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1) Den menneskelige natur

 Homo duplex
 Kroppen vs. Sjælen
 Følelser vs. Moralsk aktivitet
 Egoistisk handlen vs. Moralsk handlen
 Samfundet er i sin natur grundlæggende anderledes
end menneskets natur
 Menneskets interesse vs. Samfundets interesse
 Samfundet står over individet

2) Anomi

 Ændring i balancen som afføder at den kollektive
balance forstyrres, øger individets selvmordstrang.
 Livet bliver en plage hvis individerne har store
behov og ikke tilstrækkelige muligheder for at
dække disse behov. Individet kan ikke blive
lykkeligt og dets eksistens kan trues når det føler
konstant krænkelse af at dets ønsker ikke kan
efterkommes.
 Der er behov for en moralsk disciplin for at
disciplinere menneskets behov og kontrollere og
begrænse dets ønsker.

2) Anomi


 Menneskelig aktivitet kan ikke være helt fri fra tvang.
Mennesket behøver at underkaste sig samfundets krav så
det ikke bliver slave af kropslige behov.
 Der er behov for en autoritet og for at mennesket
underkaster sig en samfundsorden.
 Men når samfundets ligevægt rokkes ved smertefulde
kriser eller pludselige og positive ændringer så mister
samfundet sin regulerings kraft over individet.
 Anomi er et karakteristisk fænomen der forekommer
regelmæssigt sammen med selvmord i det moderne
samfund.
 Der findes en sektor af samfundslivet hvori tilstanden af
anomi er konstant, hvilket er handel og industri.

2) Anomi

 Anomi er en af de årsagsfaktorer der bidrager til den årlige
selvmordshyppighed i samfundet.
 Den beskrives som: Et fænomen der indtræffer når individet
savner regler for sin adfærd og oplever dette som en plage.
 Anomien viser sig i form af at nye lyster og behov bliver
stimuleret indenfor alle samfundslag. Ingenting kan dæmpe
dem og eftersom at målene ligger udenfor grænsen af det
mulige så synes virkeligheden værdiløs at sammenligne med
drømme som bliver skabt af individets overophobede fantasi.
 Anomien forekommer i det økonomiske liv men også i det
ægteskabelige liv. Anomien i sidstnævnte bruger Durkheim til
at forstå ægteskabets natur og funktioner.

2) Anomi

 Den sidstnævnte er også særlig gældende for mænd
fremfor kvinder der ikke er modtagelige for denne
anomi, og som ikke i ligeså høj grad som mænd,
begår selvmord i højere grad i tilfælde af skilsmisse.
 Derfor er ægteskabets regulerende karakter mere
positiv for mænd i dens virkninger selvom
monogami fremstilles som en ofring fra mandens
side. Mens ægteskabet reelt er en ofring fra kvindens
side fordi hun ikke som manden får gavn af de
positive virkninger ved den.

3) Durkheims frihedsbegreb

 Samfundet og negativ frihed:
 Samfundet begrænser individet
 Individet må ofre friheden til at handle i
overensstemmelse med begær og instinkter for at
bekæmpe anomien

3) Durkheims frihedsbegreb

 Samfundet og positiv frihed:
 Durkheims definition af frihed:
 ”To be free is not to do what one pleases; it is to be master of
oneself, to know how to act with reason and to accomplish
one’s duty” (Durkheim i Aakvaag 2005: 115)

 Samfundet begrænsning af det egoistiske individ er
frigørende i positiv forstand

4) Opsummering

 Menneskets natur
 Mennesket er egoistisk
 Men samt moralsk, når den socialiseres i samfundet

 Menneskets frigørelse
 Frigørelse fra anomien og egoismen
 Det er ikke tilstrækkeligt at tvinge indivder med
formelle institutioner og vold
 Frigørelsen er i stedet til at finde i samfundets normer

5) Diskussionsspørgsmål

1) Hvad er forskellen på hhv. Hobbes (gruppe 1) og
Rousseaus (gruppe 2) syn på menneskets natur med
Durkheims syn på menneskets natur?
2) Hvordan kan man sammenligne hhv. Hobbes
(gruppe 1) og Rousseaus (gruppe 2) bud på hvordan
mennesket kan opnå frihed?
3) Og hvordan hænger det sammen med deres syn på
menneskets natur?

