SOS2000 Teorier og modeller i sosiologien
Hjemmeeksamen: 21.-22. februar 2017
ved spørsmål, bruk its learning melding til Aksel eller ved akutt krise tlf 918 97 611
Eksamen tar utgangspunkt i to artikler, lagt ut på its learning:
Rosten, M. K. (2017) ‘Territoriell stigmatisering og gutter som «leker getto» i Groruddalen’,
Norsk sosiologisk tidsskrift, 1 (1): 53-70.
Hart, R. K. og Lyngstad, T. H. (2016) ‘Individualiserte livsløp? Et sekvensanalytisk blikk på
samlivene til norske menn og kvinner født 1927–1966’, Tidsskrift for
samfunnsforskning, 57 (2): 135–166.
Oppgaven består av 5 deloppgaver. Alle skal besvares. Les alle deloppgavene først, for å
sortere hvilke diskusjoner du vil presentere hvor. Som vist på forelesninger og som dere har
opplevd i studentpresentasjoner finnes det ikke alltid entydige svar på alle spørsmål, men det
viktige er å gi gode begrunnelser for det svaret du gir. Bruk gjerne konkrete sitater fra
artiklene, dersom du mener dette er hensiktsmessig.
1. Lag et kort sammendrag (på ca. 250 ord) av hver artikkel (ca. 500 ord til sammen),
hvor du legger vekt på problemstilling, valg og bruk av teori, forskningsdesign
(metode, utvalg, etc.) og hva artiklene konkluderer med.
2. Beskriv hva slags sosiologisk grunnperspektiv de to artiklene bygger på. Dette kan
være perspektiver, vitenskapsteoretisk forankring, teorigrunnlag etc.
3. Hva slags rolle spiller teori og empiri i de to artiklene? Ta gjerne utgangspunkt i
deduktive vs. induktive prosesser (forskningslogikker) og eventuelle varianter av
disse. Hvordan vektes forholdet mellom teoretisk begrunnelse (før analysen) og
teoretisk diskusjon (etter analysen) i artiklene?
4. Diskuter hvordan de to artiklene begrunner metodiske valg og diskuterer styrker og
svakheter ved de valgene som er tatt.
5. Hva slags (a) sosiologiske og (b) samfunnsmessige implikasjoner (lærdom eller
konsekvenser) kan du lese ut av artiklene?
Oppgaven skal ha maks 1600 ord, dvs. 1100 ord fordelt på oppgavene 2-5. Referanseliste
kommer i tillegg. Dette er absolutte grenser. Oppgi antall ord og kandidatnummer øverst på
første side. Lag en topp- eller bunntekst med kandidatnummer og sidetall på alle sidene.
Bruk konsekvente referanser i en mal med forfatter/årstall som du bestemmer deg for. Ikke
kast bort tid på forside, innholdsfortegnelse og den slags, men for all del, skriv
kandidatnummer på første side.
Besvarelsen skal leveres anonymt på its learning senest 22/2 kl 15.00. Lever også ett
papireksemplar på instituttkontoret til ISS, på Dragvoll bygg 9, nivå 5: Samme frist.

