
SKOLEEKSAMEN I 

  

SGO1001 -  Innføring i samfunnsgeografi 

  

18. mai 2017 

(6 timer) 

  

  

  

  

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

  

Sensur for eksamen faller 8. juni og publiseres i Studentweb innen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II. Kortsvarsoppgaver 

I denne delen skal du besvare 3 av 6 kortsvarsoppgaver. Hver av besvarelsene skal være 

på maksimalt 200 ord. Denne delen utgjør 30 prosent av samlet karakter. 

 

 

Oppgave 1 

Gi en kortfattet definisjon på begrepet prosessinnovasjon. 

Skriv et svar på maks 200 ord her. 

 

Oppgave 2 

Gi en kortfattet definisjon av begrepet transnasjonalisme i et migrasjonsperspektiv. 

Skriv et svar på maks 200 ord her. 

 

 

Oppgave 3 

Gi en kortfattet definisjon av begrepet identitetspolitikk. 

Skriv et svar på maks 200 ord her. 

 

Oppgave 4 

Gi en kortfattet definisjon av begrepet feminisering av lønnsarbeid. 

Skriv et svar på maks 200 ord her. 

 

 

Oppgave 5 

Gi en kortfattet definisjon av begrepet oppgradering i et kjede-/nettverksperspektiv. 

Skriv et svar på maks 200 ord her. 



 

 

Oppgave 6 

Gi en kortfattet definisjon av begrepet vertikal boligsegregasjon. 

Skriv et svar på maks 200 ord her. 

 

 

 

 

III. Drøftingsoppgave 

I denne delen skal du besvare 1 av 2 drøftingsoppgaver. Denne delen utgjør 40 prosent av 

samlet karakter. 

Oppgave 1 

Hva menes med bærekraft i et bygeografisk perspektiv? Drøft hvordan kan et slikt ideal 

påvirke byers form. 

Oppgave 2 

Diskuter forholdet mellom naturressurser og utvikling. Vis hvordan naturressursbasert 

utvikling kan ha ulike konsekvenser på lokal, nasjonal og global skala. 

 


