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SKOLEEKSAMEN I  

 
SOS1003 - SOSIOLOGIENS KLASSIKERE  

OG DET MODERNE SAMFUNN 
 

27. mai 2005 
 (6 timer) 

 
 
 
Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. 
 
Sensur på eksamen faller fredag 17. 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 studentene når den slås opp, med mindre 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. 
 
 
 
Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 
 
 
 
 
 
 
 

LYKKE TIL! 
 
 
 
                                      



INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI   BOKMÅL 
   

 2

Oppgavesettet består av tre oppgaver. 
Du skal besvare to av oppgavene. 

Oppgavene teller likt. 
 

Oppgave 1 
 

I. Et sentralt poeng i Durkheims kritikk av Spencer er ideen om at 
”konsensus kommer før kontrakt”. Hva mener Durkheim med dette? 

II. I pensumbidraget ”Bureaukratisering: Tilværelsen gøres mere 
rationel”, forsøker Ritzer å klargjøre hva Weber la i begrepet formal 
(eller ”formell”) rasjonalitet. Hva er formal rasjonalitet, i følge Weber 
og Ritzer, og hvordan kan dette begrepet knyttes til Webers ide om at 
moderne kapitalisme og byråkrati fanger oss i et rasjonalitetens 
”jernbur”?  

III. Gjør rede for sentrale trekk ved Webers teori om fremveksten av 
moderne, rasjonell kapitalisme i Vesten. Er Durkheims ide om at 
”konsensus kommer før kontrakt” relevant for å forstå Webers teori? 

 
Oppgave 2 

 
I. Hva er mekanisk og organisk solidaritet? 
II. Gjør rede for Durkheims selvmordsteori. Gi eksempler. Legg særlig 

vekt på egoistisk og anomisk selvmord. 
III. Sosiologiens klassikere var på ulike vis bekymret for konsekvensene 

av moderniseringen. A) Forklar kort hva disse bekymringene dreier 
seg om. B) Hvordan vil du plassere Durkheims sosiologi i forhold til 
klassikernes bekymringer? C) Er Durkheims bekymringer relevante 
for å forstå dagens norske samfunn? 

 
 

Oppgave 3 
 

I. Hva er Gemeinschaft og Gesellschaft? 
II. Hva kjennetegner moderne storbyliv, i følge Simmel? Er begrepsparet 

Gemeinschaft og Gesellschaft relevant for å forstå Simmels teori? 
III. A) Hva er fremmedgjøring, i følge Marx? B) Gjør rede for 

fremmedgjøringens dimensjoner, ut fra Marx. C) I ”Storbyene og 
åndslivet”, hevder Simmel at noe han kaller for den ”objektive ånd” 
(eller ”objektive kultur”) vokser på bekostning av den ”subjektive 
ånd” (eller ”subjektive kultur”). Hva mener Simmel med dette? 
Sammenlign Simmels analyse med Marx’ forståelse av 
fremmedgjøring. 

 


