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Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. 
 
Sensur på eksamen faller mandag 21. juni kl. 14.00. Sensuren slås opp på tavlen utenfor Aud. 
7, i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Sensuren kan også hentes på Studentweb fra ca kl. 14.30 
samme dag.  
 
Sensuren regnes som mottatt av studenten når den blir hengt opp, dersom ikke gyldig fravær 
kan dokumenteres. Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til 
instituttet senest 1 uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter 
sensur har falt. 
 
Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne. 
 
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. 
 
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan 
dokumenteres. 
 
Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 
 
 
 

LYKKE TIL! 
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Oppgavesettet består av tre oppgaver. Du skal besvare to av oppgavene. 
Oppgavene teller likt. 

 
 

Oppgave 1 
 

 
I. Hva kjennetegner den moderne, rasjonelle kapitalismen, i følge Max Weber? 
II. Hvordan forklarer Weber fremveksten av moderne, rasjonell kapitalisme i Vesten? 
III. Weber var bekymret for at fremveksten av moderne kapitalisme ville bringe med 

seg noe han omtalte som ”rasjonalitetens jernbur”. Forklar kort hva ”jernburet” 
innebærer, og drøft om Webers bekymring for ”jernburet” er relevant for 
forståelsen av trekk ved dagens norske samfunn - for eksempel private foretak eller 
offentlige institusjoner som sykehus, universiteter og høyskoler. 

 
 

Oppgave 2 
 
 

I. Hva er mekanisk og organisk solidaritet? 
II. Gjør rede for Emile Durkheims teori om sosiale ritualer. Trekk gjerne inn stoff fra 

pensumbidraget om ”Durkheimian Theory of Moral Solidarity” av Randall 
Collins. 

III. Sosiologiens klassikere var på ulike vis bekymret for konsekvensene av 
moderniseringen. Forklar hva disse bekymringene dreier seg om, og drøft i lys av 
dette om det er trekk ved moderne samfunn som undergraver betingelsene for 
sosiale ritualer, slik Durkheim analyserte dem. 

 
 

Oppgave 3 
 
 

I. Gjør rede for forskjellene mellom klasse, stand (status group) og parti hos Weber. 
II. Hvordan skiller forståelsen av sosial ulikhet hos Karl Marx seg fra Webers? 
III. Gir Marx og Weber et godt utgangspunkt for å forstå sosial ulikhet i dagens 

norske samfunn? 
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