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Moderne sosiologisk teori

26. mai 2009
(6 timer)

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
Sensur på eksamen faller tirsdag 16. juni 2009 kl. 14.00. Sensuren kan hentes på Studentweb fra ca
kl. 14.30 samme dag.
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den offentliggjøres. 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! En sensor skal lese kopien av besvarelsen. Skriv slik at den blir leselig.

OPPGAVE 1
Definer tre av fem følgende begreper:
a)
b)
c)
d)
e)

AGIL-skjemaet
Fangens dilemma
Dramaturgisk selvpresentasjon
Forskningsopplegget
Velferdsstat

OPPGAVE 2
Langsvarsoppgave. Besvar kun en av de to følgende oppgavene:
Enten 2a:
Hva er kjønn? Redegjør for Dorothy Smiths kritikk av den etablerte sosiologien og vis hvilken rolle
kjønn spiller her. Hva er hovedtrekkene i Smiths egen institusjonelle etnografi? Finn en tekst (eller
teori eller teoretiker) på pensum og diskuter denne med utgangspunkt i Smiths kritikk. Hvor
rammende syns du hennes kritikk er?
Eller 2b:
Hva er en menneskelig handling? Gjør rede for minst to ulike måter å forstå handling på representert
på pensum, og diskuter dem så opp mot hverandre. Hva er forholdet mellom handlinger og sosiale
strukturer ifølge James Colemans ”badekar-modell”? Ta for deg et sosialt fenomen og illustrer
hvordan dette kan analyseres ved hjelp av Colemans modell.

LYKKE TIL!
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