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BOKMÅL

Svar på en av de to oppgavene i del I og på fire av de fem oppgavene i del II. Oppgavene i del I teller
50 %, hver av oppgavene i del II teller 12,5 %. (Passelig lengde for hver av oppgavene i del II er 11,5 side med normal skriftstørrelse)
Del I Essayoppgaver (svar på en av oppgavene)
1a: Ulikheter i helse
Folkehelseinstituttet har akkurat gitt ut en ny rapport om sosiale helseforskjeller i Norge. Noen utdrag
fra denne er gjengitt i vedlegg 1.
Drøft mulige årsaker til de ulikhetene som er omtalt. Bruk relevante sosiologiske begrep og teorier.
1b: Sosiale relasjoner.
I vedlegg 2 er det gjengitt et ordtak, en omtale av et forskningsprosjekt og et møtereferat. Alle sier
noe om sosiale relasjoner.
Gjør rede for hvordan sosiale relasjoner etableres og vedlikeholdes, og drøft forhold som har
betydning i denne sammenhengen. Gjør herunder også rede for betydningen av ulike typer arenaer.
Bruk relevante sosiologiske begrep og teorier.
Del II Sosiologiske begreper (svar på fire av oppgavene)
2a: Sosiale institusjoner.
Gjør rede for de sosiologiske begrepene institusjonalisering og sosiale institusjoner. Gjør deretter rede
for de viktigste sosiale institusjonene og hvilke funksjoner de ivaretar.
2b: Makt
Forklar først hva som menes med makt. Gjør deretter rede for hovedformer for makt og ulike
grunnlag for makt.
2c: Nasjonale kulturforskjeller
Gjør rede for variabler/dimensjoner som kan være nyttige for å beskrive viktige ulikheter mellom
nasjonale kulturer.
2d: Grupper
Gjør rede for begrepene referansegruppe, inngruppe og utgruppe, og gi eksempler.
2e: Dramaturgisk analyse
Forklar hva som menes med dramaturgisk analyse, og vis hvordan en kan bruke en slik tilnærming
for å beskrive og forklare atferd.
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NYNORSK

Svar på ei av dei to oppgåvene i del I og på fire av dei fem oppgåvene i del II. Oppgåvene i del I tel
50 %, kvar av oppgåvene i del II tel 12,5 %. (Høveleg lengde for kvar av oppgåvene i del II er 1-1,5
side med normal skriftstorleik)
Del I Essayoppgåver (svar på ei av oppgåvene)
1a: Ulikskap i helse
Folkehelseinstituttet har akkurat gjeve ut ein ny rapport om sosiale helseskilnader i Noreg. Nokre
utdrag frå denne er gjengjevne i vedlegg 1.
Drøft moglege årsaker til dei skilnadene som er omtalte. Nytt relevante sosiologiske omgrep og
teoriar.
1b: Sosiale relasjoner.
I vedlegg 2 er det gjengjeve eit ordtak, ein omtale av eit forskningsprosjekt og eit møtereferat. Alle
seier noko om sosiale relasjonar.
Grei ut om korleis sosiale relasjonar vert etablerte og haldne vedlike. Drøft tilhøve som har betydning
i denne samanhengen. Grei også ut om betydningen av ulike typer arenaer. Nytt relevante
sosiologiske omgrep og teoriar.
Del II Sosiologiske omgrep (svar på fire av oppgåvene)
2a: Sosiale institusjonar.
Grei ut om dei sosiologiske omgrepa institusjonalisering og sosiale institusjonar. Gjør deretter greie
for dei viktigaste sosiale institusjonane og kva for funksjonar dei har.
2b: Makt
Forklar først tydinga av omgrepet makt. Grei deretter ut om hovudformer for makt og ulike grunnlag
for makt.
2c: Nasjonale kulturforskjellar
Grei ut om variablar/dimensjonar som kan være nyttige for å beskrive viktige skilnader mellom
nasjonale kulturar.
2d: Grupper
Grei ut om omgrepa referansegruppe, inngruppe og utgruppe, og gje døme.
2e: Dramaturgisk analyse
Forklar tydinga av omgrepet dramaturgisk analyse, og vis korleis ein kan nytte ei slik tilnærming for
å beskrive og forklare åtferd.
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ENGLISH
Answer one of the two questions in part I and four of the five questions in part II. The question in part
I counts 50 % of the final mark, each of the questions in part II counts 12,5 %. (Suitable length for the
answers in part II is 1 – 1,5 pages in normal handwriting).
Part I Essays
1a. Inequalities in health.
The Norwegian Institute of Public Health has recently released a new report on social health
inequalities in Norway. Some excerpts from this report are quoted in appendix 1.
Discuss possible explanations of the inequalities that are referred to in these excerpts. Use relevant
sociological concepts and theories.
1b. Social relations
I appendix 2 there are a common saying, a referral to a research project and a report from a meeting.
The all say something about social relations.
Explain how social relations are established and maintained, and discuss different factors that may be
important in these processes. Discuss also the importance of different kinds of arenas. Use relevant
sociological concepts and theories.
Part II Sociological concepts
2a. Social institutions
Give an account of the sociological concepts institutionalization and social institutions. Thereafter,
give an account of the most important social institutions and the functions that these institutions
fulfill.
2b. Power
Explain first the meaning of the concept power. Thereafter, give an account of the main types of
power and different sources of power.
2c. Cultural differences between nations
Give an account of variables/dimensions that may be useful for describing differences between
national cultures.
2d. Groups
Give an account of the concepts reference group, in-group and out-group, and give examples.
2e. Dramaturgical analysis
Give an account of the concept dramaturgical analysis, and show how this kind of approach can be
utilized in order to describe and explain behavior.
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Vedlegg 1/appendix 1
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Vedlegg2/appendix 2
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