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Eksamen består av 2 oppgaver. I oppgave 1 skal studenten redegjøre kort for tre av fire 

begreper. I oppgave 2 (langsvar) skal studenten velge én av to oppgaver. Oppgave 1 vektes 

33% og oppgave 2 vektes 66%. 

KORTSVAR 
Jeg forutsetter at dere kjenner disse begrepene. På langsvar forventes det ikke drøftinger eller 

diskusjon. Studentene er bedt om å redegjøre kort. Hovedkriterier her er altså hvor godt de 

forstår det aktuelle begrepet. Målet er ikke å skrive lengst mulig, men det må heller ikke være 

for kort til at det er vanskelig å vurdere forståelsen.  

a) Utbytting 

b) Anomi 

c) Den generaliserte andre 

d) Legitimt herredømme 

 

LANGSVAR 
Begge disse oppgavene er temmelig brede og åpner for at svært mye av pensum kan trekkes 

inn. Det er også oppgaver som eksplisitt ber om studentenes vurderinger og drøftinger. De 

som kan gi velfunderte og velbegrunnede vurderinger av styrker og svakheter må premieres. 

Grunnløs synsing er derimot ikke noe mål. 

 

Oppgave 1) 

Et sentralt tema i klassisk sosiologi var kontrasten mellom før-moderne og moderne samfunn. 

Redegjør for hvordan de ulike klassikerne forstod dette skillet og diskuter likheter og 

forskjeller, samt styrker og svakheter ved synene deres. 

Alle klassikerne har ett, eller flere, begreper for denne litt vel generelle kontrasten. Men som 

minimum må en komme innom mekanisk og organisk solidaritet, og dermed som 

arbeidsdeling/spesialisering/differensiering som et særtrekk ved moderne samfunn; Webers 

handlingstyper og herredømmeformer, og/eller rasjonalitetens jernbur; og Marx vektlegging 



av forskjellen på kapitalisme (“det borgerlige samfunn”) og føydalisme. Stikkordsmessig kan 

det altså være arbeidsdeling, byråkrati og kapitalisme. 

Det er naturligvis stor variasjon i hvor mye detaljer en kan forvente i presentasjonene her, og 

det må være sentralt i karaktersettingen. A burde vel forbeholdes de som har en bortimot 

plettfri redegjørelse, men som i tillegg kan se problemer med de ulike ideene. De er 

forholdsvis lite problematisert og diskutert på pensum og forelesning: dvs., Webers kritikk av 

Marx er godt framme, så den burde de kunne komme inn på: om monokausalitet, overdreven 

økonomisme. Utover det er det ikke så mye eksplisitt diskusjon av forskjeller mellom 

klassikerne, så studenter må premieres om de kan svare bra på det. 

Studentene har lest problematiseringer av klassikerne som eurosentriske, androsentriske og 

som at de neglisjerer betydningen av kolonialisme for det moderne. Dette burde en kunne 

forvente at de kommer inn på. Problemet er altså at klassikerne forklarte moderniteten og den 

“vestlige rasjonelle kapitalismen” kun med referanse til indre forhold i Europa, og dermed 

undervurderte hvor viktig verdenshandelen og kolonialismen var for moderniteten. Ikke bare 

det, salige Weber var ivrig forsvarer av kolonialismen og understreket hvor viktig det var at 

Tyskland ikke sakket akterut på denne fronten. (Saftige sitater av ham i pensum på dette). De 

aller våkneste vil kanskje merke seg at Marx jo gir stor betydning til “globalisering” og 

kolonialisme i “Borger og proletar” (fra Manifestet).  

Sydie betoner hvordan klassikerne gjerne hadde temmelig konservative ideer om kjønn og 

familie. På forelesning har vi snakket noe om hva dette betyr for teorien deres i øvrig. Lar de 

seg overføre til å gjelde kvinner også, for eksempel, til tross for at de er formulert med 

henvisning til menn? 

 

Oppgave 2) 

Religion var et sentralt tema hos Marx, Weber og Durkheim. Redegjør for hvordan de ulike 

klassikerne så på religion og diskuter likheter og forskjeller, samt styrker og svakheter ved 

synene deres. 

Skisseaktig kan vi si at Marx og Durkheim ser på religion som noe som har en sosiologisk 

forklaring, mens Weber er det i en forstand en forklaring i seg selv -- altså som kilde til 

motivasjon. For Marx er religionen et tegn på tilværelsens elendighet, mens det for Durkheim 

er mest å forstå som en “metafor” for samfunnet som sådan. For Weber det en kilde til ulike 

interesser og motiver, som i PE-KÅ-tesen. 

Durkheim baserte analysene sine på “sekundæranalyse” av aboriginenes religion. På 

forelesning har det blitt påpekt at det ligger en eurosentrisme i antagelsen at aboriginenes 

levesett kan antas å være en slags primitiv versjon av vestlig -- som altså impliserer at alle 

samfunn utvikler seg langs det samme kontinuumet -- slik at deres religion kan tenkes å 

inneha det religiøse livs elementære former. Om denne forutsetningen faller er det heller 

ingen spesiell grunn til å mene at en kan finne ut ting om, si, katolisisme gjennom å studere 



naturreligioner. Men det er ikke det samme som å si at teorien hans er feil, for det krever egne 

argumenter mot gyldigheten.  

Marx: undervurderer han behovet/betydningen av religion? Marx ser på religion som de 

undertryktes stønn, hjertet i en hjerteløs verden. Han er også skeptisk til religionskritikk som 

sådan, for det er ikke nødvendigvis noe poeng å skule kvele dette “stønnet”, men å fjerne 

behovet for det. Spørsmålet er imidlertid om ikke dette undervurderer religiøs lengten, som 

kanskje igjen kan knyttes til spørsmålet om Marx’ menneskesyn: glemmer han at mennesker 

også er meningssøkende symboldyr, ikke bare skapere?  

Weber: På forelesning har noen studenter spurt om ikke PE-KÅ-tesen er litt vel spekulativ. 

Akkurat at det å etterleve de protestantiske levereglene er gunstig for kapitalistisk økonomi er 

kanskje ikke så kontroversielt. Innvendingen gjelder mest spørsmålet om pre-

destinasjonslæren, hvor det nok kan innvendes at Weber har knapt med ordentlig belegg for at 

det foregikk på den måten. Samtidig kan en spørre om hvor viktig dette er i det store bildet, i 

og med pre-destinasjonslæren jo ikke var så utbredt. 


