KARL MARX OM DET
FREMMEDGJORTE ARBEIDET

Mesterbrev Ved
ellen ormberg
Hva handler masteroppgaven din om?
Oppgaven tar for seg Karl Marx’ teori om det
fremmedgjorte arbeidet. Jeg gjør først rede for teorien om
fremmedgjøring, som først og fremst er knyttet til Marx’
kritikk av kapitalismen. Marx videreutvikler sitt begrep
om fremmedgjøring fra hegelianismen, der det er noe
abstrakt som alene finnes i menneskets bevissthet. Hos
Marx blir fremmedgjøring konkretisert gjennom å være
et direkte resultat av det kapitalistiske arbeidet. Under et
slikt arbeid utsettes arbeideren for umenneskelige forhold,
der hun skilles fra produkt, fra produksjonshandling,
fra sitt artsvesen og fra andre mennesker. Årsaken til
fremmedgjøring fra disse aspektene er at kontrollen ikke
lenger ligger hos arbeideren, men hos kapitalisten. Hun
blir på denne måten selv gjort om til et produkt fordi
hun selger sin arbeidskraft og mangler innflytelse på eget
arbeid.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
Oppgaven er en tolkning av Marx’ fremmedgjøring, og
hovedfokuset er å gå i dybden på de ulike forholdene
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(nevnt ovenfor) i det fremmedgjorte arbeidet og å skape
en forståelse av Marx’ oppfatning om mennesket og
samfunnet. Marx argumenterer for at produksjonen er
den mest fundamentale menneskelige aktivitet og legger
derfor stor vekt på hvordan samfunnet ikke legger til rette
for menneskets utfoldelse både individuelt og kollektivt.
Til slutt ser jeg på fremmedgjøring og arbeid i vår
egen samtid, og utfordringene vi står ovenfor i dag
kontra på Marx’ tid. Selv om dagens arbeidssituasjon er
betraktelig bedre enn under industrikapitalismen – med
tanke på arbeidsforhold, fritid og arbeidstid – eksisterer
fremmedgjøringen i like stor grad som på Marx’ tid.
Fremmedgjøring er et systematisk sosialt fenomen som
forandrer seg og varierer både i funksjon med tanke på
kapasiteten i samfunnet, og hvordan den tilpasser seg
menneskets produktive potensiale. Fremmedgjøring er
derfor målt ut i fra hvordan samfunnet kan tilpasse seg
de menneskelige potensielle egenskapene i arbeidet.
Mulighetene for fremmedgjøring i samfunnet øker også
med de produktive evnene fordi det blir mer rom for
uoverensstemmelse mellom hva det menneskelige liv er og
burde være. Det er mer press på de sosiale tilpasningene
til å legge til rette for at mennesket skal kunne leve opp
til deres potensiale som det sosiale arbeidet innebærer.
Konsekvensene av dette er at vi ser en tendens i det
moderne samfunnet til en evig kamp etter å lykkes, som
blant annet har ført til en økning og et fokus på psykiske
problemer, for å nevne noe av det vi står overfor.
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Oppgaven er interessant fordi Marx belyser et tema vi
kanskje ikke tenker så mye over i hverdagen, men som
preger livene våre mer enn vi tror. Oppgaven bringer
tilbake en bevisstgjøring over hvordan samfunnet påvirker
og styrer oss gjennom arbeidet, og hva vi eventuelt kan gjøre
for å begrense eller slippe unna en slik fremmedgjøring.
Hva er dine planer for fremtiden?
For tiden jobber jeg på barnehage der jeg har jobbet i
mange år som assisent og vikar, men jeg vil etter hvert se
etter mulighetene for å finne meg en ny jobb.
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siden enhver verden vi foreslår allerede vil være korrelert
med tenkning. En annen viktig kritikk er antroposentrismen som ligger til grunn, altså at tenkning har et monopol
på verden (og hvis vi skal være mer spissformulerte: hvit,
vestlig, mannlig tenkning). Kjemiske prosesser, klimaforandringer og kvantefenomener er eksempler på ting som
foregår uavhengig av tenkning, og det er opp til den spekulative vendingen å foreslå et filosofisk rammeverk hvor
disse tingene kan forstås som uavhengige prosesser hvor
homo sapiens spiller en mer instrumentell, og ikke essensiell, rolle. Kan det være at tenkning ikke er spesielt menneskelig? Har vi andre fakulteter som kan gi oss innsikt i
hvordan verden er i seg selv? Er problemet en antikvert
representasjonalisme som en modell for tenkning?

Mesterbrev Ved
PHILIP MLONYENI
Hva handler mastergradsoppgaven din om?
I oppgaven tar jeg for meg en ny strømning innen kontinentalfilosofien som gjerne kalles «den spekulative vendingen». Det som karakteriserer denne strømningen er en
kritikk av det Quentin Meillassoux, en av de viktigste filosofene forbundet med den spekulative vendingen, kaller
«korrelasjonisme» – altså moderne filosofiens manglende
evne til å tenke på væren og tenkning uavhengig av hverandre. Korrelasjonisme er en arv etter Immanuel Kant, som
påsto at verden bare kan forstås slik den fremstår for oss,
som fenomener, men ikke i seg selv, som «noumena». Den
største skurken i dette henseende er (den tidlige) Martin
Heidegger, som radikaliserer dette bildet. For Heidegger
er væren forbundet med Dasein på en intim måte – det er
Dasein som åpner væren. Væren uten Dasein er i beste fall
utenkelig, i verste fall ikke-eksisterende. Det er flere grunner til å være kritisk til denne typen tenkning, men den
viktigste er at den fører til en «subtil» idealisme.
Hvis forholdet mellom tenkning og væren er uløselig,
er idéen om en verden uavhengig av tenkning meningsløs,

Hva argumenterer du for/imot i oppgaven
Oppgaven er i all hovedsak en undersøkelse av tre «skoler»
som har oppstått i kjølvannet av den spekulative vendingen: overnevnte Meillassoux’ «spekulative realisme/materialisme», «gjenstandsorientert ontologi» (representert
av Graham Harman og Timothy Morton), og «nymaterialisme» (representert av Karen Barad). I drøftingsdelen
av oppgaven prøver jeg å avdekke det jeg mener er den
fundamentale antagelsen disse retningene deler i lys av
Slavoj Žižeks teori om «the vanishing mediator». Han argumenterer for at dette er en antagelse som er uuttalt, men
likevel strukturelt nødvendig for et filosofisk rammeverk.
Jeg prøver å vise at skolene deler en antagelse om at tenkning (i oppgaven kaller jeg det subjektivitet) ikke kan ha
oppstått fra materie, og derfor blir tvunget til enten å sette
likhetstegn mellom tenkning og materie (som gjenstandsorientert ontologi og nymaterialisme gjør), eller redusere å
tenkning til materielle prosesser (Meillassoux).
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
De bør ikke lese oppgaven, de bør lese vedlegget hvor jeg
utreder kort om behovet for en ny eksistensialisme.
Hva er dine planer for fremtiden?
I dag, få meg jobb. I morgen, litt usikker. Skrive bok,
kanskje?
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