
Sensorveiledning KIN1500 Kinas samfunn og politikk – høst 2018 
 
Eksamensspørsmålet er formulert slik: 
 
Det kinesiske samfunnet er i endring. Samtidig med at andelen eldre stiger, 
velger flere kinesere mer urbane og moderne livsstiler. I lys av dette, grei ut om 
hvordan synet på- og den praktiske organiseringen av omsorgsoppgaver og 
sosiale tjenester er i utvikling i Kina, og diskuter hva dette betyr for sosiale, 
kulturelle og eventuelt også politiske forhold. Vurder gjerne hvordan ulike 
grupper og steder kan påvirkes i ulik grad.   
 
Om eksamen: 
Tredagers hjemmeeksamen. Kun studenter som har bestått obligatorisk 
flervalgsprøve kan ta eksamen. Studentene er gitt instrukser for eksamen, hvorav 
dette er det mest relevante med tanke på sensur: 
 

• Det blir kun gitt ett spørsmål – men det dekker gjerne flere tema 
(forelesninger/seminarer) 

• Husk retningslinjene om akademisk skriving, referere til kilder og husk 
referanseliste 
- se info om skrivetips fra skrivekurset og nettsider  
- unngå plagiat! 

• Du skal i TILLEGG TIL pensumboken gjøre bruk av minst tre andre 
akademiske kilder (bøker eller artikler). PS! Du kan referere til 
nyhetsmedier og andre ikke-akademiske kilder, men det må komme i 
tillegg til de akademiske kildene   

• Husk kandidatnummer 
• En god besvarelse bør være på 5-7 sider (2.300 tegn per side) og du kan 

IKKE skrive mer enn 7 sider (totalt 16.100 tegn, inkludert referanser og 
all annen tekst). Husk, lengst er ikke alltid best… 

 
Til sensor: følgende punkter ilegges vekt i bedømmelsen: 

• Studentene kan skrive på norsk, dansk, svensk og engelsk, men må vøre 
konsekvente. 

• For mange studenter er dette første gang de skriver en akademisk tekst. 
Alle må oppfylle de formelle minstekravene og vi premierer aktiv bruk av 
kilder og god argumentasjon, men vi legger ikke avgjørende vekt på 
struktur, titler og mellomtitler osv. 

• Gode besvarelser bør se spørsmålet i sammenheng med flere tema dekket 
i kurset og kapitler i pensumboken, som: familie, tradisjonelle verdisyn og 
sosiale nettverk; ulikheter mellom by og land og grupper; hukou 
(husholdsregistrering) og migrasjon; urbanisering og sosial mobilisering 
knyttet til blant annet utdanning og nye former for arbeidsliv. For politiske 
forhold står studentene friere og kan eventuelt belyse bredere endringer i 
forholdet stat-samfunn, forventninger knyttet til sosiale tjenester og 
Kommunistpartiets legitimitet, større krav til statlig organisering av 
omsorgsoppgaver og andre forhold, framvekst og nye grupper som 
tilbydere av tjenester og representasjon av interesser og et rikere 
sivilsamfunn.  


