Tentamen
S O CA1 3, S O CA 45 , S OCA 6 3 – de l k u rs 1 , Te o ri – h ö s tte r m in e n 2 01 8

Skrivningen består av totalt fyra (4) frågor. Varje svar kan ge maximalt tio (10) poäng. Total maxpoäng är
40. För betyget Godkänt krävs 20 poäng. För betyget Väl godkänt krävs 30 poäng.
Svaren skall skrivas i detta kompendium och på respektive sida – en fråga, ett svar, en sida, således. Svar som
fortsätter på baksida eller på löst ark beaktas ej. Hela svarsutrymmet bör utnyttjas.
Skriv tydligt! Kan examinator inte läsa, kan svaren ej heller bedömas.
Allmänna råd:
– Tänk på att det är litteraturen som utgör grund för dina svar.
– Tänk igenom ditt svar innan du börjar skriva. Planera upplägget.
– Var noggrann med att besvara den fråga som ställs (inte andra frågor).
– Tänk generellt på din framställning så att den är klar och redig.
– Definiera alltid begrepp. Definitioner skall således hämtas från litteraturen. Det kan vara klokt att relatera
till andra, närliggande begrepp.
– Jämför gärna idéer/begrepp/teorier, för att så finna likheter och skillnader.
– Skilj mellan referat och omdöme/kritik.
– Konkreta, illustrerande exempel är alltid bra. Exempel bör vara dina egna.
– Undvik upprepningar och irrelevanta redogörelser. I uppgiften ingår att skriva kärnfullt och strukturerat.

Lycka till!
Bo, Eva, Lisa
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1. Southwoods centrala begrepp är prekaritet. Definiera begreppet och ange sedan några olika aspekter av
det prekariserade arbetslivet som tas upp i boken. Sedan: relatera Southwoods diskussioner till relevanta
aspekter i Hartmut Rosas begrepp samhällelig acceleration. Försök också kort referera till några av
nyckelbegreppen kring arbete hos de klassiska sociologerna: Marx/alienation, Durkheim/arbetsdelning,
Weber/rationalisering.

2. Intersektionalism är en teori som pekar på de olika skärningslinjer (’skiktningsdimensioner’) som har
betydelse i samhället: klass, kön och etnicitet osv. Forskare som Wolfgang Streek ser klass som en
avgörande och distinkt orättvisa. Beskriv dessa synsätt - och diskutera dem samtidigt ur ett socialt
rättviseperspektiv.

3. Baumans begrepp flytande rädsla är ett genuint sociologiskt begrepp. Definiera begreppet och ange på
vad sätt det är sociologiskt. Bauman skriver vidare om hur rädslan uppkommer som en följd av det han
kallar negativ globalisering. Vad menar han? Ge egna, konkreta exempel.

4. Wettergren skriver att "emotionssociologi kan användas för att förstå oss själva och samhället bättre".
Använd minst en av teorierna som hon tar upp i sin bok för att förklara detta. Definierar alla begrepp som ni
använder. Ge gärna exempel.

