Tentamen SOCB40 VT2019
Som ni vet så är syftet med kursen att tänka sociologiskt kring aktuella
samhällsfrågor och de strukturer som formar det moderna samhället och den
samhälleliga gemenskapen. Enligt kursplanen, ska ni efter genomgången kurs
kunna visa grundläggande kunskaper
- i att identifiera centrala begrepp och perspektiv i sociologi,
- i att återberätta, förklara och diskutera sociologisk teori,
- i att tillämpa sociologisk teori på samhälleliga fenomen, och
- om hur olika teorier och teoretiska traditioner har influerat ämnets olika
inriktningar.
Ni ska också visa förmågan
- att kunna använda sociologiska begrepp och teorier för att förstå och
förklara sociala fenomen,
- till kritisk reflektion över teoriutveckling inom sociologi,
- att översiktligt kunna beskriva ämnet sociologi som vetenskaplig disciplin
och redogöra för ämnets arbetssätt kopplat till kursens olika teman, och
- att kommunicera kursens innehåll i såväl skriftlig som muntlig form.
Skrivningen utgår ifrån ovanstående mål och består totalt av tre frågor. Eftersom
ni har haft några originaltexter på engelska bestämde vi att det skulle underlätta
att ha tentafrågorna både på engelska och svenska – men då är de såklart inte
precis detsamma! Svara antingen den ena eller andra versionen av frågan, eller
blanda fritt. Svaren skall skrivas i detta kompendium och på respektive sida
– en fråga, ett svar, en sida. Ni får fortsätta på baksidan men behöver absolut
inte göra det. Svar som fortsätter på löst ark beaktas ej.
De två första frågorna ger 10 poäng var och den sista ger 20 poäng. För betyget
Godkänt krävs 20 poäng. För betyget Väl godkänt krävs 30 poäng. Kom ihåg att
för betyget godkänd krävs att ni uppfyller de ovanstående målen. För betyget väl
godkänd krävs dessutom att ni uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och
särskild analytisk förmåga.
Skriv tydligt!
Lycka till!
Alison

1. Marx, Durkheim och Weber försökte förstå orsakerna bakom och betydelsen av konflikt.
Välj två av de ovanstående teoretikerna, definiera ”konflikt”, och jämför de två författarnas
perspektiv på konflikt, konfliktens bakomliggande orsaker, och dess effekter.
[Marx, Durkheim, and Weber each tried to understand the causes and meaning of conflict.
Choose two of these theorists, define ”conflict”, and compare the two authors’ perspectives
on conflict, its causes, and its effects.]

2. Berman, bland andra, diskuterar hur stadslivet kan förstås i förhållande till en
modernitetsteori. Förklara hur olika perspektiv på modernitet kan illustreras genom vår
erfarenhet av staden.
[Berman, among others, writes about ways that we can understand city life through a theory
of modernity. Explain how different perspectives on modernity can be illustrated through our
experience of the city.]

3. Följande statistik är tagna från SCBs undersökningarna av levnadsförhållanden 20142015. Med utgångspunkt från denna statistik, diskutera dessa klyftor utifrån två nutida
sociologiska perspektiv. Namnge de perspektiv du använder. Är skillnaderna du ser ett
problem? Om så är fallet, vad skulle våra sociologiska perspektiv råda oss att göra?
[The following statistics are taken from SCB’s surveys of living conditions 2014-2015. Based
on these statistics, discuss the differences you see in terms of two contemporary sociological
perspectives. Name the perspectives you use. Do the differences you see constitute a
problem? If so, what would our sociological perspectives suggest we do?]
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