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Bokmål
Svar på en av oppgavene 1a – 1 b og på fire av de fem oppgavene 2a-2e. Oppgave 1 teller 50
%, og hver av oppgavene under oppgave 2 teller 12,5 %.
Ikke skriv for langt på oppgavene 2a – 2e, 1,5-2 sider på hver er passelig.

Oppgave 1a. Sosial nettverk
Gjør rede for sosialt nettverk på mikronivå og mesonivå.
Drøft deretter hvordan sosiale nettverk kan ha betydning for individers yrkeskarriere.
Drøft til sist mulige sammenhenger mellom sosiale nettverk og sosial ulikhet.

Oppgave 1b. Sosial ulikhet
Ta utgangspunkt i relevante sosiologiske begreper og teorier, og drøft årsaker til sosial ulikhet
i skoleprestasjoner.

Oppgave 2. Gjør rede for og eksemplifiser fire av disse begrepsoppgavene:
a. Symbolsk interaksjonisme
b. Kulturrelativisme
c. Internalisering
d. Mekanisk og organisk solidaritet
e. Kulturell kapital

Nynorsk

Svar på ein av oppgåvene 1a – 1 b og på fire av dei fem oppgåvene 2a-2e. Oppgåve 1 tel 50
%, og kvar av oppgåvene under oppgåve 2 tel 12,5 %.

Ikkje skriv for langt på oppgåvene 2a – 2e, 1,5-2 sider på kvar er høveleg.

Oppgåve 1a. Sosial nettverk
Gjer greie for sosialt nettverk på mikronivå og mesonivå.
Drøft deretter korleis sosiale nettverk kan ha betyding for individets yrkeskarriere.
Drøft til sist mulige samanhengar mellom sosiale nettverk og sosial ulikheit.

Oppgåve 1b. Sosial ulikhet
Ta utgangspunkt i relevante sosiologiske omgrep og teoriar, og drøft årsaker til sosial ulikheit
i skuleprestasjonar.

Oppgåve 2. Gjør greie for og eksemplifiser fire av disse omgrepsoppgåvene:
a.

Symbolsk interaksjonisme

b.

Kulturrelativisme

c.

Internalisering

d.

Mekanisk og organisk solidaritet

e.

Kulturell kapital

