
Studentene skal besvare 1 av 3 oppgaver. 

 

Vær obs på at studentene på SOS1003 ikke har hatt tilbud om seminarundervisning, i 
motsetning til 1003S som har hatt det.  

 

Oppgave 1 

Et sentralt spørsmål for sosiologiens klassikere er hva som skiller moderne samfunn fra før-
moderne samfunn. Redegjør for minst to ulike oppfatninger om dette fra pensum og diskuter 
forskjellene mellom dem.  

Dette er den bredeste og åpneste oppgaven. Dette regnes som ett av to overordna tema i faget, 
og også det vi har fokusert aller mest på.  

I forelesninger har dette forenklet blitt framstilt slik: Marx vektla kapitalisme vs føydalisme; 
Weber rasjonalisering; Durkheim differensiering/arbeidsdeling, som i organisk vs mekanisk 
solidaritet. Om de får med Simmel om storbyen/urbanisering er det bra. Jeg har understreket 
at dette er en forenkling, og de burde jo uansett kjenne til mer ved klassikerne enn disse 
buzzwordsene.  

Oppgaven ber studentene redegjøre for og diskutere minst to stykker. Formuleringen med 
«minst» antyder at det er mininumnskravet. Etter mitt skjønn er det egentlig rimelig å 
forvente de tre store her. Men svært god diskusjon av bare to må også være nok til å score 
bra,. 

Det er naturligvis mye som kan sies om alle disse. Hos Marx har vi understreket dobbeltheten 
i hans vurdering av kapitalismen, som uvurderlig framskritt men også farlig rovdyr. de leser 
utdraget Borger og proletar, hvor Marx og Engels gir et temmelig spissformulert og overspent 
bilde av kontrasten til det før-kapitalistiske. Vi har også understreket kapitalismens dynamikk 
og dens iboende tendenser til konflikt og kriser: kapitalisten dras unngåelig inn i konkurranse 
med andre kapitalister og inn I konflikt med arbeiderne. Vi har også knyttet inn 
fremmedgjøring her.  

Med Weber burde en vel forvente at studentene trekker inn idealtypene for handling og 
autoritet. Vi har understreket at rasjonaliseringen innebærer økt betydning av de to formene 
for rasjonell handling og særlig formåls/-instrumentell rasjonalitet. Vi har også snakket litt om 
jernburet og avfortryllingen og litt om de dystre politiske implikasjonene. 

Med Durkheim har vi snakka ganske mye om organisk og mekanisk solidaritet, og vi har vært 
innom den litt tvilsomme linken til repressiv og restitutiv lov. Dette har også vært forankra 
både i en lesning av Durkheim som at hans hovedspørsmål dreier seg om hva som holder et 
samfunn sammen, som også Selvmordet blir lest inn i. Vi har også vært innom ideene hans 
om sosiologi som samtidsdiagnose og sett på ham som ivrig reformist. 

 



Oppgave 2 

Marx, Weber og Durkheim hadde ulike metodologiske oppfatninger -- om hvordan sosiale 
fenomener og endringer burde studeres og forklares. Redegjør for minst to ulike oppfatninger 
om dette fra pensum og diskuter forskjellene mellom dem. 

Dette er på et vis det andre hovedtemaet i faget, men ikke like prominent som det førstnevnte. 
Det er diskutert mye i læreboka og jeg har også snakket en del om deres ulike metodologiske 
ideer. 

Skjematisk har jeg omtalt det som at Marx vektlegger dialektisk analyse av 
samfunnsmotsigelser og konflikter, Durkheim en slags ide om at sosiale forhold skal studeres 
omtrent akkurat som naturfenomener og at han jo vektlegger hvordan aktører formes av 
samfunnet; mens Weber understreker Verstehen og er forløper for metodologisk 
individualisme (og mye annet).  

I mine oppsummeringer har jeg omtalt det som at Durkheim upresist kan kalles «positivist» -- 
han er ikke det i streng forstand, men i den litt dagligdagse betydningen som i at han ikke ser 
noen prinsipiell forskjell på sosiologisk og naturvitenskapelig metodologi. Vi har snakka en 
god del om sosiale fakta, hva det vil si at de er sosiale fakta. Vi har understreket ideen om at 
sosiale fakta må forklares med andre sosiale fakta, illustrert ved Selvmordet (selvmordsrate 
forklares av integrasjon og regulering). Vi har også understreket Durkheims sosiologiske anti-
individualisme,  

Med Marx har vi vært en del gjennom historisk materialisme og hans forklaring på 
kapitalismens framvekst i termer av motsigelser i føydalsamfunnet. Vi har understreker at 
denne forklaringsmåten er den samme som han bruker for å forklare hvordan kapitalismen vil 
erstattes av sosialisme. Jeg har gjentatt – som læreboka – at Marx peker på viktigheten av 
strukturelle forhold for sosiologisk forklaring, som i den nevnte konkurransetvangen og 
klassekonfliktene. En annen løsning, om enn mindre presis, er å bare fokusere på 
materialismen og basis-overbygning-type ideene, altså om at det i følge Marx er materiell 
eksistens som bestemmer ens bevissthet (en posisjon som også har klare affiniteter med 
Durkheim, som har vært diskutert på forelesning).  

Vi har fulgt lærebokas framstilling av Weber som en som vektlegger at en må forstå aktørers 
motivasjoner og situasjonsforståelser for å kunne forklare noe historisk og samfunnsmessig. 
Vi har også fulgt læreboka i å lese Protestantismens etikk og kapitalismens ånd som en slags 
demonstrering av dette prinsippet, opp mot Marx: at det holder ikke bare å kunne vise til at de 
strukturelle forholdene ligger til rette, aktører må også ha motivasjon for å gripe sjansen. På 
forelesning har dette blitt kontrastert med Durkheim også.  

 

Oppgave 3 

Et sentralt tema hos klassikerne er betydningen av religion i moderne samfunn og i sosiale 
endringsprosesser. Redegjør for minst to ulike oppfatninger om dette fra pensum og diskuter 
forskjellene mellom dem. 



Dette er den kan hende mest avgrensa oppgaven, og på en måte den enkleste. Den har i alle 
fall den enkleste redegjøringsdelen, mens det er litt usikkert hva en burde forvente av 
drøftingen her.  

Dette temaet behandles i læreboka, men har ikke blitt løfta opp som et hovedspørsmål i 
emnet. På forelesninger har vi snakket grundig om Weber om protestantismens etikk og vi har 
snakket om Durkheims analyse av religion og ritualer. Begge disse har også vært repetert 
dobbelt opp, både på forelesningen om sammenligning og i den repeterende 
avslutningsforelesningen. Imidlertid har jeg på forelesning sagt lite om Marx om religion, 
men dette er grundig dekka i pensum.  

Fra redegjørelsesdelen tenker jeg vi burde kunne forvente at de kan si noe om at Weber pekte 
på protestantismen som kilde til rasjonalisering, som mer generelt kan uttrykkes som å gi 
ideer (religion) en viktig rolle i sosiologisk forklaring. Dette er fremhevet som poeng i 
læreboka. De burde også kunne si noe om Durkheim om religion og ritualer: at religion og 
ritualer fremmer samfunnsmessig solidaritet. De burde også vite litt om Marx’ 
religionskritikk, siden den jo er omtalt på pensum: ikke bare det med opium for folket, men 
også dette om religion som hjertet i en hjerteløs verden og sånn. Jeg understreket i 
oppsummerinsgforelesningen at for Marx er kritikken av religion egentlig bare et slags 
forstadium til den hensynløse kritikken av alt som eksisterer, som han sa.  

Durkheim og Marx har i en forstand til felles at de ser på religion som en konserverende kraft. 
Deres kritiske forhold til religion er imidlertid annerledes: For Marx er religion et symptom 
på den samfunnsmessige lidelsen, for Durkheim er den kilde til solidaritet. Durkheim er 
avvisende til gudstro, men han avfeier ikke religion i klassisk opplysningsånd. Vi har kort 
vært innom, og læreboka gjør mer ut av dette, at Durkheim ønsket seg en slags sekulær 
erstatning.  

Marx og Weber skiller seg vel her mer metodologisk: For Marx reflekterer eller forvrenger 
religion underliggende materielle forhold, mens det for Weber altså er en selvstendig kraft, i 
en forstand. Det er altså relevant å trekke inn basis-overbygning-modellen her (med 
forehehold at pensum understreker at Marx ytterst sjelden brukte denne figuren).  

 
 

 


