
Sensorveiledning SOS1000 H-2020 – Eksamen 

 

Info om eksamen under korona 

Til forskjell fra tidligere år, og på grunn av koronasituasjonen, har studentene hatt hjemmeeksamen 
med alle hjelpemidler tilgjengelig. Dette stiller noe høyere krav til presisjonsnivå i 
langsvarsoppgavene, men først og fremst har studentene blitt bedt om å være nøye med kildebruk. 
De er forventet å oppgi kilder som brukes underveis og er oppfordret til å lage en referanseliste. Ved 
bruk av direkte sitater skal de bruke hermetegn og oppgi full referanse med forfatternavn, årstall og 
sidehenvisning. Det er imidlertid ikke noen formelle krav til selve referansebruken (f. eks spiller det 
her ingen rolle hvilken stil de bruker). Det skal heller ikke trekkes i karakter dersom f. eks 
referanselisten ikke er komplett. Sensor oppfordres her til å bruke skjønn. Fordi en hjemmeeksamen 
gjør det vesentlig lettere for studentene å kopiere tekst direkte eller oversette tekst fra internett 
eller pensum, bør sensor likevel være spesielt obs på dette i år. 

 

Karaktersetting 

Flervalgsoppgavene rettes automatisk og det oppgis en bokstavkarakter for denne delen i Inspera.  

Flervalgsoppgavene vektes 1/3 og langsvar 2/3. Sensor setter da manuelt karakter på 
langsvarsoppgaven og finner samlet karakter etter standard skjema.  

Merk at begge deler av eksamen må bestås: Ved karakteren F på en av delene, stryker kandidaten 
uavhengig av karakteren på den andre delen.  

 

Langsvarsoppgaver 

Studentene skal besvare én av to langsvarsoppgaver.  

 

Oppgave A 

Black Lives Matter-bevegelsen (BLM) fikk et stort gjennomslag i Norge sommeren 2020, og viste 
hvordan mange unge minoriteter i Norge identifiserer seg med hendelser og grupper i andre 
kontekster. Redegjør for begrepet ‘refleksiv transnasjonalisering’ og knytt begrepet til BLM-
bevegelsens gjennomslag i Norge. Drøft deretter hvordan vi kan forstå erfaringer med rasisme i lys av 
forskning på etterkommere av innvandrere i Norge.  

 

Sensorveiledning 

Oppgaver har en klar redegjørelses- og drøftingsdel. Studentene skal redegjøre for begrepet 
‘refleksiv transnasjonalisering’, som forekommer i et bokkapittel av Mette Andersson og kolleger 
(2012). Boken er en studie av politisk engasjement og transnasjonal orientering blant 
minoritetsungdom i Oslo og i det aktuelle kapitlet utvikler Andersson mfl. dette begrepet for å fange 
inn hvordan minoritetsungdom trekker på historiske hendelser og utviklingstrekk – fra andre steder 
og til andre tider – når de reflekterer over egen identitet og situasjon i Norge. Black Lives Matter-



bevegelsens gjennomslag i Norge sommeren 2020 er i så måte et svært godt egnet eksempel på en 
slik form for refleksiv transnasjonalisering fordi mange minoritetsungdom ikke bare uttrykte sympati 
med situasjonen for afrikanskamerikanere i USA etter politidrapet på George Floyd, men brukte 
hendelsen for å sette ord på egne opplevelser med rasisme og diskriminering i Norge. Veldig gode 
oppgaver vil også trekke veksler på litteratur om sosiale bevegelser (fra Giddens & Sutton), men 
dette ber ikke oppgaven om konkret.  

I drøftingsdelen bes studentene om å drøfte slike erfaringer i lys av forskning på etterkommere av 
innvandrere i Norge. Dette er et stort og åpent spørsmål, og flere pensumtekster er relevante. På 
den ene siden er det et knippe artikler som omhandler etnisk diskriminering i arbeidslivet (Birkelund 
et al. 2016; Midtbøen 2014, 2015). Disse tekstene presenterer forskning som dokumenterer tydelig 
at slik diskriminering forekommer. På den annen side inneholder pensum også en artikkel av 
Hermansens (2013), som riktignok antyder at etterkommere møter barrierer på terskelen til 
arbeidslivet, men som samtidig viser at det finner sted en betydelig sosial mobilitet blant 
etterkommere av innvandrere i Norge. Disse funnene står i skarp kontrast til situasjonen for den 
svarte befolkningen i USA, der positive utviklingstrekk knyttet til utdanning, inntekt og 
arbeidsmarkedsdeltakelse har stanset opp. Gode oppgaver vil nevne begge disse funnene fra den 
norske virkeligheten. Virkelig gode oppgaver vil drøfte hvordan refleksiv transnasjonalisering og 
identifikasjon med den svarte befolkningen i USA kan ha mer å gjøre med negative opplevelser i 
hverdagen, enn med de institusjonelle mulighetsbetingelsene for oppadstigende sosial mobilitet i 
Norge.  

I besvarelsen vil det også være relevant å peke på at etterkommere etter innvandrere er en svært 
heterogen gruppe, og at landbakgrunn, religion, hudfarge, foreldrenes utdanning og 
sosioøkonomiske status kan prege både diskrimineringserfaringer og identifikasjon med situasjonen 
til den svarte befolkningen i USA.  

 

Oppgave B 

Redegjør for begrepene ‘den demografiske overgangen’ og ‘den andre demografiske overgangen’. 
Drøft deretter mulige årsaker til at fruktbarheten i Norge lenge holdt seg på et høyt nivå 
sammenlignet med andre europeiske land, og hvorfor fruktbarheten i Norge har falt de siste ti årene.  

 

Sensorveiledning 

Også denne oppgaven har en klar redegjørelses- og drøftingsdel. Studentene skal redegjøre to 
hovedbegreper i demografifaget – den demografiske overgangen og den andre demografiske 
overgangen – som begge er utførlig beskrevet i to pensumtekster (Dyrvik 2004; Lyngstad 2016) og 
nevnes i flere andre – inkludert i forelesingen til Agnes Fauske.  

Begrepet ‘den demografiske overgangen’ dreier seg om fall i dødelighet og fruktbarhet, og 
befolkningsendringene som fulgte av dette, som fant sted i overgangen fra det tradisjonelle til det 
industrielle/moderne samfunnet. Overgangen har fire faser: 1) høy dødelighet og fruktbarhet, 2) fall i 
dødelighet og fortsatt høy fruktbarhet (og dermed sterk befolkningsvekst), 3) gradvis redusert 
fruktbarhet og dermed avtagende vekstrate, og 4) lav dødelighet og lav fruktbarhet, og en lav 
befolkningsvekst/stabil befolkning. Gode besvarelser vil få fram at ulike land kommer i den 
demografiske overgangen til ulike tidspunkt (en del fattige land er fremdeles ikke i den siste fasen) og 



at nivået på inn- og utvandring avgjør takten på befolkningsutviklingen i tillegg til dødelighet og 
fruktbarhet. I Norge startet prosessen med industrialiseringen på 1800-tallet.  

Begrepet ‘den andre demografiske overgangen’ er en teori om at endringer i familie- og 
samlivsmønstre som har funnet sted i vestlige land fra 1960-tallet og framover primært skyldes 
endringer i verdier og normer (inkludert kjønnsroller, ønsker om selvrealisering, individualisering, 
aksept for skilsmisse etc.). Ifølge teorien har disse verdiendringene, sammen med utviklingen av 
moderne prevensjonsmidler, kvinners økte deltakelse i utdanning og arbeidsliv, og andre sentrale 
utviklingstrekk, frembrakt endringer i familieatferd. Disse endringene omfatter (men er ikke 
begrenset til): Utsettelse av når folk gifter seg og når de får barn; økning i inngåtte samboerskap og 
svakere sammenkobling mellom ekteskap og barnefødsler; større forskjeller i rekkefølgen på 
begivenhetene. I tillegg beskriver den andre demografiske overgangen lavere fødselstall og økte 
skilsmissetall. Gode besvarelser vil kunne diskutere alternative perspektiver på hvorfor disse 
endringene fant sted, ettersom endring i familieatferd ikke nødvendigvis er resultatet av verdi- og 
normendring, men kan skyldes strukturendringer som den seksuelle revolusjon, kvinners inntog på 
arbeidsmarkedet, økonomisk usikkerhet som følge av globalisering, eller rasjonelle valg i møte med 
endrede strukturelle forhold. 

I drøftingsdelen bes studentene diskutere ulike faktorer som kan forklare årsaker til at fruktbarheten 
i Norge lenge holdt seg på et høyt nivå sammenlignet med andre europeiske land, og hvorfor 
fruktbarheten i Norge har falt de siste ti årene. Flere pensumtekster tar for seg dette spørsmålet, 
inkludert Lyngstad (2016), Pedersen (2012) og Ellingsæter (2012). Det sentrale punktet er den 
familievennlige norske velferdsstaten, med en ekspansiv familiepolitikk som har gjort det mulig for 
kvinner å kombinere arbeid og familie. I lys av dette er det et paradoks at fruktbarheten har falt 
raskt, uten at dette kan knyttes til endringer i familiepolitikk, likestillingspolitikk eller 
velferdsordninger. Gode oppgaver vil her trekke paralleller til den komparative litteraturen om 
velferdsregimer. Veldig gode oppgaver vil få fram at familiepolitikkens innvirkning på valget om å få 
barn, når og hvor mange, likevel er begrenset og ikke kan forklare nedgangen i fruktbarhet de siste ti 
årene. Potensielle forklaringer på denne nedgangen kan være endringer i verdimønstre, eller økt 
økonomisk usikkerhet som følge av økonomiske kriser, men forskere har ennå ikke trukket endelige 
konklusjoner om årsakene til denne nedgangen, så en velfundert diskusjon av alternative forklaringer 
bør særlig belønnes.  

 

Karaktersetting for begge oppgaver 

Skal besvarelsen få en C må oppgaven både ha en begrepsavklaring/redegjørelsesdel og en 
drøftingsdel. Begge må være ok besvart, men en god drøftingsdel kan kompensere for en svakere 
redegjørelsesdel og omvendt. 

Oppgaver med bedre karakter (B eller bedre) er som regel mer solide enn C-oppgavene både i 
redegjørelsesdel og drøftingsdel, men en oppgave som skårer til C i redegjørelsesdelen, kan ende opp 
med B hvis drøftingsdelen er særlig god, og motsatt. Oppgaver som får B og bedre skal ha en presis 
omgang med begreper og bruke ulike deler av pensum relevant og aktivt. De skal også klare å gi en 
nyansert og velbegrunnet drøfting. 

A-oppgaver skiller seg ut som spesielt sterke i alle ledd og har gjerne et uavhengig grep om 
drøftingen, med en tydelig kobling til pensum, faglig velfunderte og balanserte drøftinger, og gjerne 
med et kritisk perspektiv på sentrale pensumtekster eller teorier. 



Også D-oppgaver skal som regel ha besvart alle ledd i oppgaven, og en del viktige momenter (se over) 
bør være med og forstått. Samtidig kan D-oppgaver ha en del feil/mangler. Det kan også tenkes D-
oppgaver med en på mange punkter mangelfull drøfting (svært kort, altfor overfladisk, trekker ikke 
inn pensum, osv.), men som likevel har viktige momenter på plass i redegjørelsesdelen. Det kan også 
tenkes D-oppgaver som leverer svakere enn D i redegjørelsesdelen, men som trekkes opp til D som 
samlet karakter på grunn et godt refleksjonsnivå og gode momenter i drøftingen.  

E-oppgaver er oppgaver der viktige momenter mangler, er misforstått, eller er svært overfladisk 
nevnt i redegjørelsen, og der diskusjonen er svært overfladisk, enkel, og unyansert, med en svak 
kobling til pensumlitteraturen.  

F-oppgaver er oppgaver som er svært mangelfulle, både i redegjørelsen og diskusjonen, og der 
tilknytningen til pensum er mer eller mindre fraværende. Det kan være mulig å skrive en 
eksamensbesvarelse uten å ha lest eller forholdt seg til pensum, ved å synse eller utelukkende basere 
besvarelsen på egne oppfatninger. Slike besvarelser bør få strykkarakter (F).  

 


