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Oppgave 1 (kortsvar) 

Redegjør kort for tre av følgende begreper:  

a) Mekanisk og organisk solidaritet  

Her burde studentene kunne beskrive Durkheims begreper mekanisk og organisk solidaritet 

og knytte begrepene til hans teori om arbeidsdelingen. Videre bør de kunne at Durkheim 

knytter modernisering til endringer i arbeidsdelingen. 

 

b) Produksjonsmåte 

Studentene bør kunne knytte Marx’ begrep produksjonsmåte til hans forståelse av forholdet 

mellom basis og overbygning. Ifølge Marx består samfunnets basis består av 

produksjonsmåten (måten produksjonen er organisert på), som inneholder to elementer: 

Produktivkreftene (alt som fremmer menneskets kamp for å temme naturen, dvs. teknologi i 

vid forstand) og produksjonsforholdene (forholdet mellom de ulike produsentene, som 

eksempelvis forholdet mellom kapitaleiere og arbeidere). 

 

c) Webers handlingstyper 

I fremstillingen bør studentene kunne legge vekt på at Weber mente at sosiologiens atom er 

individet, og at hans siktepunkt var å forstå (verstehen tilnærming) menneskelig handling. 

Hos ham er handling rasjonell og forutsigbar. Han delte menneskelig handling primært inn i 

fire typer: Formålsrasjonell eller instrumentell handling, verdirasjonell handling, affektive 

handlinger, og tradisjonelle handlinger. 

 

d) Kolonialisering av livsverden 

Her burde studentene kunne redegjøre for Habermas’ oppdeling av samfunnet i livsverden og 

system. Livsverden er preget av kulturell mening, institusjonelle normer og personlige 

identiteter, mens samfunnet sett fra system er preget av overindividuelle strukturer. De bør 

også kunne knytte hans teori om kolonialisering av livsverden til hans kritikk av moderne 

samfunn, som er preget av at livsverden blir reifisert eller tingliggjort på grunn av inntrengen 

fra det økonomiske markedet og statsforvaltningen (penger og makt).  

 

e) Orientalisme (Said) 

Studentene bør kunne redegjøre for hvordan Said mener at orientalismen, som en 

representasjon av Orienten, produseres som diskurs i ulike akademiske disipliner og brukes 

for å legitimere Vestens politiske, økonomiske og militære makt mot Orienten. De flinke 

studentene vil også nevne orientaliserende oppfatninger av ulike minoriteter. 

 

 

 

 



Oppgave 2 (langsvar)  
 

ENTEN: 

  

a) Flere teoretikere på pensum peker på at moderne samfunn er kjennetegnet av en 

«horisontal» differensiering mellom ulike sfærer, eller institusjonelle områder (familie, 

politikk osv.). Redegjør for to eller flere slike teorier. Diskuter deretter forskjeller og 

likheter mellom dem. 

 

I denne oppgaven er det mulig å sammenlikne flere sosiologer på pensum (Weber, Parsons, 

Luhmann, Habermas). De kan også eventuelt også trekke inn Durkheim (arbeidsdelingen). De 

fleste vil kanskje velge enten å sammenlikne Weber/Habermas eller Parsons/Luhmann, men 

kan selvsagt sammenlikne på tvers av dette. Hos Weber blir differensiering knyttet til 

utviklingen av de forskjellige verdisfærene (økonomi, politikk, slekt/familie, erotikk, estetikk, 

vitenskap, religion). Hos Habermas er det rimelig å legge vekt på inndelingen av samfunnet i 

livsverden (differensiering innad i livsverden i vitenskap, kunst, rett, offentlighet) og system 

(utskillelse av to systemer, nemlig statsforvaltningen og markedet). Hos Parsons forbindes 

differensiering med utviklingen av subsystemene (økonomi, politikk, samfunnsfellesskap og 

rett, og religion og kulturelle institusjoner)/AGIL skjemaet. Hos Luhmann kan studentene 

beskrive hvordan han ser for seg at moderne samfunn er funksjonelt differensierte i en rekke 

subsystemer (bl.a økonomi, politikk, rett, utdanning, familie, kunst, vitenskap, religion, 

medier, behandling, militæret), og de sosiale systemers autopoiesis (selvreferanse). Når det 

gjelder temaer for diskusjon, kan studentene ta for seg hvilke sfærer som likner hverandre hos 

de ulike teoretikerne, i hvilken grad det skjer en kommunikasjon mellom sfærene, i hvilken 

grad sfærene påvirker hverandre og hvilken vei påvirkningen i så fall skjer, og hvorvidt det 

finnes en overordnet sfære.  

 

 

ELLER:  

 

b) Gjør rede for Du Bois’ forståelse av maktforholdene mellom svarte og hvite i USA. På 

hvilke måter henger denne forståelsen sammen med Marx’ og Webers teorier om 

sosial lagdeling?  

 

Her bør studentene kunne redegjøre for Du Bois’ analyse av konsekvensene av slaveriet og 

rasismen, både de strukturelle faktorene (the color line) og de subjektive faktorene (sløret, 

dobbelt bevissthet). Du Bois’ forståelse av «the color line» kan knyttes til Marx’ teori om 

fremveksten av kapitalismen, sosiale klasser (som defineres ut fra produksjonsforholdene), og 

utnytting/fremmedgjøring. Du Bois’ forståelse av både strukturelle og subjektive faktorer kan 

knyttes til Webers forståelse av makt, klasse og stand (eventuelt også til etniske grupper). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


