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Ingen hjelpemidler, annet enn ordbøker kontrollert av SV-infosenter, er tillatt under eksamen.
Sensur for eksamen faller 5. januar klokken 14.00 (tre uker fra eksamensdato) og publiseres i
Studentweb cirka klokken 15.00 samme dag.
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den publiseres i Studentweb. Vi minner om at
kandidater som ønsker begrunnelse må be om dette senest 1 uke etter sensur er falt. Frist for
å klage på karakteren er tre uker etter sensur er falt, eller tre uker fra begrunnelse er mottatt.
Informasjon om rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi finnes på emnesiden.
Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne.
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NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leselig. Tusjpenn kan ikke brukes.
Husk å notere deg kandidatnummeret ditt.
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Du skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. I oppgave 2 besvarer du enten 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 også. Skriv slik at den blir leselig.

Oppgave 1
Redegjør kort for tre av de fem følgende begrepene med utgangspunkt i pensum. Gi
gjerne eksempler.


Fangens dilemma



Dramaturgisk selvrepresentasjon



Uintenderte konsekvenser



Kollektiv beslutning



Speilingsteori (reflection theory)

Oppgave 2
Besvar ÉN av følgende to langsvarsoppgaver:
ENTEN 2A:
Redegjør for de fire handlingstypene i Max Webers handlingstypologi. Trekk gjerne inn andre
relevante pensumtekster i besvarelsen. Forestill deg så at du har blitt ansatt av
Miljøverndepartementet for å komme med forslag til hvordan folk kan påvirkes til å handle
mer miljøvennlig i hverdagen. Mer spesifikt skal du komme med forslag til hvordan Oslobeboere kan påvirkes til å reise kollektivt til jobben. Bruk Webers handlingstypologi til å
analysere problemet og komme med mulige løsninger.

ELLER 2B:
Redegjør for de tre perspektivene på institusjonell analyse som presenteres i pensumartikkelen
til Hall & Taylor. Gjør så rede for Michel Foucaults analyse av panoptisk makt. Diskuter
hvilket av de tre perspektivene du mener er mest treffende for å beskrive Foucaults analyse.
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