
 

Sensorveiledning for Skoleeksamen i 
SGO1001 - Innføring i samfunnsgeografi 

Høsten 2019 Skoleeksamen 6 timer 
 

FLERVALG 

Retter seg selv. 

 

KORTSVAR  

Generelt: 

Svarene bør som et minimum vise forståelse for begrepets meningsinnhold. Et godt svar 

bør inneholde en formålstjenlig definisjon. De beste svarene kombinerer definisjoner, 

relevante avgrensninger, kontekst og/eller eksempler. Klart irrelevante momenter 

trekker ned i vurderingen. 

 

1. Definer begrepet gentrifisering. 

Tekstboks 16.1 er utgangspunktet for å definer begrepet. Pluss for å vise til og skille 

mellom hovedforklaringer. God bruk av eksempler bør premieres. Kan også knyttes til 

urbane dystopier og utopier, eller byplanleggingsfasene.  

 

2. Gi en kortfattet redegjørelse for hvordan pendling kan forstås som mobilitet. 

Definisjon under «Mobilitetens politikk». Posisjonere pendlinger i forhold til andre 

mobilitetsuttrykk som migrasjon, eller gruppere under enten Urrys 5 mobilitetsformer 

eller Cresswells 6 spørsmål om makt og mobilitet kan være relevant. Dessuten god 

eksempelbruk, for å vise hvordan pendling er politisk relevant. 

 

3. Gi en kortfattet redegjørelse for forholdet mellom naturressurser og konflikt 

Egen seksjon om dette i kapittel 10. Nyttig å knytte det til ulike forklaringer (knapphet 

og rikdom), svake stater, opprørsbevegelser og naturressurser romlighet. Igjen, god og 

relevant eksempelbruk bør premieres. 

 

4. Definer begrepet naturdeterminisme i et faghistorisk perspektiv. 

Redegjøres for i faghistoriekapittelet og knyttes til slutten av 1800-tallet og starten av 

1900-tallet, geografer som Semple og Huntingdon. Det vesentlig er dog innholdet – at 



naturmiljøet determinerer samfunnsutviklingen. Det har implikasjoner for hvordan man 

tilkjenner aktørskap til utviklingsland, og i noen utgaver (som Semple) dessuten 

impliserer rasistiske og koloniale holdninger. Pluss for å trekke linjer til nåtiden, tenker 

jeg her. 

 

5. Gi en kortfattet redegjørelse for betydningen av utenlandske direkteinvesteringer i 

økonomisk geografi. 

Egen del i kapittel 5. Her er både en enkel definisjon og en kobling til økonomisk 

globalisering en forventning. De beste svarene vil kanskje avgrense hva det ikke er, som 

porteføljeinvesteringer, eller viser hvordan det utarter seg i praksis, mellom steder eller 

over tid. 

 

LANGSVAR 

Generelt: 

Svarene bør som et minimum vise en grunnleggende forståelse av begrepene og 

problemstillingene og sette disse inn i en samfunnsrelevant kontekst. Dermed forventes 

både en definisjons- og en diskusjonskomponent i hvert delsvar. Gode oppgaver vil ha 

ryddige og velstrukturerte svar som gjør aktive valg eller grep i drøftingen og har en klar 

sammenheng mellom delene i delsvaret. De beste oppgavene vil anvende begrepene 

aktivt, reflektere kritisk over anvendelsen, og integrere eksempler og en mer abstrakt 

begrepsforståelse. Klart irrelevante momenter trekker ned.  

 

1. Drøft i hvilken grad begrep som assimilering og/eller medborgerskap kan brukes til å 

belyse medieutspillene til Fremskrittspartiets leder Siv Jensen i Vedlegg 1.  

En relativt åpen oppgave som tillater at man velger en eller begge begreper, og som 

forventer at forventningene til innvandrere slik de kommuniseres i FrPs politikk settes i 

sammenheng med assimmilering som et ideal, eller med medborgerskap – og da særlig 

spørsmål om minoriteter, rettigheter eksklusjon eller kulturell anerkjennelse vs. 

universelle rettigheter.  

 

2. Redegjør for hvordan TPSN-rammeverket lansert av Bob Jessop, Neil Brenner og Martin 

Jones i 2008 kan forstås som en kritisk kommentar til samfunnsgeografers bruk av 

romlige begreper, og drøft hvorvidt rammeverket er et nyttig verktøy for å studere 

samfunnet. Bruk gjerne eksempler.   

Oppgaven krever tre ting av studentene: en god forståelse av rammeverket og måten de 

fire begrepene anvendes, en grunnleggende forståelse av hvorfor TPSN ble lansert (MOT 

endimensjonalitet og motebegreper i faget, og FOR en differensiert arbeidsdeling 



mellom begreper), og sist men ikke minst, evnen til å ta denne innsikten inn i en 

sammenheng der man kan vise hvordan et slikt begrepsapparat kan skape en mer 

nyansert forståelse av samfunnet – gjennom et selvvalgt eksempel. De aller beste 

oppgavene vil beherske forholdet mellom strukturende prinsipper og strukturerte felt. 

 

3. Drøft hvordan skalabegrepet kan brukes til å forstå menneskeskapte klimaendringer og 

klimatilpasning i samfunnet.  

Dette er en veldig åpen oppgave, og en jeg tror mange vil velge. Ett utgangspunkt er 

tekstboks 22.1, som gir en grei innføring. Mange vil nok også gå lengre inn i 

skalabegrepet og benytte kunnskap fra kjernebegrep-kapittelet og Herod-artikkelen. 

Men måten man bruker begrepet på er helt sentralt. Ergo, oppgaver som kun 

eksemplifiserer at man må «tenke globalt, og handle lokalt» er ikke blant de beste. 

Oppgaver som tilsvarende redegjør detaljert for skalabegrepet uten å knytte dette til 

klimaproblematikk på en nyansert måte, er heller ikke toppoppgaver. De beste 

oppgavene vekter disse to delene godt, og viser en reflektert evne til å se de i 

sammenheng. 


