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1 OPPGAVE

SV-133, forside
Emnekode: SV-133
Emnenavn: Innføring i sosiologi
 
Dato: 13. desember
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt
 
Merknader:
Begge oppgavene skal besvares.
De to oppgavene vektes likt, og begge må bestås for at kandidaten skal bestå eksamen.
 
-----------------------------
 
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-133, oppgave 1
Redegjør og drøft tre av begrepene under. Du velger selv hvilke tre du vil ta for deg.
 
A) Klassereise
B) Bernsteins språkkoder
C) Komplementære roller
D) Kohort
E) Altruistisk selvmord 
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A)
Klassereise handler om sosial mobilitet. Sosial mobilitet kan defineres som endringer i en persons
sosioøkonomiske stilling. Klassereise er opplevelsen av dette.
Klassereise vil altså si å bevege seg fra en samfunnsdefinert sosial klasse til en annen. Sosial mobilitet er
langt fra selvsagt, og individet må overkomme utfordringer og hindringer av ulike slag. Disse kan for
eksempel ligge i økonomi, kultur eller språk.
En klassereise oppover i de sosiale lagene oppfattes gjerne naturlig som utelukkende positivt. Imidlertid kan
det også være negative sider ved dette. Å foreta klassereise medfører risiko for å distanseres fra
primærgruppene en har i sin opprinnelige sosiale klasse. Dette kan være både postivt og negativt, alt etter
individets preferanser. I negativt tilfelle kan primærgruppene oppfatte klassereisen som en søken bort fra
verdiene og virkelighetsoppfatningene som ligger i for eksempel arbeiderklassekulturen. Derav stempler de
det mobile individet som en "snobb", og tar avstand.
Det er rettet kritikk mot klassereiselitteraturen for en ensidig skildring av klassereise, og særlig det bildet
denne gir av arbeiderklassen. Arbeiderklassen og kulturen som finnes her assosieres med en negativ
tilstand, hard og primitiv. Dette kan hevdes å bidra til opprettholde et skille bygget på lite forståelse mellom
klassene. Å komme seg opp og vekk defineres som en truimf. Skilbrei spør hvorvidt vi egentlig kan lære noe
om arbeiderklassen fra de som ikke vil være der.
Eduoard Louis presenterer en annen side av dette. I sin fortelling om barndommen som Eddie Belleguelle
tegner han et bilde av en gutt som mer enn noe annet kun ønsker å passe inn i det arbeiderklassesamfunnet
han er født inn i. Problemet er at han ikke svarer til de kulturelle forventningene som ligger i samfunnet rundt
ham. Han er blant annet feminin, og sliter som følge med å leve opp til det maskuline idealet, som er det
dominderende idealet i kulturen her. På tross av hans ønske om å høre til, blir til slutt det å søke seg opp og
bort løsningen. Belleguelle tvinges ut på sin klassereise, og ender opp som Louis.
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B)
Språk er et massivt verktøy. Språk tillater kommunikasjon og stukturerer hverdagen. Språk brukes for å
definere virkeligheten.
Bernstein brukte begrepet om utviklende og begrensende språkkoder. En utviklende språkkode innebærer en
omfattende språklig kompetanse av den typen vi gjerne forbinder med uttrykk som "formell". Setninger og
formuleringer vil være lengre og komplette. Det er en språkkode som gjerne brukes i sekundærgrupper. En
begrensende språkkode er en språkkode som typisk vil høre mer hjemme i en primærgruppe. Setningene er
kortere, og trenger ikke være komplette. Det legges til grunn at medlemmene av gruppa har en intern
forståelse. Symboler, kroppspråk og til og med enkle lyder fra sender vil kunne forstås av mottakerne, og
oppfattes som en legitim måte å kommunisere på.
I en begrensende språkkode ligger det at den kan fungere nettopp begrensende. Som fastslått, er bruken av
den begrensede språkkoden mest aktuell i primærgrupper, mens en utviklende språkkode gjerne er mer
hensiktsmessig i møte med ulike sekundærgrupper. Dermed kan, som nevnt i oppgave A, språket fungere
som en hindring for sosial mobilitet.
Et sentralt eksempel vil være innenfor utdanningsinstitusjonene. En retning innenfor et kulturteoretisk
perspektiv på utdanningssystemet legger til grunn at utdanningsinstitusjonene passer middelklassen så godt
ettersom utdanningsinstitusjonenes språk er middelklassens språk. Vi kan altså si at det innenfor
skolesystemet brukes en utviklende språkkode. Barn fra lavere sosiale lag, som har fått internalisert en
begrensende språkkode, vil da slite mer i møte med den utviklende språkkoden. Å lykkes dårligere i
utdanningsinstitusjonene vil igjen fungerende begrensende på andre områder som, kanskje mest
nærliggende, arbeidsmarkedet.    
 
E)
Selvmord er en individuell handling, og det kan som konsekvens være lett å se utelukkende til individuelle
forklaringer på handlingen. Imidlertid mente Durkheim at selvmord kan forklares utfra samfunnsmessige
forhold. En må se på konteksten mennesket handler i. Durkheim delte inn tre typer selvmord: egoistiske,
altruistiske og anomiske. Egoistiske selvmord oppstår som følge av at sosiale bånd er for svake, mens
anomiske følger av at normene blir uklare.
Altruistiske selvmord er en konsekvens av at de sosiale båndene er for sterke. Forpliktelsene man føler
overfor fellesskapet og andre mennesker blir så viktige og omfattende at å ta sitt eget liv fremstår som det
totalt sett mest ønskelige. Det kan forstås som at selvmordet er i fellesskapets beste. Individets ve og vel blir
underordnet gruppas  Vi kan se for oss den tradisjonelle metaforen om den gamle indianeren som går ut i
skogen for å dø. Han er blitt mer av en belastning enn nytte for stammen, og ser det så til det beste for det
samfunnet han er en del av at han avslutter livet så de andre slipper å bære ytterligere byrder.   
Et annet typisk eksempel er japanske kamikazepiloter under andre verdenskrig. For nasjonens vinning gikk
de en sikker død i møte ved å krasje flyene sine i den hensikt å skade fienden. Målet om at nasjonalstaten
skulle gå seirende ut av krigen var sosialisert så sterkt inn i individets verdigrunnlag, at selvmord var et
legitimt og naturlig middel. For å ytterligere demonstrere det altruistiske selvmordet, kan vi se videre på den
rådende japanske virkelighetsforståelsen under krigen. Konseptet med ære stod sentralt. For eksempel
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kunne en, når det var klart at en posisjon var tapt, ta livet sitt fremfor å trekke seg tilbake eller bli tatt til fange.
Å overgi seg selv eller statens interesser til fienden uten kamp var å anse som en feig, egoistisk handling.
For å ikke tape æren overfor felleskapet, blir selvmord en hederlig utvei.    
Konseptet om altruistiske selvmord er fremdeles høyst aktuelt. I dag kan et fremtredende eksempel være
religiøse selvmordsbombere. Ulike verdifelleskskap innenfor religionen har ulike forståelser av legitime midler
for å nå sine mål. Blant disse kan være å ta sitt eget liv og andres liv samtidig. Individene er så sterkt
integrert i dette verdifellesskapet at slike ideer fremstår som legitime. 
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3 OPPGAVE

SV-133, oppgave 2
Velg én av disse oppgavene:
 
Enten:
I boka «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd» presenterer Max Weber en sammenheng
mellom religiøsitet og utviklingen av kapitalismen. Gjør rede for og diskuter denne
sammenhengen. Sørg for å bruke sosiologiske begreper i diskusjonen din. 
 
Eller:
Gjør rede for og diskuter Erving Goffmans ritualbegrep og hvordan utviklingen av identitet foregår
gjennom deltakelse i hverdagslivets ritualer. Sørg for å bruke sosiologiske begreper i diskusjonen
din. 
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Ritualer og identitet
 
Sosilogi tar for seg store spørsmål om forhold mellom aktører og strukturer. Enkelte vil legge til grunn at det
er samhandling mellom mennesker som bygger samfunnet og rammene innenfor dette opp nedenfra.
Goffman utpekes gjerne som hverdagssosiologen over noen. For ham spiller ritualer en betydelig rolle i
hvordan individet  Denne oppgaven vil ta sikte på å diskutere Goffmans ritualbegrep og hvordan utviklingen
av identiet foregår gjennom deltakelse i hverdagslivets ritualer.
Det kan først og fremst være relevant å redgjøre kort for begrepet ritual. Én mulig definisjon av ritual, er at
det er noe som tillegges det fulle og hele fokus av to eller flere mennesker i fysisk nærvær av hverandre. Det
er sentralt at ritualet forekommer jevnlig.
Goffmans ritualbegrep kan plasseres innenfor de konstruerte teoretiske rammene som danner
interaksjonismen. Et interaksjonistisk perspektiv er aktørorientert, og legger til grunn at mennesket er
meningssøkende og definerer seg selv og verden i samspill med andre. En definerer seg selv gjennom
indentitet. Mead skildrer konstruksjon av identitet gjennom "jeg, meg og den generaliserte andre". "Jeg" er
den identiten en blir "født" inn i. "Meg" representerer identiteten en selv tillegger seg. "Den generaliserte
andre" går på samfunnssynet på hvem en skal være. Individet må se seg selv som objekt og ta inn i seg
samfunnets forventninger om hvem og hvordan det skal være. Altså er individet avhengig av andre
mennesker og rammene andre har lagt til grunn for å utvikle identitet. I ritualer er denne samhandlingen
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viktig. Det er gjennom samhandlingen individene finner mening. Ritualer er samhandling som skaper mening
for de involverte. 
Sentralt for ritualet er dets repeterende form. Dette er relevant opp mot sosiale institusjoner. Sosiale
institusjoner kan defineres som repeterte mønstre av samhandling rundt et mål eller en verdi. Ritualer kan i
høyeste grad forstås som repeterte mønstre av samhandling. Utfra dette kan vi slå fast at ritualer bidrar til å
bygge og opprettholde sosiale institusjoner. Sosiale institusjoner vil igjen kunne ha mye å si for individets
utvikling av identitet.
Familien er den første sosiale institusjonen individet inngår i. I familien utøves mange hverdagsritual. Det kan
for eksempel være å spise måltider sammen, se på TV eller spille spill og leke. Foreldres interesser vil danne
grunnlag for hvilke ritual som praktiseres på en daglig basis. Alt dette bidrar til å knytte identiteten opp mot
familien.
Et videre eksempel er religion. Religion kan relateres til noe stort og omfattende, spørsmål som er overordnet
dagligdagse, små praktikaliteter, men kommer også i form av mange hverdagslige ritualer. Det kan være å
besøke gudshus eller be. Gjennom disse ritualene kan en knytte identieten sin opp mot religiøse verdier og
fellesskap.  
Et annet eksempel er idrett. Idrett fremstår som en vesentlig identitetsfaktor i dagens samfunn. Mange finner
mening i å knytte identitet opp mot ulike idretter via hverdagslige ritual. Dette kan være delta aktivt i sporten
selv, eller innta rollen som interessert og supporter. Dette kan konkretiseres ved hjelp av eksemplet fotball og
den omfattende kulturen som er bygget opp rundt denne idretten. Hverdagsritualene kan bestå av å spille på
et organisert lag eller som avbrekk i skolehverdagen. Eller en kan dyrke denne delen av identiteten ved å
diskutere fotball med andre eller delta som tilskuer på kamper.   
Album har sett på hvordan hvordan sykehuspasienter bruker interaksjonsritual for å avlaste den situasjonen
de befinner seg i. Når pasientene sammen inngår i interaksjon, foksuserer de på det hverdagslige fremfor
sine respektive sykdomstilstander. Praten dreier seg ikke om alvorlighet og behandling, men fokuserer på det
dagligdagse. En kunne kalt det meningsløs tomprat, men "meningsløs" blir feil i denne sammenhengen.
Meningen ligger i å omgås som om tilstandene var normale. Identiteten deres defineres da ikke kun under
merkelappen "pasient". Gjennom interaksjonen definerer de hverandre og seg selv i større grad som
hverdagslige mennesker.  
Motsetningen til dette er miljøer og interaksjon som bidrar til å ytterlig sykeliggjøre individene og er
interessant å ta med i betrakningen. I bestemte situasjoner og miljøer vil det foreligge en forventning om at
det aktuelle individet, da gjerne en pasient, er sykt. I tilfeller kan denne forventningen være så definerende at
den setter strenge rammer for rollen som pasient. En pasient skal være syk, og dermed oppføre seg som
vedkommende er syk. Som ramme for interaksjonen ligger det en diskurs som slår fast at en skal oppføre
seg syk i samhandlingen med andre. Dermed skjer det en motsatt prosess enn ved de hverdaglisgjørende
ritualene. Disse interaksjonsritualene bygger på og sementerer indidvidenes rolle som pasienter. Individene
opplever en forventning om at de skal være sykeliggjorte, og reproduserer denne forventningen i møte med
andre pasienter. Gjennom å dyrke det hverdagslige kan Albums sykehuspasienter ses å bryte med en slik
sykelighetsdiskurs og danne sin egen som en motvekt.
Ritualer kan også bidra til å holde individer i mønstre normer og verdier i samfunnet definerer som uheldige.
For eksempel kan det å ruse seg sammen være et ritual som fører til rusavhengighet, eller medlemmene i
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kriminelle gjenger kan definere seg utfra sin koordinerte kriminelle livsstil. Disse refleksjonene kan vi se i lys
av Beckers stemplingsteori. Becker tar for seg hvordan et stempel gitt av samfunnet og medmennesker, kan
internaliseres i den enkelte og bli en del av identiteten til vedkommende. Slik konstrueres sosiale avvikere. 
Skatvedt har snudd denne teorien for å se på hvordan hverdagsritual kan brukes til "re-stemple" avvikere
som vanlige mennesker. I et forskningsprosjekt ved en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere, har hun sett
på hvordan pausene i denne institusjonen kan være "virksom uvirksomhet". Særlig er røykepausene som
ritual av interesse. Når noen av de ansatte inviterer brukerne med på en røykepause, fjernes bruker-
hjelpeapparat skillet som ligger mellom dem. Begge partene inngår i det samme hverdagslige ritualet som
består i å ta en røyk sammen. Praten reflekterer ikke den behandlingssituasjonen de befinner seg i, men er
hverdagslig småprat. I denne settingen er partene likemen, og brukerne kan gjennom samhandlingen danne
seg et bilde av seg selv som et "vanlig" menneske, og ikke en rusmisbruker. 
Hverdagsritualer kommer altså i mange former, og kan ha forskjellige virkninger på den enkelte. Klart er det
imidlertid at praktisering av ulike hverdagsritual er definerende for virkeligheten til den enkelte.
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