
 

 SENSORVEILEDNING SGO1001 Høst 
2018  
 
FLERVALG  
Retter seg selv. Nytt av året er 1 poengs trekk for feil svar (3 for rett, 0 for ubesvart).  

 
KORTSVAR  
Gi en kortfattet definisjon av begrepet utopisk byplanlegging.  
-Dette er ganske spesifikt, og refererer til Howards modell som forklares under «Utopistenes 
byplanlegging» i kapittel 17. Det er også relevant om definisjonen sier noe om relevans i dag og nye 
måter å tenke grønne byer på.  
 
Gi en kortfattet definisjon av begrepet transnasjonalisme i et migrasjonsperspektiv.  
-Her er det naturlig å se til underkapittelet «Transnasjonalisme» i kapittel 19 og underkapittelet 
«Samspillet mellom integrering og transnasjonalisme» i kapittel 20. Fint om man knytter dette til 
transnasjonal praksis eller –sosiale felt (evt med eksempler som pengeoverføringer) eller nevner at det 
har noe å si for politiske identiteter og deltagelse i begge land.  
 
Gi en kortfattet definisjon av begrepet utenlandske direkteinvesteringer.  
-Kapittel 5 handler i stor grad om FDI, og definerer begrepet i «En indikator…»-delen. Viktig å forstå 
forskjell på aktiv og passivt eierskap, kan være nyttig å trekke inn andel av BNP/store indre markeder. 
Men kanskje enda viktigere å si noe om hva FDI er et tegn på – integrasjon i verdensøkonomien aka 
globalisering.  
 
Gi en kortfattet definisjon av begrepet identitetspolitikk.  
-Her gis en definisjon innledningsvis i kapittel 13. Naturlig å knytte definisjonen til gruppe- eller 
kollektive identiteter. Noen vil også velge å eksemplifisere, eller gjøre en kobling til sosiale bevegelser 
eller begrepet medborgerskap. Evt også begrepsfeste selve identitetsbegrepet og si noe om hvorfor 
identiteter er politiske.  
 
Gi en kortfattet definisjon av begrepet relasjonelt rom.  
-Sikkert en krevende oppgave for mange. Naturlig å referere til David Harveys tredeling, og definere r.r. 
utifra underdelen «Rom» i kjernebegrep-kapittelet. Men de beste oppgavene vil nok også knytte det til 
nettverk i TPSN-rammeverket.  
 



Gi en kortfattet definisjon av begrepet feminisering av arbeidskraft.  
- Her er det en egen bolk i kapittel 8. Viktig å få fram at kvinners arbeid i større grad er lønnet. Noen vil 
vektlegge det kvantitative (høyere kvinneandel) andre vil knytte det til endret verdsetting av typer 
arbeid. Naturlig også å trekke inn dobbel arbeidsbyrde og/eller bemyndiggjøring.  
 



LANGSVAR  
Diskuter hvordan man kan forstå det politiske ved klimaendringer gjennom begrepene vinnere og 
tapere. Bruk gjerne diskusjonen til å knytte klimaendringer til andre samfunnsmessige temaer, som 
for eksempel migrasjon, globalisering eller styresett.  
- Denne tror jeg faktisk er litt vanskelig. Allikevel kommer mange til å velge den, siden delkapittelet 
«Vinnere og tapere» under kapittel 22 gir en grei definisjon på begrepsparet. Men en god besvarelse her 
krever både at man sier noe om hvordan dette påvirker andre prosesser. Dermed åpner det for å knytte 
det til dobbelt eksponering, og til det historiske utviklingsperspektivet (fordums utslipp i vestlige land, 
COP-forhandlinger etc).  
 
Lynn Staeheli og Don Mitchell diskuterer hvordan relevans har blitt forstått av samfunnsgeografer. 
Bruk begrepet relevans til å belyse hvordan samfunnsgeografer har forsøkt å påvirke 
samfunnsutviklingen i en eller flere faser av fagets historie.  
- Nok en krevende oppgave. For de som har lest kapittel 26 er selve relevans-begrepet greit diskutert 
under delkapittelet med samme navn. Men studentene bør knytte den til faghistorien. Her kan man 
diskutere samtidig klimageografi, den gamle geopolitikken, den kvantitative vendingen, radikale 
geografer på 1970-tallet osv osv.  
 
Hva menes med bærekraft i et bygeografisk perspektiv? Drøft hvordan kan et slikt ideal påvirke byers 
form.  
- Her er det mange kilder å trekke på. Det vil være naturlig å gå til kapittel 24 og «Tilnærminger til den 
grønne byen». Her er det en egen tekstboks om bærekraftbegrepet. Prinsipper for lavutslippsbyer men 
også diskusjoner om sosiale bærekraft kan være gode koblinger her. En del studenter vil kanskje knytte 
dette opp til diskusjonene om bilfri by i Oslo, eller andre empiriske eksempler. Andre vil kanskje 
kontrastere dette opp mot de to andre tilnærmingene (smart og motstandsdyktig) i kapittel 24.  
 



TERSKELVERDIER SGO1001 Høst 2018  
HELE:  
A: 177-200  
B: 140  
C: 105  
D: 69  
E: 37  
F: 0  

FLERVALG:  
A: 57-60  
B: 45  
C: 35  
D: 25  
E: 15  
F: 0  

KORTSVAR:  
A: 53-60  
B: 41-52  
C: 29-40  
D: 18-28  
E: 8-17  
F: 0-7  

Per svar  
o A: 18-20  

o B: 14-17  

o C: 10-13  

o D: 6-9  

o E: 3-5  

o F (stryk): 0-2  

 

LANGSVAR:  
A: 66-80  
B: 53  
C: 40  
D: 26  
E: 13  
F: 0  

Per svar  
o A: 33-40  

o B: 26  

o C: 20  

o D: 13  

o E: 7  

o F (stryk): 0-6  

 


