
# Aktivitet (tema for seminar) Underviser Pensum 

 1 

 Sosial samhandling 
Oppgave 1 

På hvilken måte kan Harold Blumers teori om 

symbolsk interaksjonisme sies å være pragmatisk 

og handlingsorientert? 

 

Oppgave 2 

Hva menes med at Erving Goffman er 

”metodologisk situasjonist”? Analyser en sosial 

situsjon med utgangspunkt i Goffmans begreper. 
 

  

 Aakvaag om 

Mikrointeraksjonismen 

(kap. 3)  

Blumer, Society as 

symbolic interaction 

Williams om Hochschild 

Goffman, Vårt rollespill til 

daglig 

 
 

 2 

 Handling og rasjonalitet 

Oppgave 3 

Hva kjennetegner en handling ifølge DBO-

modellen til Peter Hedström? Gi minst to 

eksempler på hvordan DBO-modellen kan brukes 

til å forklare menneskelig handling. Hvordan kan 

modellen brukes til å studere sosial samhandling? 

Gi minst to eksempler. 

 

Oppgave 4 

Redegjør for fangens dilemma. Finn eller 

konstruer en sosial samhandlingssituasjon som kan 

analyseres som et fangens dilemma. Hva betyr det 

at utfallet av fangens dilemma er Pareto-

suboptimalt? 

  

Aakvaag om Teorien om 

rasjonelle valg (kap.4)  
 

Hedström, Action and 

interaction 

Coleman, 

Microfoundations and 

macrosocial behavior 
 

 3 

  

Rolle, identitet og individualisering 
Oppgave 5 

Hva er forskjellen på en status og et rollesett ifølge 

Robert K. Merton? Gi minst to eksempler på en 

sosial status og det rollesettet som følger med 

denne statusen. Hvilke problemer kan rollesettet 

skape for statusinnehaveren, ifølge Merton? 

Hvordan kan disse løses? Gi eksempler. 

 

Oppgave 6 

Hva mener Ulrich Beck med individualisering? 

Diskuter Becks individualiseringsteori opp mot 

Bourdieus teori om klassespesifikke habituser. 

 
 

  

 Merton, The ambivalence 

of physicians 

Merton, The role-set 

Goffman, Vårt rollespill til 

daglig 

Beck, Individualization, 

institutionalization and 

standardization 

Aakvaag om Beck, 

Giddens og Baumann (kap. 

10) 

Aakvaag om Bourdieu 

(kap. 6) 
 

 4 

Forskningsopplegg, sosiale mekanismer  og 

badekar  
 

Oppgave 9 

Hva kjennetegner et forskningsopplegg ifølge 

Ragnvald Kalleberg? Bruk Kallebergs modell av 

forskningsopplegget til å analysere en pensumtekst 

  

Kalleberg, 

Forskningsopplegget og 

samfunnsforskningens 

dobbeltdialog. 

Østerberg, Noen 

sosiologiske grunnbegreper 

Corbin og Strauss, 
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i emnet eller en pensumtekst du/dere har lest 

tidligere. Identifiser og gjør rede for de fire 

elementer i forskningsopplegg og hvordan de er 

relatert til hverandre. Legg særlig vekt på bruken 

av ”teori” i studien som analyseres. Gjør bruk av 

en eller flere av de 14 betydninger av ”teori” som 

presenteres i artikkelen. 

 

Oppgave 11 

Hva er en sosial mekanisme? Ta for deg et sosialt 

fenomen på mikro- eller makronivå og presenter 

minst tre mekanismer som er potensielle 

forkaringer på fenomenet. Hva er forholdet 

mellom sosiale mekanismer og James Colemans 

badekarmodell? 
 
 

grounded theory research 

 

Coleman, 

Microfoundations and 

macrosocial behavior 

Hedström, Social 

mechanisms and 

explanatory theory 

Boudon, Limitations of 

rational choice theory 
 

 5 

Aktør/struktur-problemet og kommunikativ 

handling 
Oppgave 7 

Hva består aktør/struktur-problemet i? Redegjør 

for hvordan Talcott Parsons forsøker å løse det. 

Diskuter noen styrker og svakheter ved Parsons’ 

løsning. 

 

Oppgave 8 

Hva kjennetegner kommunikativ handling ifølge 

Jürgen Habermas? Gi et eksempel på 

kommunikativ handling og vis her hvilken rolle 

kritiserbare gyldighetskrav og livsverden spiller. 

Diskuter kort Habermas’ syn på språket opp mot 

enten Foucaults teori om diskurser eller Bourdieus 

teori om symbolsk makt. 
 

  

Aakvaag om Parsons (kap. 

2) 

Aakvaag om Habermas 

(kap. 7)  
 
 

 6 

Organisasjoner og kjønn 
 

Oppgave 10 

Hva er de viktigste kjennetegnene til en 

organisasjon? Vis hvordan Universitetet i Oslo 

eller en annen organisasjon kan analyseres med 

utgangspunkt i W. Richard Scotts skille mellom 

organisasjoner som rasjonelle, naturlige og åpne 

systemer. 

 

 

Oppgave 12 

Redegjør for strukturfunksjonalismens syn på 

kjønnsroller. Diskuter deretter dette synet opp mot 

sosiologiske teorier om patriarkatet. Etterlever 

  

 Kanter, Contributions to 

theory: determinants of 

behavior in organizations 

Minzberg, The structuring 

of organizations 

Scott, The subject is 

organization 

Ellingsæter om 

patriarkatet, teori og kritikk 

Widerberg om Smith 

Aakvaag om Smith (kap. 8) 

Leira, Models of 

motherhood 
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disse teoriene kravet om at sosiale forhold må 

forklares gjennom sosiale mekanismer?  
 
 

 7 

 Velferdsstat og kultur 

Oppgave 13 

Hva er en velferdsstat? Diskuter med utgangspunkt 

i pensum hvorvidt velferdsstaten styrker eller 

svekker kvinners posisjon i samfunnet. 

 

Oppgave 14 

Hvordan definerer Wendy Griswold kultur 

(”kulturelle objekter”)? Ta for deg et kulturelt 

objekt og analyser det kort i lys av Griswolds 

modell av den kulturelle diamanten. 
 
 

  

 Esping Andersen, The 

three political economies 

of the welfare state 

Holst, Statsfeminismens 

moralske grammatikk 

Engelstad, Challenges to 

democracy – fairness and 

participation 

Schroeder om Mann 

Griswold, Cultural 

meaning 

Hylland Eriksen, Some 

analytical dimensions of 

cultural complexity 

Aakvaag om Foucault 

(kap. 11) 

Danielsen og Nordli 

Hansen om Bourdieu 

Aakvaag om Bourdieu 

(kap. 6) 

  
 

 8 

 Ulikhet og rettferdighet 
Oppgave 15 

Hva er sammenhengen mellom klasse og 

ansettelseskontrakt ifølge John Goldthorpe? 

Hvordan vil følgende yrkesgrupper plasseres i 

klasseskjemaet til Goldthorpe: en selveiende 

bonde, en laverestående funksjonær i et 

departement, en professor ved et universitet, en 

direktør i et stort privateid selskap, en aksjemegler 

ansatt i et meglerfirma, en godt betalt fotballproff, 

eieren av en stor bedrift? Begrunn plasseringen. 

 

Oppgave 16 

Redegjør for John Rawls’ tre 

rettferdighetsprinsipper. Hva er forholdet mellom 

dem? Hva er forholdet mellom prinsippene og det 

Rawls kaller den opprinnelige posisjonen? 

Diskuter kort om utbytting slik Erik Olin Wright 

definerer det i sin pensumartikkel bryter med 

Rawls’ rettferdighetsprinsipper, og i så fall 

hvilke(t). 

 
 

  

 Danielsen og Nordli 

Hansen om Bourdieu 

Goldthorpe, Social class 

and the differentiation of 

employment contracts 

Olin Wright, The 

continuing relevance of 

class 

Aakvaag om Bourdieu 

(kap. 6) 

Føllesdal om Rawls 
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