INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI

BOKMÅL

SKOLEEKSAMEN I
SOS2001
Moderne sosiologisk teori
4. juni 2008

(6 timer)

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
Sensur på eksamen faller 25. juni kl. 14.00. Sensuren kan hentes på Studentweb fra ca kl. 14.30
samme dag.
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan
dokumenteres. Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til instituttet
senest 1 uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter at sensur har falt.
Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne.
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen.

Husk å notere deg kandidatnummeret ditt.

LYKKE TIL!
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Du skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. I oppgave 2 besvarer du enten
oppgave 2A eller 2B. Oppgave 1 teller 1/3 og oppgave 2 teller 2/3 av den endelige
karakteren.
NB! Skriv så hardt at kopien blir leselig. En sensor skal lese denne også.

OPPGAVE 1
Redegjør kort for tre av fire følgende begreper:
Strukturdualitet (”duality of structure”)
Kommunikativ handling
Panoptikon
Frontstage/backstage

OPPGAVE 2
Besvar én av de to følgende alternative oppgavene:
Enten 2A:
Redegjør for hovedtrekk i Talcott Parsons’ generelle sosiologi. Hvordan oppfatter Parsons forholdet
mellom aktør og struktur? Redegjør deretter for en teoritradisjon eller teoretiker på pensum som du
mener er kritisk til Parsons. Begrunn hvorfor du mener denne teoritradisjonen eller teoretikeren er
kritisk til Parsons og diskuter hvor treffende du synes denne kritikken er.

Eller 2B:
Redegjør for Anthony Giddens’ teori om det refleksive selvet eller Ulrich Becks teori om
individualisering. Redegjør deretter for noen hovedtrekk i Pierre Bourdieus generelle sosiologi, med
særlig vekt på habitus-begrepet. Diskuter så den du har valgt av Giddens eller Beck opp mot
Bourdieu. Legg særlig vekt på å få frem forholdet mellom Giddens’ teori om det refleksive selvet
eller Becks teori om individualisering (den du har valgt) og Bourdieus habitus-begrep.
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