan innebære) for forskning. Bruk gjerne eksempler. 

 

Teoriladet observasjon står både i kap 2 og 4 hos Ladyman, og det relaterte temaet for-

forståelse behandles i kap 7 hos Fay. I tillegg er det gjennomgått ganske grundig i forelesning. 

 

Oppgaveteksten inviterer til diskusjon og til at studentene kan komme med egne vurderinger.  

 

Minimum: Alle må kunne knytte tesen til Norwood R. Hanson (Hansons tese).  

Alle må også kunne si at tesen (primært) gjelder forskere og studenter og handler om hvordan 

det vi kan/vet/tror fra før virker inn på hvordan vi oppfatter og tolker ny kunnskap, hva slags 

observasjoner vi gjør (er i stand til å gjøre), og hva slags erfaringer vi gjør. Tesen er derfor en 

kritikk av empirisme, og den sier at vi har teori først og erfaring etterpå.  

 

Eksempler kan være alt mulig: hvordan teorier og oppfatninger vi har gjør at vi observerer 

eller fester oss ved noen ting, og dermed ikke ser andre ting (eksemplet fra forelesning er 

Kepler – for-forståelse som hindret/forsinket teoriutvikling). 

Pluss til de som skriver at teoriladethet slik sett kan være et tveegget sverd; lar oss se noen 

ting og hindrer oss i å se andre ting. 

 

Også pluss til de som trekker inn for-forståelse og eventuelt sammenligner de to begrepene 

(for-forståelse, fra Gadamer, er et mye videre begrep som også omfatter oppfatninger, 

fordommer, feilforestillinger, etc.). 

 

Pluss særlig til de som diskuterer implikasjoner: hvor sterk er denne påvirkningen? 

Determinerer den observasjon? Influerer på? Hvordan skal vi avgjøre hvem som har rett hvis 

to observatører ser helt forskjellige «ting»? 

Ekstra-pluss til de som nevner relativismen som oppstår hvis observasjon blir determinert av 

teori. 

 

 



 

Historie: 

Oppgave: Gi eksempler på ulike typer historiske forklaringer, og drøft kort deres potensial og 

begrensninger som veier til historisk innsikt.  

 

Det relevante pensumet er Astri Andresen et al, Å gripe fortida, kap. 6: Forklaringar. 

Oppgaven er også godt dekket i min forelesning Historiske sammenhenger: «Synteser», 

teorier, årsaksforklaringer.  

Pensum opererer med følgende historiske forklaringstyper: Årsaksforklaringer, intensjonale 

forklaringer, funksjonelle forklaringer samt «fortelling som forklaring». Boken bruker 

konkrete eksempler fra historieforskningen for å illustrere disse forklaringstypene, og en 

viktig test er om kandidaten klarer å gi relevante og (helst) interessante eksempler slik 

oppgaven spør om. Her vil det gå et skille mellom meget svake oppgaver og oppgaver på et 

akseptabelt nivå. 

Drøftingsdelen vil derimot kunne skille mellom en god og en mer jevn besvarelse. Her bør det 

ideelt sett komme frem at alle forklaringstypene er omstridte, at «forklaring som fortelling» 

betyr ulike ting for ulike teoretikere, at årsaksbegrepet er omdiskutert i historisk forskning, at 

funksjonelle forklaringer er teoretisk omdiskutert og at intensjonale forklaringer er viktige, 

men ikke kan uttømme historieforskningens arsenal av forklaringer, bl.a. fordi de faktiske 

virkningene av aktørers handlinger sjelden faller sammen med intensjonene. Virkelig gode 

besvarelser vil kunne kople slike allmenne poeng til gode, konkrete eksempler.   

 

 

Kvantitativ forskning: 

Oppgave: Drøft følgende påstand: Ønsker man mest mulige valide forskningsresultater, bør 

man velge kvantitativ forskning som utdanningsforsker. 

 

Studentene må være i stand til å gi en rimelig definisjon/avgrensing av hva som menes med 

kvantitativ forskning, gjerne ved å kontrastere denne med kvalitativ tilnærming. Grunnlaget 

for å kunne gjøre dette har de særlig i Bryman, men også fra forelesningene.  Validitet er et 

begrep som er godt dekket både i pensumlitteratur (Bryman og ikke minst Klevens artikkel), 

men også i forelesningene.  Studentene må dokumentere at de er klar over at 

forskningskvalitet og diskusjonen rundt dette er omfattende og komplisert. Slik legger de 

grunnlag for en problematiserende tilnærming til påstanden. Gode besvarelser kjennetegnes 

ved at de også er i stand til å tematisere og drøfte sammenhenger mellom 

kunnskapsteori/vitenskapsteori og synspunkter på hva som er god forskning (positivisme, 

ulike former for konstruktivisme, kritisk realisme).  Jo bedre overblikk man har ift. sentrale 

diskusjoner rundt validitet/forskningskvalitet, og jo grundigere og nyansert man klarer å 

forholde seg til disse, desto bedre prestasjon. 

 



Kvalitativ forskning: 

Oppgave: Hva kjennetegner casestudier? Drøft hva denne typen forskningsopplegg kan tilføre 

utdanningsforskningen. Det er viktig at du trekker inn argumenter både for og imot. 

 

Casestudier er hos Bryman og også i forelesningene beskrevet som  en i all hovedsak 

kvalitativ tilnærming/design. Studentene må få fram dette i sin tilnærming til dette.  En må 

også forvente at de er i stand til å gi en rimelig grei definisjon av hva et casestudium er, for 

eksempel Robert Yin sin definisjon, som har vært gjennomgått på forelesning. De bør også få 

frem at utdanningsvitenskap/pedagogikk er et omfattende kunnskapsfelt, som krever at man 

bruker ulike tilnærminger/design. Gode besvarelser kjennetegnes ved at studentene klarer å få 

frem argumenter for/mot på en nyansert og analytisk måte, gjerne ved at de trekker fram og 

holder casestudier opp mot andre typer design (eksperiment, survey osv) slik at særtrekk ved 

casestudier tydeliggjøres.  Jo mer drøftende og analytisk dette er, desto bedre prestasjon. 

 

 


