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Bokmål
Alle skal besvare enten oppgave 1 eller oppgave 2.
Oppgave 1
Redegjør for likheter og forskjeller i måten som den norske modellen blir beskrevet. Ta utgangspunkt
i minst to tekster på pensum. Drøft deretter i hvilken grad den norske modellen er i stand til å endre
seg.
Oppgave 2
Beskriv koplingene mellom velferdsstaten og arbeidslinja i den norske modellen. Drøft hvordan de
kan styrke eller svekke hverandre.
Nynorsk
Alle skal svare på anten oppgåve 1 eller oppgåve 2.
Oppgåve 1
Gjer greie for likheitar og skilnader i måten som den norske modellen vert skildra. Ta utgangspunkt i
minst to tekstar på pensum. Drøft deretter påstanden om at den norske modellen er i stand til å endra
seg.
Oppgåve 2
Skildre koplingane mellom velferdsstaten og arbeidslinja i den norske modellen. Drøft korleis dei kan
styrkja eller veikja kvarandre.

English
Answer either exercise 1 or exercise 2.
Exercise 1
Explain the similarities and the differences in the way that the Norwegian model is described. Choose
at least two texts on the syllabus. Then discuss the extent to which the Norwegian model is able to
change.
Exercise 2
Describe the links between the welfare state and the ”workline” (”arbeidslinja”) in the Norwegian
model. Discuss how they can strengthen or weaken each other.
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