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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.  

 

Langsvarsoppgaver 

 

Oppgave A  

Redegjør kort for endringer i familieformer i Norge i de siste tiårene. Diskuter disse endringene i lys 

av endringer i normer og velferdsordninger.  

 

Sensorveiledning 

Oppgaven har en redegjørelsesdel og en diskusjonsdel. Begge må besvares. Redegjørelsesdelen bør 

komme inn på utviklingstrekk som økt samboerskap, senere ekteskapsinngåelser, færre barn, mer 

skilsmisser og gjengifte. Disse momentene kan oppsummeres i det som omtales som «den andre 

demografiske overgang» (Dyrvik 2007) og «family complexities» (Thomson 2014). Det er rom for å 

trekke bredt på pensumtekster fra nær sagt hele bolken om «befolkning, familie og livsløp», for 

eksempel Dyrvik (2007), Hart, Rønsen & Syse (2015) Kravdal m. fl. (2012), Lyngstad (2016) og Syse 

(2016). Variasjoner i ulike deler av befolkningen er også relevant, herunder utdanningsnivå, etnisitet 

eller geografi etc.  

Det skal også sies noe om endringer i normer og velferdspolitikk med relevans for familieformer. Når 

det gjelder normendringer, er det blant annet naturlig å trekke inn individualiseringsprosesser og 

likestilling, og gjerne feministiske perspektiver se for eksempel Brannen & Nilsen (2005) og Giddens & 

Sutton (2017). Når det gjelder velferdspolitikk, er et hovedspor utvikling av velferds- og 

familiepolitiske ordninger som gjør det mulig for foreldre å kombinere utdanning/lønnsarbeid med 

barnefødsler og som også gir kvinner en økonomisk friere stilling, se blant annet Giddens & Sutton 

(2017), Ellingsæter (2012) og Kautto (2010).   

Henvisninger til pensum som finnes her: 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/h19/pensumliste/index.html  

I diskusjonsdelen er hovedspørsmålet hvilken betydning familiepolitikk og velferdsordninger har hatt 

for familiemønstrene, og dette kan ses i sammenheng med individuelle preferanser, 

normutvikling/mønstre og mulighetsstruktur. I tillegg kan konkurrerende/supplerende forklaringer 

trekkes inn/vurderes: preferanseforskjeller mellom grupper, kulturelle endringer osv. Det kan gjerne 

linkes tilbake til gruppeulikheter utdanning/ikke-utdanning, innvandrere/ikke-innvandrere osv. - hva 

betyr dette for hvordan vi skal forstå familieendringer i Norge og hva disse skyldes?  

 

Oppgave B 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/h19/pensumliste/index.html


Redegjør for to begreper om sosial klasse, og relater disse til begrepet om sosial mobilitet. Diskuter 

sosial mobilitet i lys av etnisitet, kjønn og klasse.  

Sensorveiledning 

Oppgaven har en redegjørelsesdel og en diskusjonsdel. Begge må besvares. I redegjørelsesdelen kan 

de velge  

 

Det forventes at det redegjøres for hva sosial mobilitet er, og aller helst bør både utdanning og 

sysselsetting nevnes. I hvilken grad barn ender opp i samme sosiale posisjon som foreldre er 

hovedelementet. Klasseteorier er relevant, men her primært som mål på om barna går «opp eller 

ned» i forhold til foreldres posisjon. Det spørres ikke om redegjørelse for ulike klasseskjemaer, men 

det kan være et pluss hvis det er fattet i korthet. Det er ikke definert hva som menes med 

minoritetsgrupper her, men det er nærliggende å tenke innvandrerbakgrunn, men andre minoriteter 

kan for så vidt godt tenkes. Spørsmålet er om sosial mobilitet for minoriteter er ikke direkte dekket i 

pensum, men det er flere tekster som kan brukes i en slik diskusjon. Det kreves altså en aktiv kobling 

mellom ulike deler av pensum og de må trekke slutninger selv. Det betyr ikke at løs synsing er ok. De 

bør vurdere de generelle mekanismene som gjelder alle (som er dekket i pensum), og trekke inn 

pensum som omhandler bl.a. diskriminering. Konklusjonen er ikke helt opplagt, men gode 

argumenter fundert i pensum skal premieres uavhengig av konklusjon.  

Følgende pensumbidrag er særlig relevant:  

Giddens & Sutton (2017), kapittel 12: «Stratification and social class» 

Hansen 2011 «Finnes det en talentreserve?: betydningen av klassebakgrunn og karakterer for 

oppnådd utdanning»   

Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, 

Hermansen, Are Skeie (2013); Occupational Attainment Among Children of Immigrants in Norway: 

Bottlenecks into Employment––Equal Access to Advantaged Positions? 

Birkelund et al (2016), « Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of 

Unemployment for Ethnic Minorities» 

 

 

Karaktersetting for begge oppgaver 

Skal besvarelsen få en C må oppgaven både ha en 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. A-oppgaver skiller 
seg ut som spesielt sterke i alle ledd og har gjerne et uavhengig grep om drøftingen. 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. 
 

 


