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Seksjon 1

1 OPPGAVE

SV-133, forside
Emnekode: SV-133
Emnenavn: Innføring i sosiologi
Dato: 25. november
Varighet: 5 timer
Tillatte hjelpemidler: Norsk ordbok og norsk-morsmålsordbok
Merknader:
Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares, og teller likt i sensors vurdering.
Oppgavene skal besvares ved hjelp av pensum i SV-133.
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

2 OPPGAVE

SV-133, oppgave 1
Velg en av disse oppgavene, enten A eller B:
A) Willy Martiniussen viser til fire grunnleggende sosiologiske perspektiver. Velg ut to av disse
perspektivene og gjør rede for dem.
B) Gjør rede for begrepene «horisontale ordninger» og «vertikale ordninger».

Skriv ditt svar her...
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3 OPPGAVE

SV-133, oppgave 2
Velg en av disse oppgavene, enten A eller B:
A) Er mennesker rasjonelle? Bruk ulike sosiologiske perspektiver, teorier og begreper til å drøfte
dette spørsmålet.
B) Les artikkelen (til venstre), som ble publisert i en norsk nettavis i 2014.
Bruk sosiologiske perspektiver, teorier og begreper til å drøfte innholdet i artikkelen.

Skriv ditt svar her...

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Flere kvinner enn menn fullfører høyere utdanning 

Kvinner fullførte langt flere utdanninger på universiteter og høyskoler enn menn i fjor. Som 

før dominerer kvinner utdanninger i helse- og skolesektoren fullstendig. 

Artikkel av: NTB (Hegnar.no - 22.5.14 12:35) 

Statistisk sentralbyrås oversikt over fullførte utdanning ved universiteter og høyskoler 

i skoleåret 2012/2013, viser en økning på 1.600 fra det foregående skoleåret. At det 

bare var en knapp økning på høyere nivå, skyldes hovedsakelig at færre menn 

fullførte på dette nivået sammenlignet med året før. 

Totalt fullførte 16.417 menn utdanning på høyere nivå, mens 25.710 kvinner gjorde 

det samme. Andelen på 39 prosent menn og 61 prosent kvinner har holdt seg 

uendret. 

Innenfor fagfeltet helse-, sosial og idrettsfag sto kvinner for langt over 8.000 av de 

fullførte utdanningene. Menn fullførte færre enn 2.000. Kvinnene dominerer også 

lærer- og pedagogikkutdanningene med over 5.500 fullførte utdanninger. Også her 

ligger mennene under 2.000. Mennene dominerer på sin side kategorien 

naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med drøyt 5.000. Her fullførte 

kvinnene omtrent halvparten så mange utdanninger. 
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