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I. Korte svar (del I teller 25 % av denne eksamen) 

Beskriv de følgende begrepene kort: 

 

1. Geographic problems 

2. Choropleth map 

3. DBMS 

4. MAUP 

5. Spatial analysis 

 

 

Del II. Essay-spørsmål (teller til sammen 75% av denne eksamen) 

Besvar tre av følgende fire oppgaver, hvorav de tre oppgavene teller 25 % hver. Les nøye 

spørsmålene på engelsk og bruk deretter de norske oversettelsene for avklaringer. 

Engelsk: Norsk: 

1. Michael Goodchild’s 1992 paper 

“Geographical information science” (Int. 

J. Geographical Information Systems, 

vol. 6, no. 1, pp. 31-45) is THE seminal 

paper defining the field of GIScience. 

What is GIScience and how did it evolve 

from GISystems? 

1. Michael Goodchild sin artikkel fra 1992 

"Geographical information science" (Int. 

J. Geographical Information Systems, 

vol. 6, no. 1, pp. 31-45) er DEN 

banebrytende artikkelen som definerer 

feltet GIScience. Hva er GIScience, og 

hvordan utviklet det seg fra GISystems? 

2. Cartography is often described as both 

an art and a science. In the production of 

a map, when is it “art” and when is it a 

“science”? 

2. Kartografi blir ofte beskrevet som både 

en kunst og en vitenskap. Ved 

fremstilling av et kart, når er det en 

"kunst", og når er det en "vitenskap"? 

3. Explain the difference between inductive 

and deductive research. Briefly describe 

each of the 10 stages of deductive 

research for sociospatial research 

identified by Steinberg and Steinberg 

(2006). 

3. Forklar forskjellen mellom induktiv og 

deduktiv forskning. Beskriv kort hvert av 

de 10 stadier av deduktiv forskning innen 

sociospatial forskning identifisert av 

Steinberg og Steinberg (2006). 

4. Explain what is meant by the term 

“ecological fallacy”, how it arises, and 

why it can lead to false conclusions. 

4. Forklar hva som menes med begrepet 

"økologisk feilslutning", hvordan det 

oppstår, og hvorfor det kan føre til falske 

konklusjoner. 

 

 

 


