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1 OPPGAVE

SV-143, forside
Emnekode: SV-143
Emnenavn: Sosiale institusjoner
 
Dato: 5. desember
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler:
 
Merknader:
Både oppgave 1 og 2 skal besvares.
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

SV-143, oppgave 1
Velg enten  a eller b
 
a) Gjør rede for, med henvisninger til pensum, hva avvik er og hvordan dette begrepet kan hjelpe
oss med å forstå sosiale institusjoner.
 
b) Gjør rede for, med henvisninger til pensum,  hvilke krefter som er med på å forme familien som
sosial institusjon.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave b)
I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for hvilke krefter som er med på å forme familien som sosial instiusjon.
Familie er en sosial insitusjon, kanskje en av de mest betydningsfulle sosiale insitusjonene vi har. Men hva er
en sosial insitusjon? Det er flere definisjoner på hva en sosial insitusjon er. Berger og Luckmann beskriver en
sosial insitusjon som vaner som blir tilpasset et mønster og delt inn i ulike typer. Disse typene er de ulike
sosiale instiusjonene. Martinussen mener at en sosial insitusjon er et system, med mange delsystem, som
løser oppgaver og problemer i samfunnet.
Familien har vært i konstant endring. Vi kan si at det har skjedd en funksjonstapping i familien. Fra å være
storfamilier med flere funksjoner  til å blir en moderne kjernefamilie. Dette regulerer fra land til land og i ulike
tidsperioder, men i dagens Norge er kjernefamilien den mest standarliserte familietypen. Flere sosiologer har
pekt på at en familie skal gi omsorg og følelsesmessig trygghet. Familien er barnas viktigste
sosialiseringagenter i de første leve årene. Det har vært mange diskusjoner på hvordan en familie skal være
og hva som er familiens funksjon. Dette varierer mellom ulike land og tidsepoker. Kjernefamilien er på mange
måter et resultat av en økende individualisering. Det er muligheter for flere valg rundt familielivet. Kvinner tar
lengre utdanning og venter lengre med å få barn, det blir vanligere å få barn utenfor ekteskap og
velferdsstaten har blitt viktigere for foreldres yrkesaktivitet. Dette er noen stikkerord for de endringene som
har skjedd. 
 
Leira skriver om velferdsstaten, og hvordan den på mange måter har tatt over familiens funksjon. Hun skriver
om omsorg, og hvordan dette har endret seg. Først kom omsorgen for eldre og syke, og etterhvert for barn.
Barn var en del av barnevernsystemet, og har nå blitt til en sentral sosial insitusjon. Velferdsstaten har
bygget ut barnehagen slik at foreldrene kan ha et familieliv, men samtidig få tid til å jobbe og bygge en
karriere.Dette fører også til økt skatteinnslag. Omsorg har blitt en sosial rettighet. Velferdsstaten har tilpasset
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seg etter familien behov, dette har gjort det lettere for kvinner å ta utdanning og bygge sin egenkarriere.
Kvinner tar nå lengere utdanning, og venter lengere med å få barn.
 
Vi kan si at barnehagen har tatt mer over primærsosialiseringen. Barn lærer grunnleggende normer og
verdier, slik de gjøre hjemme med familien. I barnehagen lærer barn å samarbeide med andre barn, og få en
forståelse av hverandre. Lek og morro er også en vitkig del av barnehagen. I 1960 og 1997 ble grunnskolen
forlenget. Det er også kommet flere fritidsordninger som er knyttet til skolen. Dette betyr at barn bruker mer
tid på skolen. Skolen er en viktig arena for sekundærsosialiseringen. Sekundærsosialiseringen kan beskrives
som sosialisering i det offentlige rom - Luckamann og Berger. Er velferdsstatens overtakelse av tidligere
familieoppgaver med på å svekke familien som sosial insitusjon? Sosiale insitusjoner har blitt funksjonelt
differensiert. Det vil si at det finnes mange sosiale insitusjoner med mange del-systemer. Sosiale insitusjoner
er en viktig del av livsfasene våre. Vi begynner og slutter i ulike sosiale insitusjoner hele livet.
 
Vi har en sterk velferdsstat som får til endringer i familiemønsteret. Det er også mulighet å være hjemme med
barna, gjennom innføringen av kontantstøtten. Leira konkluderer med at mor fortsatt tar størst ansvar for
barna. Mødre gir opp mye av yrkeslivet når barnet er født. Mange mødre velger å redusere sin stilling i
arbeidslivet og begynner å jobbe deltid. Likestillingen reduserers på mange måter etter at mor har født barn.
Kavli skriver om innvandrere, familie og velferdsstat. Kavli sier også at det er mor som oftest blir hjemme
med barna, og far et den største forsørgeren. Dette stemmer med det Leira skriver om.
 
Halvparten av alle barn blir født utenfor ekteskap.  Dette ble før sett på som et avvik, noe som var i strid med
verdiene i samfunnet. I et moderne samfunn der individets frie valg står høyt, er samboerskap og barn
utenfor ekteskap, blitt en normalitet. Den normale" familie er derimot fortsatt et omdiskutert tema. I USA for
eksempel, blir den tradisjonelle familien idealet. Temaer som abort og ekteskap for homofilie er fortsatt en en
del av diskusjonen rundt familiepolitikken. Vi har fått en kulturell endring. Det modere samfunnet står for
verdier som frihet og likestilling. Jeg vil også trekke fram media og globaliseringen som en del av den
kulturelle endringen. En dimensjon av globaliseringen er akselrasjon. Ting går generelt fortere. Dette kommer
også mye av mediene som sprer informasjon og kunnskap kjapt. Dette fører til spredning av familieidealer.
Media har makten til å vise hva som er "normalt" og "perfekt". Vi sammenligner oss med det media viser,
kontinuerlig. Media har også tatt over mye av barnas fysiske lek, flere og flere bruker mer tid på tv, ipad,
mobiltelefoner osv. enn å dra ut å leke. Vi blir sosialisert inn i en teknologi verden, der media har mye makt
om hvordan ting skal være og se ut. I Norge har vi en sterk velferdsstat som tilpasser seg familiens behov.
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3 OPPGAVE

SV-143, oppgave 2
Velg enten a eller b
 
a)  Drøft, med henvisninger til pensum, hvilken rolle religion har som sosial institusjon i Norge i
dag.
 
b) Drøft, med henvisninger til pensum, hvordan Berger og Luckmanns’  teori presentert i boka
 "Den samfunnsskapte virkelighet" kan hjelpe oss til å forstå sosiale institusjoner.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

I denne oppgaven skal jeg drøfte hvordan Berger og Luckamanns teori presentert i boka "Den
samfunnskapte virkelighet" kan hjelpe oss til å forstå sosiale insitusjoner.
Berger og Luckamann blir plassert i det sosiologiske perspektivet "interaksjonisme". Som er ifølge Pål
Repstad et perpsktiv "nedenfra". Det vil si et perpsektiv som ser på et inividnivå. "Den samfunnskapte
virkelighet" legger vekt på samhandling som en sosial prosess, og den gjensidige avhengigheten av
samfunnet og individ. Boken er del inn i tre deler, jeg skal fokusere mest på del 2 - den objektive virkelighet
og del 3- den subjektive virkelighet. Berger og Luckmann viser hvordan mennesker lærer om seg selv og
samfunnet, og blir en del av samfunnet gjennom insitusjonalisering.
Berger og Luckamnn legger vekt på samhandling mellom mennesker. Samhandling og kommunikasjon er det
som skaper samfunnet. Individet er et sosial vesen som gjennom samhandling danner sin sosiale virkelighet.
Gjennom sosialiseringen danner individet et bilde av seg selv og samfunnet rundt, men samfunnet danner
også mennesket. Berger og Luckmann fokuserer på den gjensidige avhenigheten mellom samfunnet og
mennesket. Samfunnet påvirker individets sosialisering og identitet, og mennesket påvirker samfunnet. De
må forstås som en helhet. Symboler og språk er viktig for å forså hverandre og samfunnet. Gjennom
samhandling og kommunikasjon er språk essensielt. Symboler er også en viktig del i samfunnet. Det er
symboler overalt. Symboler kan være alt fra reklame og fjernsyn til religiøse symboler. Det er symboler som
skiller den objektive verden, fra den subjektive.
I del 2 - den objektive virkelighet skriver Berger og Luckmann om hvordan insitusjoner dannes. Her fokuserer
de på vaner og normer som blir tilpasset mønstre. Alle mennesker har sine vaner, disse vanene tilpasser seg
mønstre. Vaner som er tilpasset et mønstre blir handlinger som  vi til slutt gjør uoppmerksomt, og det er da
det er blitt en insitusjon. Det er sosiale insitusjoner når det er snakk om store grupper mennesker, som for
eksmpel skole, barnehage og religion. Jeg bruker religion som eksempel på sosial insitusjon for å forklare
Berger og Luckmanns tankegang. Religion er en omstridt sosial insitusjon. Relgion er noe som har blitt
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privatisert, spesielt i Norge. Dermed kan det være vanskelig å se på religion som en sosial institusjon. Mange
religiøse praktiserer ikke sin religion, men for mange blir det en tradisjon eller noe som er godt å føle på. For
mange innebærer religion bønn, å gå i kirka eller andre riter. Mange ber på morgenen, før et måltid og før de
legger seg. Dette gjentar flere religiøse hver dag og det blir en vane. Det samme gjelder andre riter også.
Samtidig blir religionen tilpasset hverdagen vår. Dette er et eksempel på vaner som blir tilpasset et mønster
og som gjentas uten anstrengelse. Dette blir da en sosial insitusjon. Berger og Luckmann mener at
mennesket blir en del av samfunnet gjennom insitusjonalisering. Det er dette som er objektive virkelighet.
Berger og Luckmann beskriver også den subjektive virkelighet. I primærsosialiseringen lærer vi
grunnleggende ferdigheter som for eksmpel språk, å gå, gå på do, grunnleggende sikker osv. Foreldrene er
spesielt viktig for barnas første del av livet. De foreldrene man blir født med er de man blir med. I
sekundærsosialiseringen lærer vi normer som hører til insitusjoner. Venner, fritidsordninger og lærere blir
viktige sosialiseringsagenter i sekundærsosialiseringen. Vi kan si at primærsosialiseringen er i det private
rom, og sekundærsosialiseringen er i det offentlige rom. Identitet skapes i sekundærsosialsieringen. Det
samfunnet som indvidet møter har mye å si for invididets identitet. Berger og Luckmann og Mead mener at vi
tilpasser oss samfunnets forventinger. De kaller det den generaliserte andre. Den generaliserte andre er den
personen samfunnet vil at vi skal være. Vi blir en del av samfunnet ved å tilpasse oss de omgivelsene som er
rundt oss. Slik blir vi gode samfunnsmedlemmer. Velger vi å ikke følge samfunnets normer og regler blir vi
sett på som avvik.
Den samfunnskapte virkelighet er en prosess gjenom dialektikk. Vi internaliserer samfunnet, det vil si at vi blir
en del av samfunnet ved å internaliserer forventingene til mennesket som samfunsmedlemmer. Dette vil si å
gjør det til en del av vår personlighet. Dette er viktig for å bli gode samfunnsborgere. Vi blir påvirket av
samfunnet, men vi påvirker også samfunnet gjennom handling - eksternalisering. Den tredje delen av
prosessen er objektivering, som er insititusjonalisering. Denne prosessen har Berger og Luckmann beskrevet
gjennom en reproduksjonssirkel. Der er individet i midten, og skolen, venner, lærere, trenere, foreldre utenfor
individet, og ekternalisering, internalisering og objektivering er helt ytterst.
Gjennom "Den samfunnskapte virkelighet" forstår vi hva Berger og Luckmann legger i begrepet - sosial
insitusjon. Boken viser oss hvordan insitusjoner blir dannet gjennom vanemessige handlinger som blir
tilpasset mønstre, og hvordan det opprettholdes ved at mennesker gjentar disse handlingene uten
anstrengelser. I Berger og Luckamanns forestilling om sosial insitusjon er sosial samhandling sentralt. Den
samfunnskapte virkelighet er et resultat av ekternalisering, internalisering og objekivering.
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