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EKSAMEN I
SOS2001 – MODERNE SOSIOLOGISK TEORI
SKOLEEKSAMEN
21. oktober 2004
( 6 timer)

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
Oppgavesettet består av 2 sider.
Sensur på eksamen faller torsdag 11. november kl. 14.00. Sensuren blir slått opp på tavlen
utenfor Aud. 7, 1.et. i Eilert Sundts hus. Sensuren kan også hentes på Studentweb ca 1 time
senere.
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan
dokumenteres. (Husk å notere deg kandidatnummeret ditt.)
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen.

LYKKE TIL!
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Kandidaten skal besvare én av oppgavene.
Enten:
Oppgave 1
a) Redegjør for hovedtrekk i Anthony Giddens’ strukturasjonsteori. Legg vekt på å få frem
hvorledes Giddens løser aktør/struktur-problemet.
b) Redegjør for noen hovedpoenger i Herbert Blumers fremstilling av symbolsk
interaksjonisme. Sammenlign Blumers symbolske interaksjonisme med Giddens’
strukturasjonsteori. Finnes det noen forskjeller? Hva med likheter?
c) Beskriv noen hovedtrekk i Parsons’ sosiologi med utgangspunkt i AGIL-skjemaet.
Sammenlign Parsons’ funksjonalisme med Blumers symbolske interaksjonisme.

Eller:
Oppgave 2
a) Hva mener Ulrich Beck med individualisering?
b) Redegjør for hovedtrekk i Michel Foucaults modernitetsanalyser, gjerne med utgangspunkt
i begrepene biomakt og panoptikon. Sammenlign Foucaults modernitetsforståelse med Becks
individualiseringsteori.
c) Beskriv hovedtrekk i Jürgen Habermas’ modernitetsteori med utgangspunkt i begrepene
system og livsverden. Hva mener Habermas med systemets kolonisering av livsverden?
Sammenlign Habermas’ analyse av moderniteten med den vi finner hos Foucault.

Eller:
Oppgave 3
a) Hva er et forskningsopplegg, ifølge Ragnvald Kalleberg?
b) Analyser Erwing Goffmans pensumbidrag om selvpresentasjon ved hjelp av Kallebergs
modell for forskningsopplegget. Er Goffmans studie preget av sosiologisk fantasi?
c) Hva er grounded theory, ifølge Corbin og Anselm? Er Goffmans analyser av
selvpresentasjon et eksempel på grounded theory? Kan du gi et eksempel på en teoretiker på
pensum som ikke driver med grounded theory? Begrunn svaret.
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