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SKOLEEKSAMEN I  

 

SGO1001 -  Innføring i samfunnsgeografi 

 

Torsdag 4. desember 2014 

(6 timer) 

 
 

 

 

Ingen hjelpemidler, annet enn ordbøker kontrollert av SV-infosenter, er tillatt under eksamen. 

 

Sensur for eksamen faller 6. januar klokken 14.00 (tre uker fra eksamensdato) og publiseres i 

Studentweb cirka klokken 15.00 samme dag.  

 

Sensuren regnes som mottatt av studentene når den publiseres i Studentweb. Vi minner om at 

kandidater som ønsker begrunnelse må be om dette senest 1 uke etter sensur er falt. Frist for 

å klage på karakteren er tre uker etter sensur er falt, eller tre uker fra begrunnelse er mottatt. 

Informasjon om rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi finnes på emnesiden. 

 

Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne. 

 

Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. Kladd skal ikke leveres. 

 

NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leselig. Tusjpenn kan ikke brukes. 

 

Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lykke til! 
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5 av 7 oppgaver skal besvares. 

NB! En sensor skal lese kopien av besvarelsen også. Skriv slik at den blir leselig. 

 

Oppgave 1 

Hvilke fortrinn og ulemper har de ulike landsdelene i Norge når det gjelder å etablere nye 

arbeidsplasser? 

 

Oppgave 2 

Begrepet «sted» er viktig i samfunnsgeografien. Gjør kort rede for de viktigste måtene å forstå 

sted på. 

 

Oppgave 3 

Gjør kort rede for ulike former for styresett (governance) og forklar hva som menes med 

flerskala styresett. 

 

Oppgave 4 

Hva er moderne byplanlegging? Gjør rede for de viktigste elementene i den byplanleggingen 

som vokste fram på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet for å styre 

utviklingen i de voksende industribyene i Europa og Nord-Amerika. 

 

Oppgave 5 

Hvordan kan handlinger fra de store sentralbankene (f.eks. den amerikanske og europeiske) 

påvirke livet til en gjennomsnittlig norsk lønnsmottaker? 

 

Oppgave 6 

Definer summarisk dødsrate og fortell hva som er fordelene og ulempene med dette 

demografiske målet. 

 

Oppgave 7 

Hva menes med «politisk skala»? Gi eksempler fra politisk geografi eller arbeidsgeografi. 

 


