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Begge eksamensoppgavene er relativt bredt anlagt og åpner for at studentene kan trekke inn 
ganske mye av pensumet i besvarelsene. Som en tommelfingerregel bør en belønne 
besvarelser som favner mye stoff, i alle fall så fremt dette ikke går på bekostning av klarhet 
eller presisjon – og at kandidaten får det til å henge sammen.  
 
Underveis prøver jeg å antyde hva vi burde kunne forvente av en C-besvarelse. 
 

1. Det er vanlig å tenke på Norge som et spesielt likhetspreget (egalitært) 
samfunn.  Diskuter med utgangspunkt i pensum hva som taler for og mot en slik 
beskrivelse. 

2. Et viktig spørsmål er hvilken rolle kultur skal eller bør ha i klasseforskning. Redegjør 
for ulike syn på dette og diskuter hva som taler for og mot dem med utgangspunkt i 
pensum.  

 
 
OPPGAVE 1: Det er vanlig å tenke på Norge som et spesielt likhetspreget (egalitært) 
samfunn.  Diskuter med utgangspunkt i pensum hva som taler for og mot en slik 
beskrivelse. 
 
Oppgaven legger opp til en diskusjon av empirien om Norge. Dette er ganske mye, se under. 
Det er å forvente at studentene i noen grad forbinder dette til de overordnede teoretiske og 
empiriske spørsmålene denne forskningen er knyttet an til, som er breiere behandla i pensum.  
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Med andre ord er det dekning her for å omtale klasseforskjeller i sosial mobilitet (Ringdal, 
Flemmen om overklassen, Hansen, Skilbrei), skoleprestasjoner (Andersen & Hansen), helse 
og arbeidsforhold (Elstad), kulturell smak og symbolske grenser (Jarness, Ljunggren), 
segregering (Ljunggren og Andersen), samt anledning til å problematisere forholdet mellom 
klasse og kjønn og etnisitet (Skilbrei, Orupabo, Birkelund).  
 
En kyndig diskusjon av alt eller det meste av dette må naturligvis belønnes godt. Det burde 
vel ikke kreves at en er innom alt dette for å få toppkarakter: en kan fint tenke seg en utmerket 
besvarelse som bare er innom noen av disse temaene, men gjør gode diskusjoner av dem. En 
må være litt våken på eventuelle avgrensninger: en burde kunne gjøre en akseptabel oppgave 
om en kun tar for seg noen sentrale spørsmål, som for eksempel mobilitet og 
utdanningsulikhet, som er temmelig sentrale for problemstillingen. Mens å konsentrere seg 
kun om eksempelvis forskjeller i kulturell smak ville jeg mene er en for snever måte å løse 
denne oppgaven på. 
 
Oppgaven ber studentene diskutere for og mot beskrivelsen av hvorvidt Norge er egalitært. En 
bør ikke ha for strenge krav til diskusjonen til forsvar for Norge som egalitært. Det er lite på 
pensum som eksplisitt forsvarer en slik vurdering av Norge. Her må en forvente at studentene 
heller henspiller på mer common-sensiske ideer, eller eventuelt noe av det som tas opp i Eliter 
i et egalitært samfunn-boken. Jarness og Ljunggren har noen eksplisitte diskusjoner av 
egalitarisme som kulturelt ideal, som det ville være fornuftig av studenter å komme inn på. 
 
Det er dessverre lite eksplisitt komparativt stoff på pensum, som betyr at det er få muligheter i 
pensumet til å systematisk sammenligne Norge med andre land. Det må være et visst rom for 
skjønnsmessige vurderinger fra studentenes side rundt hvorvidt de klasseulikhetene de lærer 
om her skal betraktes som alvorlige og store. Det er naturligvis i seg selv et skjønnsspørsmål, 
men en må ta hensyn her til at de ikke har faglig grunnlag i pensum for en slik vurdering (selv 
om Ringdal har noen kommentarer som sammenligner mobilitet i Norge med andre land, og 
Hansen har med noe om formuesfordeling i Norge sammenlignet med andre land).  
 
Studentene bes her eksplisitt om å diskutere, og jeg har også understreket viktigheten av dette 
på forelesningene. Vi må premiere gode selvstendige diskusjoner.  
 
OPPGAVE 2: Et viktig spørsmål er hvilken rolle kultur skal eller bør ha i 
klasseforskning. Redegjør for ulike syn på dette og diskuter hva som taler for og mot 
dem med utgangspunkt i pensum.  
 
Dette er et tema som går igjen flere steder i pensum. På det mest overordna, teoretiske plan 
dreier det seg om forskjellen mellom Wright (Marx), Goldthorpe (Weber) og Bourdieu. For 
sistnevnte er kultur ikke bare viktig for reproduksjonen og legitimeringen av klasseskiller, 
men i seg selv konstituerende for klasseskillene gjennom kulturell kapital. Dette skiller 
Bourdieu tydelig fra de to andre, som begge har mer «økonomistiske» klassebegrep. (Merk at 
Desan i sitt pensumbidrag påpeker at Marx’ analyse ikke er økonomistisk). Relasjonen til 
Weber er noe mer kompleks, både i termer av forholdet mellom klasse og stand, men også 



fordi Weber jo også ser på sjeldne kompetanser og kunnskaper som en vesentlig ressurs for 
klasseskillene, så forholdet mellom dette og Bourdieu er komplisert.  
 
Chan og Goldthorpe er det klareste eksplisitte motstykket til dette, siden de argumenterer for 
at kulturell ulikhet bør rommes av et eget begrep om, og mål for, status. van der Waal, 
Achterberg og Houtman gjør i praksis noe av det samme, for i deres analyse er 
utdanning/kulturell kapital uavhengig av klasse, med distinkt eksplanandum. Chan og 
Goldthorpe knytter til dette til spørsmålet om struktureringen av kulturell smak, men også til 
politikk. Poenget deres er at klasse (i Goldthorpe-forstand) kan forklare klassisk 
høyre/venstre-orientering (økonomiske spørsmål), mens status forklarer kulturelt konsum og 
holdning til ny-politikk. Nederlenderne mener en variant av det samme. Nederlenderne referer 
til ny-politikk som «cultural voting», og poenget deres er at dersom en kontrollerer for 
kulturell kapital-drevet cultural voting så er klassestemmegiving like utbredt nå som før.  
 
En annen innfallsvinkel kan være å problematisere teorien i dette gjennom mitt pensumbidrag 
«Putting Bourdieu to work…» Det angriper ikke direkte det å ha kultur med i klassebegrepet, 
men problematiserer like fullt «kulturalismen» i en del Bourdieu-forskning. 
 
Problematikken om kultur dukker også opp både i utdanning og sosial mobilitet, i en kontrast 
mellom Goldthorpes rational choice-tilnærming og litt ulike andre, mer kulturalistiske 
forklaringer. Goldthorpe søker å unngå kulturforklaringer på ulikhet i utdanningssystemet, og 
forklarer dette primært som skapt av økonomiske forhold (risiko). Dette er kritisert av Devine, 
som mener dette er for økonomistisk og snevert for å forklare sosial mobilitet. Det er kritisert 
av Atkinson med tanke på utdanningsvalg, for i hans analyser spiller habitus (altså også 
kultur) inn på utdanningsvalg. Lareau fremmer også klart kulturelle forklaringer på både 
mobilitet og utdanning. Andersen og Hansen viser at kulturell kapital spiller inn på 
karakterforskjeller, men dette står strengt tatt ikke i motsetning til hva Goldthorpe sier om 
utdanningsvalg.  
 
Kontrasten kan også belyses med henvisning til ulikheter i helse, hvor vi har skjelnet mellom 
kultur-/livsstils-forklaringer (klasseforskjeller i helseatferd), materielle forklaringer og 
psykososiale.  
 
Så en diskusjon av dette kan altså komme inn på overordnede teoretiske uenigheter, kultur og 
livsstil, politikk, sosial mobilitet og utdanning og helseulikheter. Det er også mulig å knytte 
noe an til segregering her, og påpeke at segregering kan forårsakes både av økonomiske 
forhold (pris/kjøpekraft) og kulturelle ideer om hvor en vil bo – og for øvrig også 
reproduksjonsstrategier (skolevalg).  
 
Oppgaven ber studentene diskutere for og mot ulike ideer om rollen til kultur burde ha i 
klasseforskning. Det er altså enten hvorvidt klasse også skal forstås som kulturelt, eller om 
dette skal holdes atskilt. Dette spiller direkte inn i diskusjonene om kultur og politikk. I sosial 
mobilitet og utdanning kan det dreie seg om hvor plausible de ulike forklaringene som gis er: 
fungerer Goldthorpes forsøk på en a-kulturell forklaring på utdanningsulikhet? Fungerer 
Atkinsons forsøk på en rendyrka habitusforklaring? I kontekst av emnet kan ikke noe sånt 
svares definitivt på, så her må vi se etter om studentene forstår uenighetene og kan 
argumentere rundt dem.  
 



De beste oppgavene kommer vel inn på alt eller det meste av dette. Oppgaver som kun 
konsentrerer seg kun om spesifikke forskjeller – for eksempel kultur i utdanning/mobilitet – 
uten å knytte dette til det større bilde kan ikke nå til topps.  
 
 


