
Norwegian Life and Society, spring semester 2020 
 

 

Information regarding the contents and structure of the final exam 

 

The final exam is scheduled for Tuesday, May 5, 2020.  The exam lasts 3 hours and consists 

of two main parts, one containing questions requiring shorter answers and one containing 

(longer) essay questions.  Each main part counts 50 % of the final grade, and each main part 

must receive a passing grade in order for you to pass the final exam.  The grading will be 

done on a scale of passing grades running from A (best grade) to E, while F represents failure. 

 

The first main part will have six questions, and you answer four of them.  The second main 

part will have two essay questions, and you answer one of them.  Generally, students are 

encouraged to write as much as they can on each question, keeping in mind that the essay 

question alone will require about as much time as what you spend on the entire first part.  The 

questions will be given in both English and Norwegian, and you can answer in either 

language. 

 

The course curriculum (requirements for the course) includes lectures and handouts as well as 

the textbook Norway: Society and Culture (Maagerø & Simonsen (eds.), 2019).  An exam 

question may be based on a lecture, on a chapter in Norway: Society and Culture, or on a 

combination of the two. 

 

We try to cover as wide a range of topics as possible in the final exam each semester, and can 

not recommend one topic over another.  They are all important.  Old exam sets are not 

available for practice, but here are some examples of exam questions from years passed: 

 

 

I Short questions: 

 

a) What is meant by the term “the Norwegian Welfare State”?  Some claim that this welfare 

state is in a crisis.  Discuss! 

 

b) Give an account of the events in 1905. 

 

 

II Essay questions: 

 

a) Give a survey of the political system of Norway, both the national/state level and the local 

levels.  Explain the election system as well.  Call your essay: The political system of Norway. 

 

b) Give a description of the Viking Period in Norwegian history.  Call your essay: The Viking 

Period.   

 

 

 

Please note:  You may use a paper dictionary (electronic ones are not allowed) during the 

exam.  Dictionaries will be inspected by the proctors. 

         

 



 

Samfunnskurset, vårsemesteret 2020 
 

 

Informasjon om innhold og struktur på eksamen 

 

Eksamen avholdes tirsdag 5. mai 2020. Eksamen varer 3 timer og består av to hoveddeler.  

Den ene delen inneholder spørsmål som krever kortere svar, mens den andre inneholder 

(lengre) essayspørsmål.  Hver hoveddel teller 50 % av karakteren, og hver hoveddel må være 

bestått for at du skal bestå eksamen.  Karakterene gis på en skala med ståkarakterer fra A 

(beste karakter) til E, mens F betyr stryk. 

 

Den første hoveddelen består av seks spørsmål, og du besvarer fire av dem.  Den andre 

hoveddelen består av to essayspørsmål, og du besvarer ett av dem.  Generelt kan vi si at 

studentene oppmuntres til å skrive så mye de kan på hvert spørsmål.  Det er viktig å huske på 

at essayspørsmålet alene vil kreve omtrent like mye tid som det du bruker på hele den første 

delen.  Spørsmålene vil bli gitt både på engelsk og norsk, og du velger selv hvilket av disse 

språkene du vil svare på. 

 

Pensum på kurset inkluderer forelesningene og eventuelle papirer delt ut på forelesningene 

samt boka Norway: Society and Culture (Maagerø & Simonsen (red.), 2019).  Et 

eksamensspørsmål kan være basert på en forelesning, på et kapittel i Norway: Society and 

Culture eller på en kombinasjon av de to. 

 

Vi prøver å dekke så mange ulike emner som mulig på eksamen hvert semester og kan ikke 

anbefale ett tema framfor et annet.  Alle temaene er viktige.  Gamle eksamensoppgaver er 

ikke tilgjengelige til å øve seg på, men her er noen eksempler på tidligere eksamensoppgaver: 

 

 

I  Korte svar: 

 

a)  Hva mener vi med uttrykket ”Den norske velferdsstaten”?  Noen hevder at denne 

velferdsstaten er i krise.  Diskuter! 

 

b)  Redegjør for hendelsene i 1905. 

 

 

II  Essay: 

 

a) Gi en oversikt over det politiske systemet i Norge, både det nasjonale/statlige plan og 

de lokale plan.  Fortell også om valgsystemet.  Bruk som overskrift: Det politiske 

systemet i Norge. 

b) Gi en beskrivelse av vikingtiden i norsk historie.  Bruk som overskrift: Vikingtiden.   

 

 

 

Merk: Du kan bruke papirordbok (ikke elektronisk ordbok) under eksamen. 

 Ordbøker blir sjekket av eksamensvaktene. 


