
 

Sensorveiledning SOS1001. Høst 2016 

Generelt: 

Studenter på SOS1000 og SOS1001 har felles pensum og forelesninger, men 

SOS1000 er et mer omfattende kurs med større pensum, flere forelesninger og 

flere uker til lesing av pensum og modning. Studenter på SOS1000 har slik sett 

mer å spille på i besvarelsene enn studenter på SOS1001. For dem som er 

sensorer både på SOS1000- og SOS1001-oppgaver, er dette viktig å legge til 

grunn. 

Begrepsoppgavene 

Normer: Schiefloe omtaler normer som "en kjent og allment akseptert forskrift 

som sier hva som er riktig og hva som er uriktig adferd" og er dermed knyttet til 

verdier og regulering av handling. Det bør nevnes at det er en forskjell på 

formelle og uformelle normer. At normbrudd sanksjoneres er et sentralt moment 

som må med. Det er et pluss normer knyttes opp mot roller, posisjoner og 

rollekonflikter. Pensum som dekker dette direkte er for eksempel Schiefloe (s. 

143, kap. 8 og 9) og Østerberg. Det er fint om det trekkes inn eksempler – her 

kan ulike deler av pensum være relevant.  

Merk at normbrudd også er relevant for sosialt avvik, så dette kan også 

redegjøres for på neste punkt (dvs. det er ok å nevne sosialt avvik her og f.eks. 

henvise til nærmere redegjørelse på neste punkt). 

Sosialt avvik: Utgangspunktet er regler og normer (det er m.a.o. rimelig å nevne 

normer her, men da gjerne med henvisning til foregående oppgave), og avvik fra 

disse, men også andre avvik som skiller seg fra normalen uten å være 

normbrudd kan nevnes. Schiefloe skisserer fire forståelsesmåter av avvik som 

statistisk fenomen, individuelt fenomen, systembestemt fenomen og 

interaksjonelt fenomen og noen av disse bør nevnes. Skillet mellom formelle og 

uformelle reaksjoner bør nevnes. Begrepet dekkes av Schiefloe i kap. 10, men 

kan også løses med utgangspunkt i Pedersen, eller ved å kombinere disse 

pensumbidragene. Begrepet er særlig dekker i en forelesning med tittelen 

«Avvik og rus», og eksempler fra rusfeltet eller kriminalitet kan trekkes inn, 

men eksempler fra andre felt kan være like egnede.  

 



 

Det teller positivt hvis det henvises til teoretiske forklaringer på avvik, men det 

forventes ikke grundig redegjørelse for disse. Hvis besvarelsen kommer inn på 

biologiske forklaringer forventes det at perspektiver fra Shanahan og Boardman 

er representert.  

 

Samlivsrevolusjonen: Det er naturlig å løse denne oppgaven med utgangspunkt i 

Noack og Lyngstads artikkel med samme tittel («Samlivsrevolusjonen»). 

Relevant stoff finnes også i andre deler av pensum, for eksempel i Ellingsæters 

«Modernitet og forståelser av kjønn». Besvarelsene må få med viktige sider av 

hvordan familien som institusjon har endret seg (skilsmisseøkning, fødte utenfor 

ekteskap, alder ved første fødsel, samboerskap, likekjønnede ekte/samboerskap 

osv.), med vekt på perioden fra 60-tallet og frem til i dag. Det er positivt om 

oppgavene også trekker inn hva som kan ligge bak disse utviklingstrekkene 

(f.eks endringer i kjønnsroller), og det teller positivt om kohort- og 

periodeeffekter nevnes. Det er et pluss om man kommer inn på hvorvidt endrede 

samlivsmønster innebærer faktisk endring i stabilitet (jf. samboerskap som 

"ekteskap light"). Oppgaven åpner for en diskusjon om det har skjedd en 

«revolusjon» (Noack og Lyngstad snakker om «en stille revolusjon»), men det 

skal ikke trekke ned om besvarelsene ikke går inn på dette spørsmålet hvis 

oppgaven for øvrig er fyldig.  

Elite: Det sentrale pensumgrunnlaget her Engelstad og Hansen, særlig s. 205-

210. Denne artikkelen behandler klasseteori relativt inngående, så det forventes 

at besvarelsene får frem forholdet til minst en sentral klasseteori. En svært god 

besvarelse vil behandle elitebegrepet i tilknytning til klasseteorienes begreper 

om klasseutbytting (Wright), livssjanser (Goldthorpe) og kapital (Bourdieu). 

Sosial mobilitet er sentralt, men må ikke nødvendigvis knyttes eksplisitt til 

klasseteori. Gode besvarelser vil ha med noe om betydningen av utdanning og 

ulike sektorer. Det er også fint om det trekkes inn eksempler, for eksempel om 

eliter i Norge.  

Generelt om begrepsbesvarelsene: 

Skal en besvarelse få den samlede karakteren C eller bedre må studenten ha 

svart tilfredsstillende eller bedre på tre begrepsoppgaver. 

 



 

Oppgaven er å redegjøre for tre av fire begreper. Det skal ikke trekke opp om 

man redegjør for fire begreper. Oppgavene om normer og avvik er delvis 

overlappende og det er å forvente at mange velger begge disse. De som evt. ikke 

velger begge må redegjøre tilstrekkelig for normer/avvik til å besvare den 

oppgaven de valgte, men altså ikke like omfattende.   

Hvor lang den enkelte begrepsbesvarelsen er, kan variere, men det vanlige er 

mellom en halv og halvannen side på hvert begrep.  

Begrepsbesvarelsene vil typisk inneholde redegjørelse for sentrale 

begrepskjennetegn og eksempler på hvordan begrepet eller distinksjoner knyttet 

til begrepet anvendes empirisk. De kan også inneholde korte diskusjoner, men 

ofte vil det ikke være tid og plass. Inneholder begrepsbesvarelsene bare 

eksempler på konkrete anvendelser og mangler presis terminologisk redegjørelse 

med utgangspunkt i pensum, skal dette trekke ned. 

Drøftingsoppgavene 

Rolleoppgaven 

Gjør rede for hva som menes med begrepet rolle. Drøft hvorvidt det er fruktbart 

å snakke om roller knyttet til kjønn og livsfaser – 

som ”barnerolle”, ”kjønnsrolle”, ”ungdomsrolle” og ”voksenrolle” – eller om 

de sosiale mønstrene i vårt samfunn er for sammensatte og flytende til en slik 

rolleforståelse. 

Besvarelsene må gi en grundig fremstilling av rollebegrepet basert på pensum 

(Schefloe, Østerberg), og på hvordan rollebegrepet kan knyttes til «kjønn og 

livsfaser». Det er mulig å avgrense oppgaven og for eksempel fokusere på 

«kjønnsrolle» eller «ungdomsrolle», og gå grundigere inn i dette. Oppgaven må 

også redegjøre for hva det innebærer at «de sosiale mønstrene i vårt samfunn» er 

blitt mer «sammensatte og flytende» med utgangspunkt i pensum (siste kapittel i 

Schiefloe, dette er et viktig poeng i Ellingsæter osv.). Skal en oppgave få C eller 

bedre, med disse tre bitene av redegjørelsen være på plass. I diskusjonen er det 

rimelig å trekke inn betydningen av rollesett, rollekonflikter og endringer i disse 

over tid i takt med andre samfunnsendringer. Det kan også nevnes at ulike 

generasjoner kan ha ulike syn på samme roller. En god diskusjonsdel bør ellers  

 



 

ha med argumenter både for og imot at rollebegrepet fortsatt er relevant. Sentralt 

for vurderingen av dette igjen er hvordan man beskriver og vurderer 

konsekvensene av sosiale, kulturelle, organisasjonsmessige, identitetsmessige 

osv. utviklingstrekk i moderne/senmoderne/postmoderne samfunn. Spørsmålet 

som reises i oppgaven har naturlig nok ikke noe svar med to streker under, men 

gode besvarelser kjenner til og bruker aktivt og fruktbart sentrale begreper i 

slike diskusjoner (refleksiv, postmoderne osv.) og foretar begrunnede 

avveininger og vurderinger. 

Organisasjonsoppgaven 

Gjør rede for særtrekk ved frivillige organisasjoner og forskjellen mellom dem 

og arbeidsorganisasjoner. Drøft deretter forholdet mellom frivillige 

organisasjoner og staten i det norske samfunnet. 

Pensumgrunnlaget for denne oppgaven er fremfor alt kapittelet om 

organisasjoner i Det norske samfunn. Det står også relevant stoff i Schiefloe (for 

eksempel 5.10 og 9.6), og i diskusjonen av arbeidsorganisasjoner går det for 

eksempel an å trekke inn Lysgaard eller annet på pensum om arbeidsliv. En 

oppgave som gis C eller bedre, skal ha med de sentrale definitoriske 

kjennetegnene ved frivillige organisasjoner og arbeidsorganisasjoner, samt gi en 

presis fremstilling av det særegne forholdet mellom stat og frivillige 

organisasjoner i Norge (der det også fremkommer at studenten har skjønt 

forskjellene mellom frivillige organisasjoner og arbeidsorganisasjoner). 

Diskusjonsdelen kan ha ulike innretninger, så lenge fokus og avgrensninger 

klargjøres. Eksempler: forskjeller og likheter mellom frivillige organisasjoners 

og arbeidsorganisasjoners forhold til staten, endringer i forholdet mellom 

organisasjoner og stat og årsaker til disse, styrker og svakheter ved måten 

forholdet organisasjoner-stat er ordnet i Norge osv. 

Generelt om drøftingsoppgavene: Begge oppgavetekster inneholder både en 

redegjørelsesdel og en drøftingsdel. Omfanget av de to delene kan variere, men 

mangler besvarelsen drøftingsdel (eller den er marginal), eller om studenten 

starter å diskutere uten å berede grunnen gjennom en presis redegjørelse for 

begreper og relevante innsikter fra pensum, skal det trekke ned, og slike 

oppgaver skal normalt ikke kunne få C eller bedre. Samtidig kan en sterk 

redegjørelsesdel kompensere noe for manglende/mangelfull drøfting, og en 

interessant diskusjon kompensere noe for hull i redegjørelsesdelen. 


