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Eksamen har vanligvis vært skoleeksamen på dette emnet. Pga korona har studentene 
måttet avlegge eksamen hjemme, under samme tidsbegrensning, men på egen PC og 
dermed med alt av hjelpemidler tilgjengelig, i alle fall i prinsippet. I sensuren kan en ha i 
mente at studentene har hatt anledning til å sjekke definisjoner o.l. Samtidig har studentene 
hatt en svært tøff periode: mange på denne eksamenen har aldri vært «vanlige» studenter 
og har kun studert under koronaforhold.  
 
1003S-studentene har hatt obigliatorisk seminarundervisning, mens det har ikke 1003. 
Sistnevnte bekymrer seg for om dette slår uheldig ut for dem. Det kunne jo bety at 1003S-
studentene har en mer utviklet forståelse og bedre refleksjonsnivå. Mitt inntrykk er at 1003-
studentene har mer erfaring, som jeg tror veier opp. Men dere kan godt ha det i mente.  
 
 
Du skal besvare én oppgave, enten oppgave 1 eller oppgave 2. eller oppgave 3. 
Husk å tydelig skrive hvilken oppgave du velger å besvare.  
 
ENTEN 
 
Oppgave 1. 
Redegjør for minst to klassikeres oppfatninger om hva som kjennetegner moderne samfunn. 
Diskuterer likheter og forskjeller, styrker og svakheter ved disse synene. Drøft betydningen 
av klassikernes mannlige, hvite og europeiske blikk for teoriene deres.  
 
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. 
 
Det er kritiske diskusjoner av dette i både læreboka og pensumartikler. Begge har tematisert 
hvordan dette perspektivet er eurosentrisk, i den forstand at det forklarer de moderne 
samfunnenes egenart utelukkende med henvisning til indre forhold i disse samfunnene 
(nasjonalstatene), og som de så også generaliserer til å gjelde menneskesamfunn som sådan. 
Det har også vært tematisert mer eksplisitt hvordan ingen av klassikerne gir kolonialismen 
og imperialismen noen sentral plass i sine fortolkninger, selv om det er klart at de absolutt 
var klar over dette og at kolonialismen og imperialismen har spilt en vesentlig rolle i 
utviklingen av den moderne kaptialismen. Marx’ er nok den som kommer nærmest noen slik 
erkjennelse, for eksempel i pensumformuleringene om hvordan jakten på profitt driver 
borgerskapet jorda rundt. Samtidig har vi også lest om Luxemburgs kritikk av at Marx ikke 
ser ut til å forstå at imperialismen/kolonialismen ikke er et slags tilfeldig utsalg av dette, men 
at det er avgjørende for den moderne kaptialismens eksistens. 
 
Tilsvarende har vi lest en del om hvordan klassikernes tenkning er karakteristisk kjønnsblind, 
ved at de uten videre tar mannlige erfaringer for å være det allmenne. Det skrives 
konsekvent om «menn», og det er ingen tematisering av at realitene er annerledes for 
kvinner. Det er også påpekt flere klart sexistiske elementer i klassikernes resonnementer, for 
eksempel i en tenkning om at kvinnen er mer «natur» enn mannen (som i Durkheims 
resonnementer om hvorfor skilsmisse er integrerende for menn, men ikke for kvinner). På 
forerlesning har det vært sondert rundt hvor avgjørende disse ankepunktene er: 
nødvendiggjør de en oppussing av den klassike teorien, eller er den rotten til kjernen, så å si.  
 
ELLER 
 
Oppgave 2.  
Redegjør for Marx’ historiske materialisme og hvordan denne skiller seg fra Weber og 
Durkheims sosiologi. Diskuter styrker og svakheter ved Marx’ syn, sammenlignet med de to 
andre.  
 
Dette er en langt mer avgrensa diskusjon, som en derfor bør forvente høyere presisjonsnivå 
på. Marx’ historiske materialisme har vi lært om som at den betoner betydningen av to 
relaterte motsigelser: den mellom produktivkrefter og produksjonsforhold, og den mellom 
eiende og ikke-eiende klasser. Som vanlig er har vi sett på dette som å snu Hegel på hodet – 
som i at det er materielle motsetninger, ikke åndelige, som driver historien framover. 
Forelesningene har understreket hvordan Marx bruker tese-antitese-syntese når han 
forklarer overgangen fra føydalisme til kapitalisme, og hvordan dette aktualiserer i ideene 
hans om overgangen fra kapitalisme til sosialisme.  Vi har også tatt for oss hvordan Marx 
skiller seg fra Hegel ved at han ser for seg en slags løsning på dette, i framveksten av et 



samfunn uten disse motsigelsene, knyttet til ideen hans om at arbeiderklassens 
klasseinteresser er annerledes enn tidligere tiders klasseinteresser, fordi arbeidernes 
interesser er ett med menneskehetens.  
Det er naturligvis et antall måter å kontrastere Weber og Durkheim til dette og dette kan 
ikke være en uttømmende liste: På forelesning har vi presentert dette som at Weber står for 
en tilnærming til sosiologisk forklaring som betoner verstehen, det vil si at en må gjøre rede 
for aktørenes motivasjoner. På forelesning har jeg sagt at Webers argument vis a vis Marx 
her er at det ikke holder å forklare at en mulighet finnes (som materielt forhold), en må også 
redegjøre for hvorfor noen vil gripe muligheten. Noe vi ikke har snakka like mye om er jo at 
Weber verken er noen hegelianer og derfor heller ikke har denne måten å fortolke endringer 
på og at han jo heller ikke hadde noen tro på at et sosialistisk samfunn ville løse noen 
motsigelser.  
 
Durkheim på sin side kontrasteres fra Marx ved hans mer standard positivistiske tilnærming. 
For ham er sosiologien som naturvitenskapene og har sine årsaks-virknings-forhold til felles 
med dem. En kan si Durkheim ligner Marx i at han vektlegger «materielle», eller kanskje 
heller sosiale eller sosio-materielle forhold, mens han ikke gir aktørers motivasjon noe 
sentral plass. Samtidig er hans positivistiske samfunnsforståelse annerledes enn den 
dialektiske, som bl.a. kommer til uttrykk i at samfunnsmotsetnigner-/motsigelser ikke har 
noe særlig plass hos Durkheim. Weber og Marx ligner hverandre i betydningen de tillegger 
interessemotsetninger og konflikt, mens noe slikt jo ikke har særlig framskutt plass hos 
Durkheim.  
 
På forelesning har vi tatt opp klassikernes forskjellige forhold til er-bør – eller forskjellen på 
det deskriptive og normative. Weber står for det mest «konvensjonelle» synet her, med 
skarp insistering på verdifrihet i selve forskningen, selv om verdier uomtvistelig spiller inn i 
spørsmålsstillingen. Durkheim og Marx skiller seg fra dette på vesentlige måter. For 
Durkheim oppstår ikke denne problemstillingen: I hans positivisme er det ikke noen spesielle 
problemer knyttet til å skille mellom friske og syke samfunn(sfenomener), det er helt analogt 
til medisinske diagnoser. Følgelig byr det ikke på noe utfordring for sosiologer å uttale seg 
om hva som burde gjøres eller hva en skal mene om diverse samfunnsforhold. For Marx 
melder heller ikke dette problemet seg, som også er grunnen til at han skyr eksplisitte etiske 
diskusjoner og drøftinger av ønskelige samfunnsforhold: han mente å avdekke virkelige 
tendenser i samfunnsutviklingen og en retning på historien, som overfløddigjør de 
normative debattene.   
 
 
ELLER 
 
Oppgave 3. 
Redegjør for Max Webers forståelse av makt og sosial ulikhet. Sammenlign dette med minst 
en annen forståelse fra pensum og diskuter likheter og forskjeller, styrker og svakheter ved 
disse synene. 
 
 
Det er en liten håndfull poenger fra Weber som er relevante her. Det ene er 
maktdefinisjonen, knyttet til dette med å få gjennom viljen sin tross andres motstand. Så er 



det begrepet om herredømme eller domination, som altså viser til mer stabile og 
strukturerte maktforhold. Disse kommer i to former: herredømme gjennom 
interessekonstellasjon og herredømme gjennom autoritet (tradisjonell, karismatisk, 
rasjonell-legal). I tillegg er det tredelingen klasse (marked/økonomi), stand/status 
(ære/kultur) og parti (organisasjon). 
 
Til Marx er kontrasten både i det tredimensjonale lagdelingsforståelsen og i forståelsen av 
klasse som forankret i markedsforhold vs. Produksjon. Det er spesielt det første, 
flerdimensjonale som er sentralt. Felles er ideen om klasse som konfliktfylt, knytta til 
grunnleggende institusjonelle trekk ved moderne samfunn i og gjennom kapitalismen. Hos 
Durkheim er det veldig lite om makt og ulikhet, bortsett fra at han understreker betydningen 
av en slags normativ konsensus om ulikhet (at det rår en «dunkel» oppfatning om hva ulike 
tjenester er verdt). Ulikhetstproblematikken kommer noe mer fram hos Durkheim når det 
gjelder anomi og arbeidsdelingens anomiske former. Men generelt står ikke makt og ulikhet i 
fokus hos Durkheim. 
 
En annen parallell er til Du Bois, som betonte betyndingen av både klasse og rase som viktige 
ulikhets/maktforhold i USA. Selv om Du Bois stod nærmere Marx var han også i konkret 
kontakt med Weber. Studenter som sammenligner disse burde kanskje kunne tenke på at 
dette kan ses som kompatibelt med Weber, da han betoner at klasse og stand kan være 
forbundet på mange måter. Dessuten nevner Weber etnisitet eksplisitt som eksempel på 
stand.  
 
 


