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Oppgave 1 (kortsvar) 

Redegjør kort for tre av følgende begreper:  

a) 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). 

 

b) Det legitime herredømmet og dets tre former (Weber) 

I fremstillingen bør studentene kunne beskrive hva Weber forstår som herredømme («sjansen 

for å finne at en bestemt befaling adlydes») og legitimitet (at herredømmet hviler på 

dypereliggende rettsgrunner). De tre formene er: 1. Legalt herredømme (i kraft av lover), der 

reneste type er byråkratiet, 2. Tradisjonelt herredømme (tro på at ordninger og herskermakt er 

hellige), der reneste type er det patriarkalske herredømme, 3. Karismatisk herredømme (i kraft 

av affektbestemt hengivelse til herskerens person og hans nådegaver/ karisma), der reneste 

type er profetenes, krigsheltenes eller de store demagogenes herredømme. 

 

c) Det hellige og det profane (Durkheim) 

Her burde studentene kunne redegjøre for Durkheims inndeling av religion i trosoppfatninger 

og riter, der trosoppfatningen består av forestillinger og ritene av bestemte handlinger. Når det 

gjelder trosoppfatninger, deler Durkheim disse inn i to gjensidig utelukkende kategorier, det 

hellige og det profane. Hellige ting er beskyttet og isolert gjennom forbud, mens profane ting 

er alt utenfor, som må holdes på avstand fra det hellige. Riter er regelstyrte handlinger som 

foreskriver hvordan en oppfører seg rundt hellige ting. Begreper om det hellige og det profane 

deler verden inn i to domener, og religion omhandler det hellige. 

 

d) Storbylivet (slik Simmel forstår det) 

Studentene bør kunne knytte Simmels arbeid om storbyen til hans modernitetsforståelse, der 

han legger vekt på tre temaer, pengeøkonomien, arbeidsdelingen og storbyen. Storbyen er da 

setet for pengeøkonomi og arbeidsdeling. I den moderne kultur dominerer den objektive ånd 

(intellektet/fornuften) over den subjektive ånd (menneskenes lynne/mer emosjonelt pregede 

forhold), og storbyen er preget av intellektet. Storbyen er videre preget av rotløshet, kontraster 

og mangfold, og det subjektive liv bruker forstanden som beskyttelse. Isolerte 

storbymennesker utvikler derved en blasert holdning, reserverthet osv. Storbyen er imidlertid 

også frihetens sete, preget av personlig frihet og uavhengighet, som igjen kan skape ensomhet. 

 



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) Redegjør for sentrale sider ved Durkheim og Tönnies’ syn på moderne samfunn. 
Diskuter likheter og forskjeller mellom dem. I hvilken grad er deres perspektiv 
relevant for dagens samfunn? 

 

I diskusjon om det moderne samfunn, bør studentene peke på at Durkheim knytter 

modernisering til endringer i arbeidsdelingen og den formen for samhold som kommer av 

likhet (mekanisk solidaritet) og den formen for samhold som kommer av ulikhet (organisk 

solidaritet). Videre bør studentene kunne beskrive Gemeinschaft og Gesellschaft som to 

samfunnstyper og si hva som preger dem og hva de skal beskrive (forskjellen mellom by og land, 

tro/vitenskap, kvinner/menn, føydalisme/kapitalisme) samt motsetnings- og herskeforhold innen 

begge samfunnstypene. Siden vi ikke spesifikt ber studentene om å knytte disse begrepene til 

handlingstypene vesenvilje/kårvilje, bør de ikke få trekk om de ikke gjør det, men allikevel bør de 

studentene som gjør dette belønnes. Både Durkheim og Tönnies kan tas til inntekt for et 

evolusjonistisk perspektiv på sosial endring, og de er begge opptatt av endring mht fellesskap. 

Samtidig bør studentene kunne peke på forskjellen mellom Durkheim og Tönnies tilnærming, 

der Durkheim er makroorientert (samfunnet som en overindividuell sosial «organisme»), 

mens Tönnies er mer mikroorientert og legger vekt på hvordan ulike samfunnstyper er knyttet 

til handlingstyper.  

 

I diskusjon om relevans, kan et tema være hvilke former for fellesskap som preger dagens 

samfunn. Er det slik at fellesskap (community) og tradisjoner som binder mennesker sammen 

blir borte? Blir samfunnet etter hvert mer fragmentert? Eller er dagens samfunn så spesialisert 

at det skapes fellesskap gjennom gjensidig avhengighet? 

 
ELLER:  
b) Et tema i arbeidene til Max Weber, W.E.B DuBois og Frans Fanon er etnisitet og rase. 

Velg to av disse teoretikerne, og redegjør for hovedtrekkene i deres teorier. Diskuter styrker 

og svakheter ved de ulike teoriene med tanke på å analysere det norske samfunnet i dag.  

 

Her bør studentene kunne redegjøre for DuBois formulering av et sosialkonstruktivistisk syn 

på rase, som i stor grad brøt med samtidens biologiske forståelse. Han mente at rasehierarkier 

var dannet av strukturelle krefter (slaveriet og «the color line») og hvilte på makt, 

diskriminering, undertrykkelse og utbytting. Samtidig hadde de subjektive konsekvenser 

(sløret, dobbelt bevissthet). Studentene burde videre kunne redegjøre for endringer i Webers 

syn på rase og etnisitet, der han tidligere mente at raseforskjeller var begrunnet i biologiske 

trekk, mens han etter kontakt med DuBois mente at rase forstått som biologisk arv ikke kunne 

forklare sosiale fenomener. Hos Weber er etnisitet en «antatt identitet» og etniske grupper er 

grupper som har en subjektiv tro på felles avstamming. I pensumteksten av Fanon, er også 

temaet hvordan rasisme og kolonial undertrykkelse påvirker det indre hos individet, og om 

svart bevissthet og en svart kropp i en verden dominert av hvite. Felles for DuBois, Weber og 

Fanon var at de kombinerte en strukturell analyse (med vekt på økonomi, (kolonialisering og 



slaveri hos DuBois og Fanon), makt og dominans) med forklaring av subjektive elementer i 

menneskelig handling. 

 

I diskusjonen av anvendelsen av deres teorier på det norske samfunnet i dag, kan det være 

relevant å diskutere skillet svart/hvitt (er det så skarpt i Norge som i USA, for eksempel), 

ulike former for opplevelser av mindreverdighet (er skam så relevant i dag som da Fanon 

skrev?), rasisme versus andre former for diskriminering (basert på religion, for eksempel). 


