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Medaljejuryen er imponert over et høyt nivå på finaleheatet! Tre besvarelser skiller seg ut som 

framifrå, og det var vanskelig å fordele medaljene på seierspallen. Her er likevel den endelige 

rekkefølgen: 

 

 

GULL: Kandidat 21: Tema: Menneskevitenskap. Kandidaten har skrevet en klar og grundig framstilling 

om kompliserte vitenskapsfilosofiske problemstillinger. Essayet innlededes med et langt sitat av 

Raino Malnes som skal vise seg å være grunnlaget for mye av det som kommer senere. Deretter 

følger en grundig gjennomgang av Malnes´drøfting av forholdet mellom samfunnsvitenskapene og 

naturvitenskapene. Comte, Gadamer, Heidegger, Levinas og Sandmo trekkes inn, og særlig vekt 

legges på fenomenologien som viktig når man skal studere mennesket. Kandidaten nøler ikke med å 

kritisere Malnes’ syn. Kanskje skyver den store vekten på fenomenologien andre viktige aspekter ved 

samfunnsvitenskapene litt til side. Det er for eksempel  lite om sosiologien og psykologien her. Det til 

tross, kandidatens drøftende, dristige og selvsikre essay viser imponerende kunnskaper og 

selvstendighet. 

 

 

SØLV: Kandidat 22. Tema: Anarkismen og totalitære ideologier. Et meget godt essay som åpner med 

et historisk tilbakeblikk på anarkismen og sentrale kjennetegn ved den. Kandidaten legger spesiell 

vekt på Bakunins versjon, og diskuterer anarkismens akualitet i dag. Ideologibegrepet blir drøftet på 

en nyansert måte før hun/han sammenligner anarkismen med nazismen. Essayet avsluttes med en 

diskusjon med utgangspunkt i Hannah Arendt om hvorvidt totalitarisme kan forutses. En dristig, men 

i overkant spekulativ påstand om likheten mellom eneveldets ideologi og moderne totalitarisme 

kastes mot slutten. Alt i alt en systematisk og svært kunnskapsrik tekst. Språklig noe omstendelig, 

men med en tydelig rød tråd hele veien. 

 

 

BRONSE : Kandidat 8. Tema: Demokrati. En noe blomstrende innledning trekker opp et 

fugleperspektiv på demokratiet omkring 1500 og i dag. Deretter en stram, kortfattet, men innholdsrik 

framstilling av demokratiutviklingen fra opplysningstiden og til i dag. Kommer inn på hvordan stadig 

flere har blitt trukket inn i folkestyret (stemmerettesutvidelsen, raser, kvinner). Peker på 

demokratiets krise med verdenskrigene. I neste del settes demokratiet opp mot anarkismen og 

kommunismen. Kandidaten får godt fram forskjellene, og viser fint til historisk erfaring. Demokratiets 

overlegenhet er tydeliggjort gjennom bl.a.eksemplet med DDR. I siste delen inn på hvordan ikke –

vold er er et viktig korrektiv til stater som i navnet er demokratiske, men som åpenbart også tramper 

på sentrale demokratiske verdier. Resonnementet er overraskende, men skarpt. Kunne nok likevel 

utvidet denne delen noe mer, bl.a. ved å komme inn på overvåking, begrensninger på ytringsfriheten 

o.l. –  Dette til tross, teksten ligger på en meget høyt nivå og viser en stor grad av selvstendighet. 



NM i historie og filosofi 2013: Medaljejuryens rangering av de fem beste besvarelsene. 

 
 

 

Nr 4: Kandidat 6: Tema: Identitet, fellesskap og ansvar. Innledning om globalisering og behovet for 

en felles etikk. Nasjonsbyggingen i Norge og Tyskland som eksempler på hvordan fellesskap og 

identitet har vært skapt. Gir inntrykk av at Hitler skapte den tyske ideniteten, som om intet skjedde 

mellom 1830 og 1930. Mye av referering fra kilder. Disposisjonen og begrepsbruken litt utflytende. 

Plutselig noe inn om behovet for en felles fiende for å kunne bygge en identitet. Blander økofilosofi, 

Nurnbergprosessen og Küng. Resonnementet blir dermed noe uklart. Faktafeil om rettssaken mot 

Eichmann (ble dømt i Jerusalem, ikke i Nurnberg. Men, alt i alt solide kunnskaper og oppgavens ulike 

deler er godt besvart. 

 

 

Nr 5: Kandidat 20: Tema: Sannhet. En ganske god besvarelse med grei fagterminologi, men noe 

uryddig disposisjon og språkbruk. Starter med en runde om Kierkegaards «subjektiviteten er 

sannheten». Glir så over til noe om universelle fakta og relative sannheter (lobotomering). 

Resonnementet har gode poenger, men blir noe enkelt. Forskjellige sannhetsteorier nevnes kort, 

men blir ikke utdypet nærmere. Synes å regne naturvitenskapelige sannheter og naturlover som 

absolutt sanne. Om Holocaust er to motstridenede syn presentert på en grei måte. Hevder så at 

holocaustbenekterne har misbrukt historien, men overdriver vel dermed implisitt den praktiske 

betydningen de har hatt. Eksemplet med Darwin er noe misvisende og poengløst i denne 

sammenhengen. Til slutt noe om å lære av historien. Trekker inn skolens historieundervisning, 

8.mars, Aleksander den store, 22.juli og 17.mai. Alt sammen interesante eksempler, men de faller inn 

i et noe springende resonnement. 
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