
Sensorveiledning til skoleeksamen INTER1000 – høsten 2016 

 

Vekting 

Skoleeksamen veier 60% av samlet karakter, hjemmeeksamen veier 40% 

I skoleeksamen veier del I (to mellomlange besvarelser) samlet 70% og del II (tre 

kortbesvarelser) veier 30%. Studentene har totalt 3 timer til rådighet. Det betyr at de i 

praksis har ca en time på seg for hver mellomlange besvarelse og ca et kvarter på hver 

av de korte. 

 

Veiledning til del I (70 %) Studentene skal besvare to (2) av oppgavene nedenfor. 

Sensors forventningene må tilpasses det forholdet at studentene av flerfaglige 

grunner har langt kortere tid på hver oppgave enn det som er vanlig. Terskelen for A 

skal for hver oppgave ligge rundt det en fremragende student kan forventes å få til i 

løpet av en time.  

 

(a) Historikere har gitt ulike svar på når menneskerettighetene hadde sitt 

gjennombrudd i internasjonal politikk? Pek på mulige tidspunkter og drøft. 

Det forventes at studentene peker på flere enn ett mulig tidspunkt for et 

gjennombrudd og at det gjøres en vurdering av disse som viser til relevante og 

sentrale hendelser og aktører. De beste besvarelsene vil ha med alle eller de fleste av 

følgende: 

 forløpere før 1945: transnasjonal politisk aktivisme (anti-slaveri; humanisering av 

krigføringen; arbeiderbevegelsen; kvinners stemmerett) og Folkeforbundet 

(mandatsystemet, minoritetsavtalene) 

 1940-tallet og andre verdenskrig: nedtegnelse i grunnlagsdokument som FN-

pakten 1945 og UNDHR 1948, og gjerne også nevne folkemordkonvensjonen 

1948, FNs flyktningkonvensjon 1951 

 1960-tallet og da særlig knyttet til avkolonisering og rasespørsmålet; To generelle 

FN-konvensjoner om menneskerettigheter; FNs rasekonvensjon. 

 1970-tallet og den raske veksten i internasjonal menneskerettighetsaktivisme. 

Carter. Anti-kommunisme/dissidenter.  

 1990-tallet og humanitær intervensjon. 

 

Gode besvarelser har en tydelig beskrivelse av hva “internasjonale 

menneskerettigheter” innebærer og vil knytte dette til internasjonalt samarbeid 

gjennom avtaler og erklæringer samt politisk aktivisme. Særlig gode besvarelser vil 



drøfte hva “gjennombrudd” innebærer. Generelt vil evne til presisjon i analysen og 

kontekstuell forståelse være avgjørende for hvilken delkarakter som kan settes på 

dette spørsmålet. Pensum: Vik i Krig og fred. 

 

(b) Redegjør kort for hva som menes med globalisering og hvordan vi kan skille 

mellom økonomisk og politisk globalisering. Bruk ulike teoretiske perspektiver 

på internasjonal politikk, som realisme, liberalisme og konstruktivisme, til å 

drøfte hvordan disse to prosessene kan påvirke hverandre.  

 

Globalisering er selvsagt et vidt begrep men forelesningene om dette temaet har 

brukt definisjonen i grunnbokens (Baylis mfl) introduksjon, utdypet særlig i 

McGrews kapittel 1 men anvendt i større eller mindre grad i de fleste andre kapitlene: 

samhengighet (interconnectedness) som vokser i utstrekning (romlig – hendelser 

langt unna påvirker mer enn før), intensitet (omfang,  f eks utenlandsinvesteringers 

andel av samlede investeringer) og hurtighet (teknologidrevet, særlig gjennom 

informasjonsteknologi og billigere transport). Men INTER-studentene møter jo dette 

begrepet mange andre steder (bl a i grunnboken på historiesiden (Waage mfl) eller i 

STV1200 (Claes mfl) hvor utpenslingen er litt annerledes. Så lenge hovedelementene 

er med, kan derfor den innledende begrepsredegjørelsen gjøres jevnt godt, meget 

godt eller fremragende på flere måter – klarhet og konsistens er viktige kriterier.  

Skillet mellom økonomisk og politisk variant gjelder primært aktørene som er direkte 

involvert: økonomisk globalisering gjelder transaksjoner og organisering foretatt av 

selskaper (handel, produksjon, finans) mens politisk variant gjelder transaksjoner og 

organisering foretatt av regjeringer/stater (internasjonal styring, særlig gjennom 

globale institusjoner som FN og WTO). Politisk globalisering brukes i blant (også i 

noen av grunnbokens kapitler) i den bredere betydningen som ligger i skillet mellom 

internasjonal politikk (mellom stater) og global politikk (mellom stater men også 

ulike ikke-statlige aktører som opererer på tvers av landegrensene). Begge disse 

definisjonene er helt akseptable så lenge de klargjøres og brukes konsistent – og 

forskjellen har ikke betydelige implikasjoner for besvarelsen av hovedspørsmålet som 

følger.  

Hovedspørsmålet om sammenhengen mellom økonomisk og politisk globalisering gir 

mulighet for å trekke på store deler av pensum. Mange vil påpeke at økonomisk 

globalisering har vært en spore til politisk globalisering – altså at stadig mer 

perforerte grenser skaper større behov for internasjonal styring. Det er ikke vanskelig 

å se at påvirkningen også kan gå den motsatte veien – f eks gjennom den 



liberaliseringen av handel og i mindre grad investeringer som globale institusjoner 

som WTO har bidratt til.  

De tre overordnede teoriene som nevnes i oppgaveteksten, har ulike perspektiver på 

globalisering generelt og på de to variantene spesielt. En rekke pensumsbidrag 

betoner således at realismen legger mindre vekt på både selskaper og internasjonale 

institusjoner enn hva liberalismen gjør. Den realistiske tradisjonen legger størst vekt 

på stater og deres sikkerhetsinteresser, så globaliseringens ulike manifestasjoner kan 

forventes å bølge fram og tilbake ut fra de sterkeste statenes oppfattede 

egeninteresse. Sterke kandidater vil kanskje trekke fram det amerikanske 

presidentvalget som evidens for en slik oppfatning.  

Den liberale tradisjonen gir større rom for at ikke-statlige aktører som selskaper og 

ideelle organisasjoner (f eks av miljø-, menneskeretts- eller anti-globaliserings-

typene) forfølger sine egne mål på ulike saksområder, uavhengig av hjemstatens, og 

at disse aktørenes interesser kan påvirke statenes prioriteringer i internasjonal 

styring. Dyktige studenter vil påpeke at denne tradisjonen i motsetning til realistene, 

tillegger internasjonale institusjoner en betydelig egenvekt når de først er etablert – 

særlig fordi de er nyttige redskaper for samordning av statenes politikk, som er et 

hovedmotiv for politisk globalisering.  

Sosialkonstruktivismen skiller seg fra de to andre ved å legge større vekt på ideer, 

forestillinger og normer i sin analyse av samhandling på det økonomiske eller 

politiske området – kontrasten er selvsagt skarpere til realismen enn til liberalismen i 

dette henseende. Mens de to andre tradisjonene i hovedsak ser politisk globalisering 

som redskap for statene (et viktig sådant for liberalister, relativt uviktig for realister), 

betoner konstruktivismen at internasjonale institusjoner også bidrar til å forme 

aktørene som er involvert – det skjer læring, påvirkning gjennom samhandlingen. 

Studenter som får fram denne forskjellen, bør premieres.  

Oppgavetekstens tilsier at det ikke vil være noen svakhet om studenten bare trekker 

inn to av disse overordnede teoriene (den ber ikke om at alle tre skal brukes) – men 

minst to må til for at besvarelsen skal være fremragende.  

Differensieringen av kandidater må skje ut fra generelle kriteriene: Presisjon 

(definerer begrepene som brukes, i det store og hele korrekt empirisk framstilling), 

forståelse (påpeker mekanismer, gir gode illustrasjoner), selvstendighet (ser 

sammenhenger i pensum, veier argumenter) og struktur (riktig balanse mellom kort 

redegjørelse og mer inngående drøfting) – men igjen, husk de har bare en time på 

seg.  

 



(c) Forklar hva som menes med alternativkostnader, gjerne ved hjelp av ett eller 

flere eksempler. Vi ønsker å bruke arbeidskraft i et offentlig prosjekt. Det er full 

sysselsetting i økonomien. Hva er de samfunnsøkonomiske alternativkostnadene 

av å bruke arbeidskraften – bruttolønn eller nettolønn? Begrunn svaret.  Forklar 

deretter hva som menes med marginalkostnader og gjennomsnittskostnader. En 

journalist vil lage en sak om at det er for få studieplasser på et fag, og spør deg 

om hva studieplasser koster.  Hva er relevant kostnadsbegrep – 

marginalkostnader, gjennomsnittskostnader eller begge deler? Begrunn svaret.  

Alternativkostnaden ved å bruke en ressurs, for eksempel arbeidskraft, er verdien av 

ressursen i beste alternative anvendelse. For eksempel er alternativkostnaden ved å 

investere oljeinntekter innenlands den avkastningen vi kan få ved å investere dem i 

beste alternativ. Alternativkostnaden ved å bruke el-kraft i kraftkrevende industri er 

det andre brukere – for eksempel husholdninger – er villige til å betale for 

elektrisitet. Den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved å bruke arbeidskraft i 

et offentlig prosjekt er verdien av arbeidskraften hos andre aktører i markedet – og 

ved full sysselsetting er dette bruttolønna. Grunnen er at andre arbeidsgivere er 

villige til å ansette arbeidskraft til bruttolønn w – og det betyr de at deres avkastning 

av arbeidskraften er minst w.  

Marginalkostnad er kostnad ved å øke produksjonen med en enhet. 

Gjennomsnittskostnad er kostnader per enhet. Gjennomsnittskostnad for 

studieplasser er totale kostnader delt på antall studenter. Dette er relevant dersom vi 

for eksempel vurderer å bygge et nytt universitet, opprette et nytt fag etc .- det vil si 

før vi gjør investeringen. Etter at vi har investert, for eksempel startet et nytt fag eler 

bygd et universitet er det mer relevant å se på marginalkostnaden, det vil si hva det 

koster å ta inn en student mer. Disse kostnadene vil vanligvis være betydelig lavere 

enn gjennomsnittskostnadene, så lenge vi opererer innenfor kapasiteten.  

 

Veiledning til del II (30 %) Besvar tre (3) av oppgavene nedenfor. Som sagt: 

Forventningene til besvarelsene må tilpasses det forholdet at studentene av 

flerfaglige grunner har langt kortere tid på hver oppgave enn det som er vanlig. 

Terskelen for A skal for hver oppgave ligge rundt det en fremragende student kan 

forventes å få til i løpet av et kvarter.  

 

(a) Hva menes med påstanden at det fra midten av 1980-tallet er skjedd en 

revolusjon i militære forhold (eng. revolution in military affairs)?  

Jevnt gode kandidater får fram det grove hovedinnholdet, men ikke nødvendigvis 

detaljene, i denne påstanden: En betydelig endring er funnet sted hva angår 

avanserte krigførende lands bruk av teknologi (informasjons- og romteknologi 



viktigere), doktrine (rask framrykking med høymobile våpenbærere og sterk 

koordinering mellom slike bærere) og organisasjon (operativ integrasjon av 

våpengrenene). Skillet til gode og fremragende besvarelser gjøres som vanlig ut fra 

presisjonen og forståelsen for sammenhengen mellom disse elementene som blir 

demonstrert. Det er vanlig å tidfeste denne «revolusjonen» til sent 1980– og tidlig 

1990-tall, den første Gulf-krigen populariserte begrepet. Pensumdekningen er 

Sheehans kapittel i grunnboken og Stokkes forelesning om sikkerhet (lysark og 

mentimeter-øvelse publisert på Fronter). 

 

(b) Forklar hva en ekstern virkning (eng. externality) er, og gi eksempler på positive 

og negative eksterne virkninger. CO2-utslipp er eksempel på en ekstern virkning 

på tvers av landegrenser. Internasjonale forhandlinger om utslippsreduksjoner 

har som mål å bringe totale utslipp ned, og å gjøre dette til lavest mulig 

kostnader. Forklar hvordan et marked for utslippskvoter kan redusere 

kostnadene ved utslippsreduksjoner.  

 

En ekstern virkning: Positive eller negative virkninger en eller flere aktørers 

virksomhet har på andre aktører som ikke tas hensyn til i prisen. Med andre ord tar 

ikke beslutningstakerne hensyn til disse gevinstene eller kostnadene i sine 

beregninger.(Store norske leksikon) Enklere: Virkninger på tredjepart. Et eksempel 

på en negativ ekstern virkning er forurensende utslipp til  luft fra en fabrikk. 

Utslippene reduserer luftkvaliteten for innbyggerne – og kan lede til kostnader i form 

av økte utgifter til helsestell. Fabrikken tar ikke hensyn til dette i sine 

kostnadsberegninger.  Et eksempel på positive eksterne virkninger er beskyttelsen av 

vaksinering. Den som vaksineres beskytter ikke bare seg selv men reduserer også 

risikoen for å bli smittet for andre. Dette er en effekt som personer som velger å 

vaksinere seg ofte ikke tar hensyn til.  

Kvotemarkedet. Anta at to land, A og B har blitt enige om å redusere sine samlede 

utslippp fra 800 til 400 tonn. Rensekostnadene er lavere på marginen i A enn i B. 

Dersom vi fordeler utslippskvotene likt mellom landene men ikke tillater handel med 

kvoter, vil det samlede kvantum som må renses, 400 tonn, ikke bli renset på billigste 

måte. Samtidig kan det være uaktuelt for A å akseptere en avtale som innebærer at de 

må bære kostnadene ved å rense mer enn B. Kvotehandel kan løse dette problemet: 

Utslippskvotene fordeles likt mellom landene, men B vil nå kjøpe kvoter fra A. Så 

lenge det koster mindre å rense et tonn til i A enn i B, lønner det seg for B å betale A 

for å rense. B gjør dette ved å kjøpe utslippskvoter fra A. A ender opp med å rense 

mer enn B, men kommer bedre ut – siden de selger kvotene sine frivillig må prisen 

være slik at de tjener på å overta rensingen. 



 

(c) Gjør rede for hvilke rettigheter kyststaten har innenfor det indre farvann, 

territorialfarvannet, den eksklusive økonomiske sonen og kontinentalsokkelen. 

I indre farvann har kyststaten samme rettigheter som på landterritoriet. I 

territorialfarvannet har kyststaten rett til alle naturressurser i hav og havbunn (fisk, 

olje osv) og kan dessuten foreta begrenset regulering av skipsfart (men ikke hindre 

«uskyldig gjennomfart», som betyr at gjennomfarten ikke innebærer noen trussel 

mot statens sikkerhet eller andre interesser). I økonomisk sone har kyststaten rett til 

alle naturressurser i hav og havbunn. På kontinentalsokkelen har kyststaten rett til 

alle naturressurser i havbunnen. 

Jevnt gode besvarelser vil gi korrekt beskrivelse av rettighetene i territorialfarvannet, 

som er inngående behandlet i pensum (Goldsmith og Posner), og mer omtrentlige 

svar på de øvrige tre kategoriene som er behandlet i Stigens forelesninger og lysark 

(publisert på Fronter). Meget gode besvarelser er også presise på 1–2 av de øvrige tre, 

avhengig av graden av forståelse som formidles (altså for det mønsteret at 

rettighetene avtar med avstand fra kysten og er mindre for skipsfart enn for 

ressursutnytting), mens toppkandidater er presise på alle. Siden pensumsdekningen 

ikke er så god, bør en svak besvarelse på denne oppgaven tillegges mindre vekt enn 

for de øvrige kortsvaroppgavene. 

(d) Hva menes med "det klassiske europeiske statssystemet"? 

Gode besvarelser gir en klar beskrivelse av hva begrepet innebærer og kan tidfeste 

det. Særlig gode besvarelser viser presisjon i hvilke stormakter som dominerte 

Europa, mens de som aspirerer til en A i tillegg kan beskrive med en viss presisjon 

(noen) sentrale vendinger og hovedtrekk ved relasjonene mellom stormaktene. Under 

utdypes noen slike vendinger og hovedtrekk – men ta i betraktning at studentene 

kun har ca 15 minutter på denne som på de øvrige kortbesvarelsene. 

Begrepet ”det klassiske europeiske statssystemet” viser til et statssystem i Europa 

dominert av Europeiske stormakter. Besvarelsene kan peke på at en av de viktigste 

forskjellene mellom Europa og andre kulturkretser har vært at det til tross for mange 

felles trekk innen kultur og religion aldri har vært samlet under ett politisk 

maktsentrum. I det 18. århundret fant denne politiske oppsplittingen sin form i det 

klassiske europeiske statssystemet, som varte til 1918 og var endelig slutt i 1945.  

Fram til 1918 var stormaktene Frankrike, Østerrike (Østerrike-Ungarn fra 1867), 

Russland, Storbritannia og Preussen (Det tyske keiserriket fra 1871). I 1918 gikk 

Østerrike-Ungarn i oppløsning og Tyskland og Russland mistet stormaktstatusen for 

et tiår.  



Formalisert stormakssamarbeid begynte å fungere i årene etter Wienkongressen i 

1815, kjent som kongressystemet, der disse forsøkte å bilegge regionale 

stridsspørsmål og hindre utbrudd av krig. Kongressystemet innebar en viss 

institusjonalisering av internasjonal politikk i Europa. Glansperioden for 

kongressystemet varte til revolusjonsåret 1848. Deretter fulgte begrensede kriger, før 

samlingen av Italia og Tyskland igjen førte til større betydning av diplomatisk 

samarbeid. Under Bismarcks ledelse sto Tyskland sentralt i å knytte stormaktene 

sammen i et komplisert sett av allianser med gjensidig uforenelige forpliktelser. 

Hobson viser hvordan imperialisme og nasjonalisme fra 1890-årene fortrengte “de 

siste restene av den tilbakeholdenhet som kongressystemet hadde belønnet”. Første 

verdenskrig var et ”generaloppgjør” mellom alle stormaktene. Folkeforbundet ble 

etablert i 1919. Etter 1933 vek det multilaterale samarbeidet plassen for en ustabil 

maktbalanse. Hobson peker på at krigen fra 1941, der Tyskland strebet etter 

hegemoni i Europa og tre statssystemer sto mot hverandre, kan sees på som ”det siste 

generaloppgjøret” innen det klassiske europeiske statssystemet. Etter krigens slutt i 

1945 ble det etablert en ny internasjonal orden. 

Pensum: Hobson, ”Slutten på det klassiske europeiske statssystemet, 1871-1945”, 

Krig og fred. 


