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Digital hjemmeeksamen –  3 dager 

Kandidaten skal besvare én oppgave, enten oppgave 1 eller oppgave 2. De er 
ettertrykkelig påminnet om å skrive hvilken oppgave de velger å besvare.  

 
Oppgave 1: 

Et omdiskutert spørsmål er om klasse fremdeles spiller noen vesentlig rolle i kultur og 
politikk. Redegjør for hva forskningen på pensum sier om dette og diskuter hvor viktig klasse 
er for å forstå kulturelle og politiske spørsmål i dag. 

Det er godt grunnlag i pensum for å besvare dette spørsmålet. Læreboka (Atkinsons Class) gir 
dette temaet mye oppmerksomhet, og det er også et solid knippe pensumartikler om temaet. 
En kan si at det er fire «linjer» i dette: Klasse og livsstil; klasse og politikk; klasse, kultur og 
utdanning; og klasse og kultur. Det er ikke urimelig av studentene å løse oppgaven snevert, 
ved å bare ta for seg de to første aspektene, men en bør belønne om studentene ser den 
bredere relevansen av spørsmålet om kultur her. 

 

Grunnkravet her bør være at studentene kommer inn på debatten om hvorvidt livsstil 
fremdeles er klassedelt, og dermed rimeligvis kan sies å spille noen rolle i å legitimere eller 
reprodusere ulikheter. Likeledes må de forventes å komme innom debatten om hvorvidt det 
fremdeles er klasseskiller i politikken. I begge disse spørsmålene er det en slags opposisjon 
mellom Bourdieu og noe mer «tradisjonelle» perspektiver: Chan & Goldthorpe argumenterer 
for skillet mellom klasse og status både som i at klasse forklarer livssjanser og status livsstil, 
men også at klasse forklarer livssjansepolitikk (høyre-venstre) mens status forklarer livsvalgs-
politikk (liberal-autoritær). Vi har også «nederlenderne» (Class is not dead; its buried alive), 
som argumenterer for at klassestemmegivningen er drukna i “verdistemmegivning”. Hos dem 
forklarer klasse høyre-venstre-skillet, mens kulturell kapital forklarer verdispørsmål. Utover 
dette er det jo handbook-teksten til Geoffrey Evans & Noah Carl, som oppsummerer 
forskningen til støtte for det «tradisjonelle» synet på klasse og politikk.  

 

I begge disse tilfellene har vi pensumbidrag som betoner relevansen av Bourdieus 
homologibegrep. Faber m.fl. finner strukturell homologi mellom livsstil og klasse i Aalborg. 
Flemmen finner homologi mellom klasse og politiske holdninger i Norge. I tillegg viser 
Harrits homologi mellom klasse og relasjonen til politikk i Danmark. På forelesning har vi 
påpekt at disse sår tvil om sentralt poeng hos Bourdieu, nemlig «alliansen» mellom de som er 



dominert i maktfeltet og de som er dominert i det sosiale rom som sådan: disse gruppene er i 
dag atskilt av betydelige uenighet om «verdipolitikk».  

 

Det er relevant for studentene å komme inn på den noe bredere betydningen av kulturell 
kapital for utdanning. De har fyllestgjørende presentasjon av Bourdieus oppfatninger, samt 
kritikk av denne fra Kingston (kulturell kapital er løst og fluffy) og Goldthorpe (kulturell 
kapital kan ikke forklare at langt flere arbeidere tar utdanning nå enn før). De har også 
Andersen og Hansens glimrende artikkel om klasse og skolekarakterer, som i det store og hele 
understøtter Bourdieus analyser og relevansen av disse i Norge. Atkinson studerer 
utdanningsvalg i Storbritannia, og hans konklusjoner taler til fordel for klassekulturelle 
perspektiv på utdanning.  

 

Det er en styrke om studentene kommer inn på spørsmålet om kultur skal inn som en 
konstituerende del av klassebegrepet, som hos Bourdieu. Det går an å kommentere dette på 
flere måter. Chan & Goldthorpe er ikke bare talspersoner for omnivorebegrepet, men også for 
en motstand mot å gjøre kultur til en del av klasse. (Den samme holdningen finner en hos 
«nederlenderne). I tillegg har både Flemmen og Desan kritikker av det bourdieuske 
klassebegrep, selv om ingen av disse avviser betydningen av et klassebgrep som rommer 
kultur. 

 
ELLER 

 

Oppgave 2: 

Et sentralt spørsmål er om klassebakgrunn fremdeles er viktig for ens muligheter i livet. 
Redegjør for hva forskningen på pensum sier om dette og diskuter hvor viktig klassebakgrunn 
er for livssjanser i dagens Norge. 

 

 

Oppgaven ber om en diskusjon av betydningen av klassebakgrunn for ens muligheter i livet. I 
tråd med allmenn uklar språkbruk burde ikke sensor overraskes om studentene ikke skjelner 
tydelig mellom klassebakgrunn og klasseposisjon – altså foreldres og egen klasse. 

 

Denne oppgaven er noe smalere enn den forrige, og har også klarer avgrenset pensumtilfang. 
Mest åpenbart dreier dette seg om sosial mobilitet. Det diskuteres både av Atkinson og av 
Kristen Ringdal, og alle de grunnleggende begrpene om sosial mobilitet bør være godt kjent. 
Ringdal viser at det er stor absolutt sosial mobilitet i Norge – rundt 80 % av alle nordmenn 
befinner seg i en annen Goldthorpe-klasse enn faren sin. Ringdals tall er gamle, men på 



forelesning har vi sett på nyere tall som i all vesentlighet støtter opp under dette bildet av 
absolutt sosial mobilitet. 

 

Ringdal beskriver også Norge som preget av høy relativ mobilitet. Vi har sett på at det er 
temmelig store forskjeller på den relative sannsynligheten for å havne i topp eller bunn av 
klassestrukturen, avhengig av hvor en er begynt. Ringdal understreker at det er i ytterkantene 
det er sterkest reproduksjon, det er mindre mobilitet inn i de øverste og nederste klassene. På 
forelesning så vi på tabeller som viste at snevrere definisjoner av toppen (ORDC) også ga 
langt sterkere bilde av dette, hvor en kunne se at langdistansemobilitet er svært uvanlig, når 
overklassen defineres litt strengere enn hos Goldthorpe. Likevel kan vi ikke forvente at 
studentene kommer inn på det de bare hørt på forelesning. Ringdal også gir grunnlag for å 
hevde at langdistansemobilitet er begrensa. 

 
Dette inntrykket støttes imidlertid opp av eliteforskningen på pensum, som viser svært skjev 
rekruttering til samfunnets toppsjikt. Dette er kanskje mest uttalt i Flemmens studie av 
overklassen og Hansens av økonomiske eliter. Det er rimelig, om enn ikke direkte påkrevd, at 
studentene tenker på denne koblingen til eliteforskning her.  

 

Det er nærliggende å tenke på utdanning og ulikhet i denne sammenheng, også fordi det er så 
direkte kobla til spørsmålet om sosial mobilitet. Denne koblingen er svært nøye understreket, 
også i selve strukturen av forelesningsplanen. De har fyllestgjørende presentasjon av 
Bourdieus utdanningssosiologi på pensum, samt kritikk av denne fra Kingston (kulturell 
kapital er løst og fluffy) og Goldthorpe (kulturell kapital kan ikke forklare at langt flere 
arbeidere tar utdanning nå enn før). De har også Andersen og Hansens glimrende artikkel om 
klasse og skolekarakterer, som i det store og hele understøtter Bourdieus analyser og 
relevansen av disse i Norge. Atkinson studerer utdanningsvalg i Storbritannia, og hans 
konklusjoner taler til fordel for klassekulturelle perspektiv på utdanning.  

 

 
 


