Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensoppgave i SOS2010 Sosial ulikhet, familie og
velferd

Faglig kontakt under eksamen: Zan Stabac og Mariann Villa
Tlf.: 73559997/73591756

Eksamensdato: 09.06.2016
Eksamenstid: 4 timer
Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen

Sensurdato: 30.06.2016

Målform/språk: Bokmål/Nynorsk
Antall sider: 1 side
Antall sider vedlegg: Ingen

___________________________________________________________________________________________
Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

BOKMÅL
Alle skal besvare oppgave 1.
Alle skal besvare enten oppgave a. eller oppgave b. under oppgave 2.
Ved bedømmelsen teller oppgave 1. 20 % og oppgave 2. a. eller b. teller 80 %.
Oppgave 1.
Velg 3 av de følgende 4 oppgavene og gjør med utgangspunkt i pensum rede for hva som menes med:
a) Sosiale klasser
b) Etniske grupper
c) Urban skjevhet i velferdsforskningen
d) Sosial ekskludering

Oppgave 2. Svar enten på oppgave a. eller på oppgave b.
a) Gjør rede for og diskuter likheter og forskjeller mellom klasseteoriene til Karl Marx og Max
Weber. Vurder disse teorienes relevans for analyser av dagens norske samfunn.
b) Diskuter hvordan ulike kontekster og steder kan ha betydning for velferd og levekår.
NYNORSK
Alle skal besvare oppgåve 1.
Alle skal besvare enten oppgåve a. eller oppgåve b. under oppgåve 2.
Ved bedømminga tel oppgåve 1. 20 % og oppgåve 2. a. eller b. tel 80 %.
Oppgåve 1.
Vel 3 av dei følgjande 4 oppgåvene og gjer med utgangspunkt i pensum greie for kva som er meint
med:
e) Sosiale klassar
f) Etniske grupper
g) Urban skeivhet i velferdsforskinga
h) Sosial ekskludering

Oppgåve 2. Svar enten på oppgåve a. eller på oppgåve b.
c) Gjer greie for og diskuter likskapar og forskjellar mellom klasseteoriane til Karl Marx og Max
Weber. Vurder desse teoriane sin relevans for analysar av dagens norske samfunn.
d) Diskuter korleis ulike kontekstar og stader kan ha betydning for velferd og levekår.

Side 2 av 2

