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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 1a)
 
I denne oppgaven skal jeg redegjøre for hva avvik er og hvordan begrepet avvik kan hjelpe oss med å forstå
sosiale institusjoner. For det første vil jeg kort definere begrepet avvik, redegjøre kort for hva en sosial
institusjon er (som jeg skal drøfte videre i oppgave 2), for så å redegjøre for hvordan sosiale institusjoner er
avgjørende for hva som er et avvik og hvordan det å avvike påvirker hvordan samfunnet behandler et individ
og hvordan et individ forholder seg til samfunnet.
 
I boka "Den samfunnsskapte virkelighet" definerer Berger og Luckmann en sosial institusjon som
gjentakende handlinger og fenomener som blir en vane og repeteres så ofte at de tas for gitt og inngår i
hverdagsrutinen til folk, altså er blitt institusjonalisert. Dette innebærer også normer og verdier som vil være
felles i et samfunn, og kan eksempelvis innebære at man ikke skal drepe, stjele eller banne. En annen vanlig
rutine som vil tas for gitt i vårt samfunn er at folk er i arbeid eller utdanning, mens vi samtidig forventer
trygdeytelser gjennom NAV dersom en person er arbeidsledig eller, på grunn av eksempelvis sykdom, ikke
har mulighet til å være i arbeid.
 
Avviksteori, som har sitt utspring i Mead og senere er blitt videreutvikla av Howard Becker, innebærer at noe
avviker fra de verdiene, normene og handlingene som er blitt institusjonalisert i et samfunn. En drapsperson,
tyv, eller noen som er arbeidsledig vil dermed regnes som avvik, da hen avviker fra de verdiene, normene og
handlingene som tas for gitt i et samfunn. Dette kalles for normbrudd.
 
Normbrudd vil som regel få sanksjoner. Disse kan være negative eller positive. Negative sanksjoner kan
være fengselsstraff, bøter eller i enkelte land dødsstraff (som i seg sjøl er et eksempel på at det som tas for
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gitt i et samfunn vil kunne regnes som avvik, eller i det minste ikke tas for gitt i et annet samfunn). Dersom
man blir tatt i å stjele eller for et drap, så vil det føre til bøter eller fengselsstraff. Positive sanksjoner er
belønning for at man følger normene som tas for gitt i et samfunn og er dermed ment til å stimulere til at
individet følger disse normene. Eksempler på positive sanksjoner kan være at et barn får ros for å rydde
rommet sitt eller en god ordenskarakter en elev får for å vise den oppførselen som forventes i skolen. At
noen i det hele tatt avviker fra normene og uformelle regler skaper også nødvendigheten for et lovverk.
Dersom ingen hadde begått drap, så ville det heller ikke vært nødvendig med en formell lov som forbyr drap.
 
Et viktig fenomen der avviksteorien er relevant er samfunnsklasser. En samfunnsklasse vil være en gruppe i
et samfunn med visse fellestrekk og felles interesser. Dersom vi tar utgangspunkt i Karl Marx sin
klasseanalyse, kan vi, litt forenkla, dele inn samfunnet i to klasser - arbeiderklassen og borgerskapet/
kapitalistene (bourgeoisie). Mens borgerskapet har eierskap på produksjonsmidlene, er arbeiderklassen
avhengig av å selge sin arbeidskraft. Mens Marx var opptatt av produksjonsforholdene og eierskap i et
samfunn, mente også Max Weber at det kunne spille en rolle. Weber var dog mer opptatt av posisjonen i
markedet, som også ble påvirker av det sosiale nettverket, utdanninga og andre ressurser, som for eksempel
økonomiske og politiske, det vil si muligheten til å mobilisere for sine interesser, som for eksempel gjennom
et parti, et individ har.
 
Pierre Bourdieu utvikla klasseteorien videre, og definerte et sosialt rom, som kan deles inn i kulturell og
økonomisk kapital. Kulturell kapital kan være avhengig av for eksempel utdanning. Intellektuelle, som
professorer ved et universitet og prester, i tillegg til eksempelvis musikere har hovedvekten på sin høye
kulturelle kapital. Bedriftseiere, ledere i høy stilling og arbeidere med høy profesjonsutdanning vil ha sin
hovedvekt på økonomisk kapital. Det er den kulturelle og den økonomiske kapitalen som vil avgjøre samla
kapitalvolum - og dermed posisjonen i det sosiale rommet.
 
I "Distinksjonen", som kan regnes som Bourdieus hovedverk, skriver Bourdieu om habitus. Forenkla kan
habitus defineres som en samling av holdninger, normer, væremåter, verdier, tanker og handlinger som et
individ har internalisert gjennom sin oppvekst. Habitus er som regel såpass internalisert at et individ ikke
tenker over det, og hva et individ tar for gitt vil være avhengig av habitus. Bourdieu mener også at ulike
samfunnsklasser vil ha ulik klassehabitus. Det vil si at en klasse kan regnes som en sosial institusjon, og at
det som er blitt institusjonalisert, og som individene i eksempelvis arbeiderklassen internaliserer vil være ulik
middelklassens institusjonalisering.
 
Støtte for Bourdieus teori om habitus kan vi finne i Annette Lareaus studie "Invisible Inequalities", der hun
analyserer flere familier og fokuserer på oppdragelsen av barn, basert på både klassetilhørighet og etnisitet.
Det Lareau konkluderer med er at klasse har mer å si enn etnisitet. Barn i arbeiderklassen er i større grad
overlatt til seg sjøl. De er mer knytta til familien, leker mye med søsken og tremenninger, er ute og leker med
andre barn som bor i samme gate og deltar generelt i mindre organiserte aktiviteter. Barn i lavere sosiale
klasser har også større tendens til å underkaste seg autoriteter, som foreldrene. Middelklassens barn blir i
større grad stimulert. Foreldrene deres er i større grad opptatt av å dyrke barnets talenter. Barna deltar i
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organiserte aktiviteter i langt større grad, som eksempelvis idrettslag, orkester og annet. Barna er mer vant til
å inngå i en forhandlingsrolle med foreldra sine, og dermed utvikler de et mer avansert språk, som også vil
gjøre dem istand til å innta denne forhandlingsrollen i møtet med eksempelvis legen og myndigheter de
kommer i kontakt med.
 
Dette har mye å si for avviksteorien. Bourdieu mener at klasse har mye å si for hvordan et barn lykkes i sin
utdanning. Han kommer fram til at utdanningssystemet baserer seg på de høyere klassenes verdier og
normer, deres språkbruk og deres forventninger til oppførsel. Det vil innebære at arbeiderklassens barn, med
sin klassehabitus, vil avvike fra de normene som gjelder i den institusjonen som utdanningssystemet er.
Mens de høyere klassenes barn belønnes for at de følger normene, gjennom gode karakterer, ros og senere
en bedre posisjon i arbeidsmarkedet, opplever de lavere klassenes barn negative sanksjoner, som dårlige
karakterer, negative reaksjoner på deres oppførsel og språkbruk og en dårligere posisjon i arbeidsmarkedet.
 
Howard Becker, som videreutvikla avviksteorien, er mest kjent for stigmateorien. Stigmateorien prøver ikke å
forklare kjennetegn ved individet som avviker, og den tar heller ikke stilling til hvordan avvik skal behandles,
men prøver først og fremst å forklare hva som gjør at et individ avviker og hvilke prosesser som bidrar til at
avvikere forblir avvikere. Stigma vil bety merkelapp, og det vil innebære at et samfunn som definerer noen
som et avvik, setter en merkelapp på vedkommende. Dette vil kunne føre til at et individ tar innover seg
merkelappen og at hen internaliserer rollen som avviket. Dette kan forklare tilbakefall etter sona straff når det
gjelder kriminalitet, men spiller også en rolle med tanke på klassehabitus og utdanning.
 
Forskning viser at sosial mobilitet, det å bevege seg mellom ulike klasser og å "klatre oppover i det sosiale
rom", er et unntak. I Aakvågs innføringsbok i sosiologi vises det til en svensk studie der det ble påvist at barn
fra lavere sosiale klasser, som hadde muligheten til å bytte til en middelklasseskole, lot være, da det ville ført
til tap av nettverket og lite trygghet i en verden de ikke var vant til. I boka "De frafalne", vises det til at elever
som har droppa ut av videregående, tar på seg dropout-merkelappen og har en større sjans for å droppe ut
flere ganger. I "Distinksjonen" viser Bourdieu dessuten til det han kaller for "nødvendighetens smak", som
innebærer at selv om noen skulle bevege seg oppover i klassehierarkiet, så vil hen ta med seg sin
klassehabitus, og eksempelvis ikke bruke mer penger. Vedkommendes klassehabitus vil innebære at hen
heller gjør ting selv framfor å betale noen som gjør det. Dette kan også sees på som et resultat av noe jeg
her velger å kalle for "klassestigma", en merkelapp man har internalisert nettopp fordi man tilhører en
bestemt klasse.
 
For å konkludere: Avvik betyr at et individ avviker fra de normene og reglene som finnes i et samfunn.
Normene og regler i et samfunn skjer gjennom institusjonalisering, altså at de tas for gitt i den sosiale
institusjonen et samfunn er. Dersom det ikke fantes avvik fra normene og uformelle regler, så ville det ikke
vært behov for et formelt lovverk heller. Normbrudd har konsekvenser og får negative sanksjoner, samtidig
som normkonformitet belønnes gjennom positive sanksjoner. Det finnes ulike klasseteorier, og Bourdieu
definerer det sosiale rom, der klasseposisjonen er avhengig av kulturell og økonomisk kapital. Bourdieu
definerer også habitus, i tillegg til å vise til at ulike samfunnsklasser har ulik klassehabitus. Det vil ha noe å si
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for hvorvidt et individ lykkes i utdanningssystemet, der institusjonen er bygd på de høyere klassenes verdier.
Ulik klassehabitus finnes det forskningsbasert belegg for, blant annet i Lareau. Beckers stigmateori bidrar til å
forstå hvordan merkelapper oppståe og blir internalisert, slik at et individ inntar rollen som et avvik, og kan
forklares eksempelvis ved at skoledropouts har en økt tendens til å droppe ut flere ganger - og dette kan
også være en del av forklaringen for at sosioøkonomiske forskjeller reproduseres.
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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

Oppgave 2b)
 
I denne oppgaven skal jeg drøfte hvordan vi kan forstå hvordan sosiale institusjoner oppstår og hvordan en
sosial institusjon kan beholde sin legitimitet og opprettholdes. Dette skal jeg gjøre ved bruk av Berger og
Luckmanns teori i boka "Den samfunnsskapte virkelighet", som jeg videre kommer til å omtale som
sosialkontruktivisme.
 
Berger og Luckmann definerer en sosial institusjon som gjentakende fenomener som blir til en vane og blir
institusjonalisert, altså tatt for gitt. I oppgaven skal jeg bruke ulike institusjoner som et eksempel på hvordan
de kunne oppstå, og hva som kan forklare at de opprettholdes.
 
Berger og Luckmanns utgangspunkt er at institusjoner skapes gjennom gjensidig påvirkning. De bruker
begrepet hverdagsvirkelighet, som vil bety den virkeligheten et individ deler med andre. Dersom en student
går på universitetet, så er universitetet og dens normer og regler en virkelighet vedkommende deler med
andre, og universitetet som institusjon vil være basert på relasjonene en inngår i med andre studenter,
foreleseren og skoleledelsen, men den vil også være avhengig av ytre påvirkninger, som for eksempel statlig
finansiering av universitetene, støtteordninger som studielån, som avgjør hvorvidt en student har råd til å
studere på fulltid eller må jobbe i tillegg, og lover og forskrifter, som kan definere læreplanene og gi føringer
for universitetet.
 
Universitetet som et bygg vil vi kunne definere som en objektiv virkelighet. Bygget finnes og er et faktum.
Selve bygget har dog ingen mening og kunne vært hva som helst før vi gir mening til det. Universitetet som
institusjon er dermed sosialt skapt. Det kan begrunnes i at det gjennom historien har blitt et behov for
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utdanning. Vi kan se for oss et samfunn der det finnes én person som kan lage mat. Vedkommende har en
ekspertise som er tillært selv. Samfunnet rundt vedkommende kan lære å lage mat ved å observere
vedkommende, men siden behovet for mat er stort, så velger vedkommende å avholde kurs i matlaging for å
videreføre kunnskapen. Det vil føre til at flere i samfunnet lærer seg å lage mat, som er et grunnleggende
behov. I og med at det er mange som må lage mat, så kan ikke alle bruke tid på å lære bort
matlagingsferdighetene. Det lille samfunnet vårt vil dermed se et behov for å opprette en skole, der enkelte
ansettes bare for å lage mat. Gjennom tida og flere generasjoner vil det å lære seg matlaging gjennom denne
matlagingsskolen bli vanlig, og et løp som alle går gjennom. Dermed blir det en vane at alle går på denne
skolen, som da er blitt institusjonalisert.
 
Kunnskapen må dog videreføres fra generasjon til generasjon for at den kan opprettholdes. Skolen er blitt en
institusjon for den bestående generasjonen, men hva med den neste? Her skriver Berger og Luckmann om
sosialisering, som de deler inn  i primær- og sekundærsosialisering. Primærsosialiseringen skjer i den tidlige
barndommen, der barnet i størst grad er knytta til foreldra sine. Barnet lærer seg et språk, ser hvordan
foreldra oppfører seg og tar dermed for gitt foreldra som sin eneste virkelighet. Siden barnet ikke har et
forhold til storsamfunnet rundt seg, vil det gå ut fra at hele verden er foreldras verden, og at foreldras verden
er det vanlige. Denne formen for sosialisering kan blant annet forklare hvorfor barn ikke ser noe galt i
overgrep og vold de opplever i hjemmet før de møter samfunnet utenfor kjernefamiliens virkelighet.
 
Når et barn begynner å bevege og å forholde seg til samfunnet utafor kjernefamilien begynner vi å snakke
om kjernefamilien. Barnehagen og skolen som institusjoner i dag bidrar til å fomidle normene og reglene som
gjelder i samfunnet. Dersom barnet oppfører seg på en måte som regnes som avvik, som jeg viste til i forrige
oppgave, vil de ansatte i institusjonen bidra til å korrigere oppførselen. Dersom det er snakk om overgrep og
vold i hjemmet, så har samfunnet vårt flere institusjoner, som politiet og barnevernet, som spiller en
korrigerende rolle, eksempelvis ved å sanksjonere foreldra gjennom fengselsstraff, bøter og/eller å frata dem
barnet.
 
Sekundærsosialiseringa innebærer at barnet, med de normene og den oppførselen (videre kommer jeg til å
bruke begrepet habitus, som jeg forklarte ved å vise til Bourdieu i forrige oppgave) det har fått med seg
gjennom primærsosialiseringa, inngår i en gjensidig relasjon med omverdenen. Barnet handler basert på sin
habitus og ser hvilke reaksjoner det vekker. Gjennom reaksjonene omverdenen viser, vil barnet til en viss
grad tilpasse sin oppførsel, bli vant til normene, verdiene og reglene som tas for gitt i samfunnet, og etter
hvert internalisere dem, altså ta dem for gitt og ikke tenke bevisst over dem lenger. Det må også sies at
sekundærsosialiseringa ikke ville vært mulig uten primærsosialiseringa, da et felles språk og visse tolkninger
av kroppsspråk er en nødvendighet for å inngå i sekundærsosialiseringa. Det er gjennom denne
sosialiseringen en sosial institusjon opprettholdes, og det skal jeg vise gjennom flere eksempler.
 
Dersom vi ser på Nord-Korea, som har vært et veldig isolert land over mange år, og som har vært preget av
et totalitært diktatur, der videreføringa av makt går i arv, vil det være naturlig for oss, som er vokst opp i et
samfunn der demokratiet er institusjonalisert, å spørre seg hvordan befolkninga i Nord-Korea kan finne seg i

Kandidat 5684

SV-143 1 Sosiale institusjoner Page 8 av 10



den undertrykkelsen de er utsatt for. En forklaring kan dermed være at store deler av befolkninga i Nord-
Korea ikke opplever det som undertrykkelse. Gjennom flere generasjoner har befolkningen blitt sosialisert inn
i det lukka samfunnet de er en del av. De får få inntrykk fra omverdenen, da både fjernsyn, radio og tilgang til
internett er underlagt streng regulering og statlig kontroll, og dermed vil befolkningen ikke har et nevneverdig
inntrykk av den øvrige verden. Diktaturet er institusjonalisert, og gjennom flere generasjoner har
sosialiseringa bidratt til at diktaturet tas for gitt. Barna blir sosialisert inn i samfunnet, de kjenner ikke til noe
annet og har en opplevelse av at "det har alltid vært slik". Dermed oppleves diktaturet og regimets overgrep
som legitime, slik at vi kan snakke om både institusjonalisert og hierarkisk/strukturell makt her. Hierarkiet i
samfunnet er basert på at den øverste lederen styrer totalitært, men hierarkisk makt vil ikke nødvendig sees
på som legitimt før den er blitt institusjonalisert og tas for gitt.
 
Selve maktbegrepet kan defineres som "å få gjennomslag for sin vilje, selv om det ytes motstand eller går
imot en annens vilje". I et diktatur som Nord-Korea vil det kunne diskuteres hvorvidt maktutøvelsen går mot
befolkningas vilje, nettopp fordi den maktutøvelsen er institusjonalisert og kan antas for å bli ansett som
legitim. Samtidig kan man argumentere for at maktutøvelsen ansees som illegitim i omverdenen, og at den
går imot viljen til for eksempel FN. Da kan man si at regimet i Nord-Korea nettopp får gjennomslag for sin
vilje på grunn av den institusjonaliserte makta i Nord-Korea. Det globale samfunnet kan altså mene så mye
det vil, men all den tid maktbruken ansees som legitim i Nord-Koreas befolkning, vil det være vanskelig å få
til endring, med mindre man bruker rå makt ved å avsette statsledelsen utenfra.
 
På samme måte kan vi spørre oss hvorfor en minoritet i en demokratisk stat som Norge aksepterer at
majoriteten får gjennomslag og at minoritetens ønsker ikke får like stor gjennomslag. Grunnlaget her vil være
at demokratiet, valg og prosessene som fører til et politisk vedtak er institusjonaliserte og ansees som
legitime i befolkninga.
 
Et annet begrep som det er viktig å se nærmere på er symbolsk makt. Her vil jeg trekke inn Blumers teori om
symbolsk interaksjonisme, som tar utgangspunkt i at vi alltid står i en gjensidig relasjon til ting og personer,
og at vi gir ulik mening til dem. Det vil da innebære at det vi knytter til Nord-Korea er totalitært styre, diktatur,
undertrykkelse og voldsutøvelse. Dette er basert på det vi vet om Nord-Korea, det vi får med oss i media og
det at vi anser et fullstendig annet styresett som legitimt. For oss er Stortinget selve symbolet på legitimt
styre, mens en person fra Nord-Korea muligens ville sett på det som fullstendig kaos dersom vi hadde fortalt
om det uten at vedkommende hadde et forhold til det fra før av. Samtidig vil befolkningen i Nord-Korea
muligens forbinde trygghet, kontinuitet, uavhengighet og selvstendighet med det som vi oppfatter som
fullstendig illegitimt styre. Det vi forbinder med ting er dog ikke fullstendig fastlåst. Dersom en person fra
Nord-Korea flytter til Norge, vil det være mulig at vedkommende endrer syn og forbinder noe mer positivt
med det styresettet hen ikke kjente til på samme måte fra før av.
 
Her er det også viktig å trekke inn globalisering som en avgjørende faktor. Mens konflikter på 1800-tallet i
stor grad avspilte seg mellom nasjonalstater i samme område, så er verden i dag prega av globalisering.
Internasjonale media gjør at vi får med oss mer av det som foregår fullstendig andre steder i verden, folk
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flytter på seg i langt større grad, og konflikter kan avspille seg mellom aktører som er plassert på fullstendig
forskjellige steder i verden. Da kan en se på verdikonflikter som det ikke fantes før. I forbindelse med den
store flyktningsstrømmen fra Midtøsten og Afrika har det blitt enormt mye diskusjon rundt kulturforskjeller og
religion som kilde til konflikt. Mennesker som kommer fra et fullstendig annet sted i verden, som har
fullstendig annen habitus enn befolkninga i det landet de flytter til, blir møtt av et samfunn de ikke kjenner.
Det vil føre til konflikter, de vil bli sett på som avvik, tvunget til å integreres - og opplevelsen av å måtte
tilegne seg en annen identitet, tilpasse seg til en annen habitus, kan oppleves som illegitim maktutøvelse fra
deres ståsted. En kan også drøfte hvorvidt en stigmatisering, der folk blir møtt med fordommer, eksempelvis
at de er kriminelle voldtektsforbrytere som røyker hasj og slår barna sine, kan bidra til at de tar på seg
merkelappen, der det blir en sjøloppfyllende profeti. Disse fordommene er noe som da oppstår på grunn av
det inntrykket vi får gjennom media, internett og dekninga av konfliktene og kulturen i ulike land, og dermed
kan de være en utfordring for den sosiale institusjonen vi er vant til og eventuelt kreve nye lover og
integreringsløsninger for å korrigere det vi anser som avvik. Mest sannsynlig vil det skje en endring i våre
institusjoner, som for eksempel økt fokus på multikulturalisme i skolen, for å tilpasse oss endringene som
skjer, da vi, som er vant til institusjonen vi kjenner til, inngår i et gjensidig forhold med de trekkene som
globalisering og folkeforflytninger medfører.
 
For å oppsummere, så har jeg vist hvordan sosiale institusjoner oppstår og opprettholdes ved å vise til
Berger og Luckmanns teori om dette. Jeg har brukt flere eksempler, som et totalitært diktatur i Nord-Korea og
det vi er vant til som demokrati i Norge. Jeg har også vist til Blumers teori om symbolsk interaksjonisme for å
eksemplifisere at den meninga vi ser i fenomener og ting kan variere basert på erfaringene vi gjør og
relasjonen vi inngår med dem. Jeg har også trukka inn globalisering, som kan skape nye konflikter basert på
ulike verdier og som kan utfordre de sosiale institusjonene vi er vant til, samt å kreve nye løsninger for å
opprettholde de institusjonene - som også kan bety at institusjonen vi er vant til gjennomgår endringer,
nettopp fordi vi står i et gjensidig forhold til andre kulturer og verdiene de er preget av.

 

Kandidat 5684
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