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Seksjon 1

1 OPPGAVE

EX-101 04/12-2015
Emnekode: EX-101
Emnenavn: Examen facultatum allmennvariant
Dato: 04.desember 2015
Varighet: 09:00-14:00
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: Oppgavesettet består av to deler; en vitenskapsfilosofisk og en allmennvitenskapelig
del. Hver av disse delene består av to oppgaver som dere skal velge mellom.
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

EX-101 04/12-15 - Vitenskapsfilosofidelen
Besvar enten oppgave 1 eller oppgave 2:
Oppgave 1:
Redegjør for hypotetisk-deduktiv metode.
Oppgave 2:
Redegjør for logisk empirisme.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 1
Redegjør for hypotetisk-deduktiv metode.

Hypotetisk-deduktiv metode
Hypotetisk-deduktiv metode (HDM) er en indirkete metode. Det er tre grunnelggende trekk for å bruke HDM

disse er:

1. Lag en hypotse.

2. Utled empiriske konsekvenser ut i fra hypotesen.

3. Test de empiriske konsekvensene opp mot data.

HDM består av hovedhypotse, hjelpehypotese, empiriske konsekvenser og data.

Jeg har valgt å ha et gjennomgående eksempel slik at det blir en mer helhetlig sammenheng og forståelse av

hva som gjøres på vært trinn og hvordan det hele henger sammen.

Hovedhypotesen er en påstand eller anklage. Man setter opp en hypotese ut i fra hva man vil forske på,

men man er usikker på om i hypotesen er sann eller usann. Det er ofte bedre enn å observere i seg selv, og

det er viktig at hypotesen er testbar, hvis ikke kommer man ingen vei. Derfor er en god hypotese enkel,

presis, testbar, intersubjektiv og har et forklaringspotensiale.

Eksempel: Det er liv på Mars

Hjelpehypotsen(e) er nødvendige for å kunne utlede empiriske data. Det er ofte uttalt og de kan ofte bli tatt

for gitt. Det er som regel fagfeltets grunnteorier og observasjoner i samfunnet som inngår i en

hjelpehypotese.

Det er to betingelser for å at hjelpehypotesen(e) skal være gode.

1. Testbarbetingelsen. Dette går ut på at hjelpehypotesene skal hjelpe deg å teste det man skal teste, og ikke

miste fokus. Det skal også hjelpe deg å holde deg til relevante data i forhold til hovedhypotesen.

2. Utledbarbetingelsen. Det er dette som gjør at data blir teoriavhengig. Man kan sammenlignes denne

betingelsen med horisont, altså en slag forforståelse.

Eksempel:
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1. Liv trenger vann.

2. Liv trenger oksygen.

3. Liv er avhengig av en temperatur mellom x og y.

Empiriske konsekvenser følger logisk etter en hovedhypotese og/eller hjelpehypotesen(e). Det er disse

som er grunnlaget for hva som blir de empiriske konsekvensene. De empiriske konsekvensene har et

observasjonskrav og utledbarkrav. De skal altså observere, sanse(empiri) og analysere det man oppfatter fra

virkeligheten rundt oss. Dette vil si at man ikke er avhengig av teori for å lage dem, men at man skal bruke de

observasjonene man har fra virkeligheten for å utlede dem. Det er viktig at man har empiriske konsekvenser

som kan testes opp mot data.

Eksempel:

1. Det er vann på Mars

2. Det er oksygen på Mars

3. Det er en temperatur mellom x og y på Mars.

Data er det de empiriske konsekvensene skal testes opp mot. Data er utstyrs- og teoriavhengig. Man må ha

rett utstyr for å kunne utføre testene av data, og man må ha teori man kan støtte seg på. Data er

intersubjektiv. De empiristiske konsekvensene blir testet opp mot det data har å vise til i forhold til teorien. Det

er her man "beviser" eller "motbeviser" en hypotsese.

Eksempel:

1. Det er vann på Mars

2. Det er ikke oksygen på Mars

3. Det er iikke en temperatur mellom x og y på Mars.

Konklusjon ut i fra dette eksempel er altså: i premiss 1, støtter data hypotesen, mens i premiss 2 og 3 støtter

ikke data hypotesen, den blir derfor svekket. Man kan dermed si ut i fra dette at hypotesen er usann, eller

den er svekket. Fordi det kan komme nye måleuttstyr og ny teori som gjør at disse to premissene i fremtiden

blir endret.

HDM bruker hovedsakelig Modus Tollens for å utføre metoden, dette er en logisk gyldig form. Den ser slik ut:

(H= hypotese, Ek= empirisk konsekvens)

Premiss 1: H, så Ek

Premiss 2:  Ikke Ek

Konklusjon: Ikke H

Dette viser at hvis data ikke støtter oppunder de empirske konsekvensene, støtter dataene heller ikke

oppunder hypotsen. Dermed blir hypotsen svekket ved at de empiriske konsekvensene ikke stemmer med

det man har oppfattet er sant. Dette kaller vi dedusering.
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Modus Ponens (H, så Ek, H dermed Ek) dette er en logisk gyldig form, men brukes ikke innenfor den

hypotisk-deduktive metoden. Dette er fordi data kun bekrefter hypotsen (noe som forskeren sansynligvis

allerede tror er sann), man lærer altså ingenting.

Bekrefte Konsekvens kan brukes i noen tilfeller i HDM, selvom det er en logisk ugyldig form. Formen er H, så

Ek, Ek dermed H.

Eksempel:

H= Det snør Ek = Det er kaldt

Premiss 1: Det snør så det er kaldt

Premiss 2: Det er kaldt

Konklusjon: Det snør

Man kan altså se at det er svært ulogisk, for det kan tross alt være kaldt ute uten at det er nødt til å snø av

den grunn. Selvom de empirske konsekvensene er sanne, betyr ikke dette automatisk at hypotesen er sann.

Grunnen til at den blir brukt er fordi data støtter opp under de empiriske konsekvensene, og man har grunn til

å tro at hvis disse blir støtter over tid. Så kan man ha god grunn til å tro at hypotsen er stryrket, men da på

som et logisk ugyldig argument.

Det er flere grunner til at en hypotese kan inneholde feil, og derfor på et senere tidspunkt bli svekket selvom

den har vært godt styrket tidligere. Det er spesielt fire hovedpunkter som kan gjøre at det er noe feil med

hypotesen.

1. Forskeren kan gjøre feil.

2. Data er utstyrsavhengig, det kan være noe feil med dette. Ser det man kan se.

     - det kan være noe galt med utstyret akkraut når vi testet de empiriske konsekvensene opp mot data.

3. Hjelpehypotesene gjør at data er teoriavhening - man ser det man vil se.

     - Viss forskeren har et visst syn, en viss mening og en viss horisot (bakgrunnen man har fra faglig og

erfart kunnskap). Det sies at en god forsker skal være objektiv, men hvis man jobber lenge med en

hypotese kan det være lett å bli subjektiv og ikke få med seg all relevant teori i forhold til hypotesen man

setter opp. Man kan heller ikke vite om det er hjelpehypotesen(e) eller hovedhypotsesen som det er noe

feil med.

4. Nye tider.

     - Man kan få et så kalt "paradigme skifte", slik som Thomas Kuhn forklarte en gang i tiden. Dette vil si

at de som etterprøver en hypotese kan ha et annet syn, nytt og bedre utstyr til å teste de empirske

konsekvensene opp mot data. De kan ha kommet ny teori som gjør at resultatet av hypotesen blir helt

annerledes enn den var da den orginalt ble fremstilt og testet første gang.

Det er i grunn umulig å vite om noe er helt usant eller helt sant, man operere med at en hypotese blir svekket

eller styrket. Man vet heller ikke hvilke forutsetninger fremtiden har i forhold til utstyr og teorier, så man kan

aldri avkrefte en hypotese helt og holdent 100 prosent. For alt vi vet kan det komme nye opplysninger og

utstyr som påvirker reslutatet.
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3 OPPGAVE

EX-101 04/15-2015 - Allmennvitenskapelig del
Besvar enten oppgave 3 eller oppgave 4:
Oppgave 3: 
Gjør rede for hovedideene i historismen, med særlig vekt på kildekritikk. Har man lyktes i å
etablere historie som en vitenskap? Begrunn svaret.
Oppgave 4: 
Gjør rede for kvalitativ og kvantitativ metode i samfunnsfagene. Hvilken av de to metodene
involverer bruk av hermeneutikk? Forklar hvordan.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 4
Gjør rede for kvalitativ og kvantitativ metode i samfunnsfagene. Hvilke av de to metodene innvolverer bruk av

hermeneutikk? Forklar hvordan.
Kvalitativ metode
Kvalitativ metode går ut på at man skal ha en deltagene observasjon, en uformell intervjuingsform og en

kvalitativ innholdsanalyse.

Det er personlig intervju og det blir operert med er faste spørsmål. Svaralternativene er åpne og forskeren

kan komme med oppfølgingsspørsmål i forhold til det deltakeren svarte på orginalspørsmålet. Dermed går

det ann å gjøre forandringer underveis i forskningsprosessen. Dette gjør at arbeidsmetoden er flektsibel.

Hovedmålene for kvalitativ metode er å få et helhetlig perspektiv over en begrenset situasjon. Det er også et

mål å samle inn flest mulig egenskaper, altså kvaliteter, fra objektene (deltakerne). Man vil også prøve å

skape bedre relasjoner til ulike aktører med metoden. Den metodelogiske individualisten Weber mente at et

mål er å forstå individet, for det er bare da du forstår samfunnet.

Det finnes flere utfordringer ved bruk av kvalitativ metode. Spørsmål som er vanlig i forhold til disse

utfordringene er: Har forskeren nok objekter og er disse representative nok for å gi svar på vegne av et

samfunn? Er forskeren objektiv nok i sitt arbeid?

Avstanden mellom forsker og objektet er relativ kort, i og med at det foregår på med personlig intervju og på

en uformell måte. Dette kan gjøre at forskeren blir påvirket av de åpne svarene objektene gir han. Derfor er

det også vanskelig å få et "utenfra -blikk", siden han blir påvirket av objektene og sin egen horisont. Dette

igjen gjør det vanskelig å sammenligne arbeidet med andre sitt lignene arbeid, siden svarene ofte er mindre

objektive og kan bli påvirket av hva forskeren selv mener i utgangspunktet. Tolkningen av svarene kan man

også oppfatte forskjellig fordi man har forskjellig horisont. Det er også en tidskrevende prosess å

gjennomføre en kvalitativ undersøkelse/metode.

Kvalitativ metode utføres med at man først får en ide om hva man vil forske på. Deretter spør man om hva,

hvem, hvor, hvordan og hvorfor det skal forskes på. Etter man har funnet svaret på dise spørsmålene
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observerer man objektene over tid. Når observasjonene er blitt avsluttet begynner man å analyse

observasjonene som har blitt gjort. Etter at analyseringen er gjort, trekker man slutninger fra disse slik at man

får en konklusjon. Altså man har funnet frem til et svar på hva du i utgangspunkte hadde lyst til å finne ut.

Kvantitativ metode
Kvantitativ metode skjer ved strukturert observasjon av objekter, at man har en utspørring av dem og har en

kvantitativ innholdsanalyse. Det er en konrekt arbeidsmetode som opererer med faste spørsmål og faste

svaralternativer. Man kan altså ikke gjøre forandringer underveis i forskningssprossesen slik man kan i

kvalitativ metode. Hvis man er så uheldig å likevel får gjort noen endringer underveis, må man passe på å

ikke bruke dataene man fikk fra disse i det videre arbeidet og i konklusjonen. Kvantitativ metode bruker oftes

spørreskjema som verktøy for å få svarene om er nødvendige for å trekke en konklusjon.

Målet med kvantitativ metode er å forske på en gruppe slik at man kan forklare på en bedre måte hvorfor

sosiale fenomen skjer i et samfunn. Agust Comte

mente at det er samfunnets reglement som sier hvordan individene er og oppfører seg. Mens Karl Marx

mente at individet blir utelukkende påvirket av samfunnet, og at det er oppveksten din som avgjør hvordan du

oppfører deg som individ. Det er altså ulike målsetninger for hva kvantitativ metode skal oppnå.

Gruppedynamikk er også en ting å forske på innen kvanititativ metode.

Det finnes både fordeler og ulemper ved den kvantitative metoden. Det er en fordel at det er god avstand

mellom forsker og objekt (deltakeren). Dette gjør at forskeren ikke får noen personlige meninger fra objektet

som kan påvirke ham. Det er også relativte lave kostnader å utføre undersøkelsene. En stor ulempe med

denne metoden er at det lett kan bli misforståelser i forhold til spørsmålene og svaralternativene. Forskeren

har ikke mulighet til å gi noen forklaring til objektet på hva som egentlig menes med spørsmålet/svaret.

Derfor er det viktig at forskeren gjør et så godt som mulig forhåndsarbeid, slik at det er minst mulig rom for

misforståelser underveis.

Hermeneutikk
Hermeneutikk betyr fortolkningslære og fortsåeleslære. Man skal enten oppnå fortsåelse eller fortolke noe.

Det blir i dag brukt innenfor humanoria, åndsvitenskap og enkelte grener innenfor samfunnsfagene. I forhold

til samfunnsfagene er det enkelest å ta hisotrie som utgangspunkt.

Historie og hermeneutikk er knyttet sammen med "forståelse". Når forskeren skal studere et historisk verk

nærmere og prøve å få en forståelse av det, er det flere ting som er viktig å tenke. Da i forhold til hvordan

arbeidet blir utført og hvilke personlig fordommer forskeren har på forhånd av arbeidet. Først er det greit å

forklare to begreper som blir brukt mye innenfor hermeneutikken. Horisont og fordommer. Horisont er de

kunnskapene en har fra faglig og personlig erfaringer.

Fordommer er ikke noe negativt innenfor hermenutikken, slik som i den allmenne virkeligheten. Hvis

forskeren har fordommer har han visse forestilinger om for eksempel det var å leve på 1800-tallet. Ved å

være klar over sine egne fordommer er det enklere å endre på disse underveis i arbeidsprosessen og når

man tilnærmer seg nye fakta fra tiden verket ble skapt.

Med andre ord, hvis vi tenker at verket er en tekst, så har teksten en egen horisont fra den tiden den ble

skrevet.

Hermeneutikk foregår slik at leseren med sine orgainale fordommer leser teksten med sin horisont. Etter å ha

lest teksten en gang har leseren mest sannsynlig fått endret noen av sine fordommer. Det er nå viktig at
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leseren går tilbake til de deler av teksten han synes var utydelig eller vanskelig å forstå. Ved å tilnærme seg

faktaopplysninger fra tiden teskten ble skrevet kan også gjøre at leseren forstår verkets horistont bedre. Etter

at forskeren har gjort dette leser han igjen teksten, men denne gangen med en nye fordeommer og utvidet

forståelse for hvordan horisonten til teksten er. Dette kan forskeren fortsette med helt til han og teksten

smelter sammen, for da har man oppnådd forståelse. Denne metoden for å oppnå forståelse av teksten

kalles den hermeneutiske sirkel. Det er denne metoden som er aller vansligst å bruke innenfor hermeneutikk.

Jeg vil også påpeke her at det er ulike meninger om man egenltig kan oppnå full forståelse. Spørsmål som

reiser seg i denne diskusjonen er om man egentlig kan helt og holdet forstå tekstens horisont. Det er flere

grunner til dette. Man kan for eksempel ikke vite hvordan samtidens virkeligheten var til forfatteren som skrev

teksten, man kan heller ikke vite akkurat nøyaktig hva som foregikk i hodet på han eller hvordan han levde

sitt liv. Derfor er det noen som mener at man i grunn ikke kan oppnå å forstå hele teksten, men at man kan

forstå store deler av den. Det er også noen som har påpekt at forfatteren ikke selv vet hva forståelsen av sin

egen tekst er, så hvorfor skal da en i sin samtid forstå den?

Hvem av metodene bruker hermeneutikk?
Ut i fra det som nå er belyst innenfor disse tre forskjellige metodene skal jeg nå prøve å trekke noen

slutninger på om det er kvantitativ eller kvalitativ metode som bruker hermeneutikk som metode.

Hvis vi ser på hvordan de to metodene blir utført så er det flest likheter ved kvalitativ metode. Metoden

observerer og analyserer i en større og brede grad enn det kvantittativ metode gjør. Dette gjøres også

innenfor hermeneutikken. Det er også en likhet når det kommer til subjektiv innvirkning. Kvalitativ metode

med sitt nære forhold til objektene og hermeneutikk med personlig fordommer og en personlig horisont.

Derfor kan man trekke en slutning på at det er kvalitativ metode som innvolverer bruken av hermeneutikk.
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