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Individuell muntlig eksamen. 
Varighet: ca. 30 minutter. 
Ingen hjelpemidler tillatt. 
Karakterregel: A-F. Intern og ekstern sensor. 
Antall kandidater: 61 
Emneansvar: Gitte Motzfeldt 
Eksaminatorer: Nicola Karcher, Håvard Friis Nilsen og Gitte Motzfeldt 
 
Vurderingskriterier basert på karakterskala som benyttes av høyskolen: 

 
 
Ønskelig kompetanse:  
- Avgrense og besvare oppgaven/tema 
- Vise selvstendighet, forståelse og refleksjon 
- Reflektere og drøfte/argumentere ved å trekke inn teori og kunnskap og 
på en selvstendig måte. 
- Kan i stor grad vurdere og drøfte sammenhenger i tema 
- Hensiktsmessig og selvstendig bruk av fagbegreper. Nøkkelbegreper og innholdsbegreper. 
- God struktur og formidling 
 
Strykkarakter viser svært liten grad av måloppnåelse på alle områder 
 
For alle tema 
Temaene det eksamineres i glir over i hverandre, og det er ikke fasit svar til hvert tema. 
Studenten velger hva som bør vektlegges/trekkes inn for å belyse tema på best mulig måte, 
og får å arbeide mot de generelle vurderingskriteriene. Presiseringene under de ulike 
valgbare temaene kan derfor sees på som kunnskap, teorier og begreper som kan være med 
på å belyse tema på fornuftige måter. 
 
Fagdidaktikk er integrert i undervisningen, men nok med ulik vekt i historie, samfunnsfag og 
geografi. Det er derfor hensiktsmessig å trekke inn fagdidaktiske refleksjoner underveis i 
eksaminasjonen. Det er ikke laget egne didaktiske oppgaver. 
 
 
 
 
 
 



Samfunnsfag og politikk: 
Eksamineres av Håvard Friis Nilsen 
Når studentene eksamineres i dette trekker de ett av følgende 3 temaer: 
  

1. Likestilling og demokrati 
Historisk overblikk over kvinnekampen: fra den franske revolusjon og utover på 1800-tallet 
fram til gjennombrudd i det 20. århundre.  
 

 Nevne kvinnens situasjon på 1800-tallet: manglende stemmerett, myndighet og 
eiendomsrett, juridisk underlagt mannen økonomisk og seksuelt.  

 Ingen rett til egen arv, utdanning, eller til å drive næring.  
 Kvinnekampen i litteraturen: Ibsen og Strindbergs skuespill.  
 Nevne teoretikere som John Stuart Mill, Simone de Beauvoir o.a.  
 Stemmerett i 1913.  
 Gradvis inntog i samfunnets ulike yrker og næringer.  
 Motstand mot kvinnekampen.  

 
Sentrale begreper: myndighet, stemmerett, bevisstgjøring. Objektgjøring: begrep fra S. de 
Beauvoir, at kvinnen blir objekt for mannens blikk. Kvinner får en ledende rolle i 
utdanningssektoren, gutter/menn sakker akterut. 
 
2.     Velferdsstaten og ulike velferdsmodeller 
Historisk bakgrunn: Velferdsstatens opphav i Bismarcks era. Pisk og gulrot-politikk: Innførte 
forbud mot sosialisme samtidig som han innførte velferdsgoder for å blidgjøre en voksende 
arbeiderbevegelse.  
Gösta Esping-Andersens begrep om de tre ulike velferdsmodeller:   

 den anglo-amerikanske  
 den kontinentale 
 den skandinaviske.  
 Sentralt begrep: de-kommodifisering. Betyr samfunnsmessige strukturer som 

motvirker «tingliggjøringen i arbeidslivet», dvs grad av innflytelse, trygghet, 
forsikringer, reell forhandlingsmakt overfor arbeidsgiver.  

 Anglo-amerikansk modell: markedsorientert, liten grad av offentlig organisering og 
finansiering av omsorgs- og pleietjenester (barnehager, eldrehjem), moderat til høy 
grad av kvinnelig yrkesdeltakelse, ingen sentral forhandling mellom partene i 
arbeidslivet, liten grad av de-kommodifisering.  

 Den nordiske modell: sentrale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, høy grad 
av kvinnelig yrkesdeltakelse, høy grad av offentlig organisering og finansiering av 
pleie og omsorgsoppgaver (eldresentre, barnehager, etc) trepartssamarbeid, høy 
grad av de-kommodifisering.  

 Kontinental modell: middels grad av statlige velferdsordninger, kollektive 
institusjoner fra det sivile samfunn (kirken, familieorientert), middels til lav kvinnelig 
yrkesdeltakelse, integrert fagbevegelse, moderat grad av de-kommodifisering.  

 
3.     Den nordiske modellen: En ledende velferdsmodell 
De skandinaviske landene: ulik næringsstruktur, men lik politisk struktur etter 2.verdenskrig. 
Sterke sosialdemokratiske partier og sterk fagbevegelse i alle de tre nordiske land. 
Forutsetninger for velferdsstaten: 
 



 Høyt skattenivå, høy arbeidsetikk, høy produktivitet. Lang yrkesdeltakelse.  
 Høy grad av kvinnelig arbeidsdeltakelse.  
 Gratis offentlig helsevesen og utdanningssektor. 
 Offentlig pensjonsordning. 
 Barnehager, skoler og eldreomsorg forutsetninger for høy kvinnelig arbeidsdeltakelse 

og høy produktivitet.  
 Står i motsetning til katolske land på kontinentet med lav kvinnelig yrkesdeltakelse. 

Sykeforsikring, dagpenger.  
 Står i motsetning til anglo-amerikanske land, med lav offentlig finansiering og 

organisering av omsorgstjenester. 
 Se sammenhenger: skatten i yrkeslivet finansierer 

barnehager/skoler/eldresentre/pensjon. 
 Trepartssamarbeid.  

 
 
Historie  
Eksamineres av Nicola Karcher 
Historie har bestått av fire hovedtemaer: første verdenskrig, samfunnsbrytninger i norsk 
mellomkrigstid, fascisme og andre verdenskrig, og den nye ekstremismens tidsalder. Det 
sentrale poenget i undervisningen har vært å formidle overordnete samfunnsprosesser og 
utviklingslinjer, hvordan disse har henget sammen og betinget hverandre, og hvordan disse 
påvirket Norge.  
 
Når studentene eksamineres i historie, trekker de ett av følgende 3 temaer: 
 

1. Samfunnsradikalisering og splittelse i mellomkrigstid 
 

Politisk splittelse i Norge: politisk radikalisering med hovedfokus på arbeiderbevegelsen og 
dens livsbetingelser og utvikling, med stikkord som klassesolidaritet, arbeidskamper og 
klassekamp etc. Se også på hvordan første verdenskrig hadde bidratt til 
samfunnsradikaliseringen i forveien. 
 
Ideologi/samfunnsformer med hovedfokus på kommunisme/sosialisme, 
sosialdemokrati/Arbeiderpartiet og rollen til kapitalismen: Hvordan påvirket disse 
arbeiderbevegelsen og forsterket radikaliseringen. Her kan også fascisme trekkes inn og 
hvordan den ytterligere forsterket samfunnssplittelsen, og hva som kjennetegnet denne 
bevegelsen.  
 
Økonomiske utfordringer og kriser som forsterket radikaliseringen: depresjonen i 1929, 
lønnskamper/økonomisk klassekamp, streik og lockout, arbeidsledighet, ulikheter mellom 
land og by (bøndenes situasjon) som sentrale stikkord.  
 
Norges forhold til stormaktene: Norge sto mellom stormakten, forholdet til dem i stor grad 
preget av utviklingen under første verdenskrig og Norges rolle som nøytral alliert. Hvordan 
kom samfunnssplittelse til utrykk i forholdet til stormaktene og ideologiene, de 
representerte? På hvilken måte forsterket de ulike forholdene til stormaktene 
samfunnskonflikter. 
 
 



2. Ekstremisme med hovedvekt på høyreekstremisme 
 
Ekstremisme – hvordan kan vi forstå fenomenet, hvordan har den preget og fortsatt preger 
samfunnet. Fremmedfiendtlighet og skepsis mot innvandrere som eksempel: Hvordan 
kommer den til uttrykk i holdninger og høyrepopulistisk partipolitikk og partipolitisk strategi 
for å vinne velgere? Her kan det trekkes inn forskjellige eksemplarer fra høyrepopulistiske 
partier i Europa og hva som forener dem. Samfunnsutfordringer som økt innvandring, 
økonomisk usikkerhet, islamfrykt etc. 
 
Ekstremisme som begrep. Hva er høyreekstremisme? Hva kjennetegner den (se til dels også 
overlapp med fascisme-begrepet): Kjerneelementer som nasjonalisme (delvis etisk), anti-
demokratisk, autoritær, rasistisk, konspirasjonstenkning. Skillet mellom høyreekstremisme, 
høyreradikalisme og høyrepopulisme, og eventuelle utfordringer ved denne modellen.   
 
Forklaringsmodeller på ekstremisme, fremmedfrykt og autoritær tenkning. «Klassiske» 
forklaringer er her Adornos idé om en autoritær personlighet, lavt utdanningsnivå, 
økonomisk usikkerhet og arbeidsledighet, økende innvandring og sosial isolasjon 
(ekskludering/desintegrasjon). Identitet, karismatisk lederskap, ideologi, politikerforakt er 
blant de sentrale momentene (se også fascisme). 
 
 

3. Fascisme – årsaker, begrepsbruk, praksis 
 
Årsaker: radikalisering og utvikling av autoritær tenkning fra slutten av 1800-tallet. Her kan 
det trekkes inn eksempler fra forskjellige land: Hvilke ulike grupper/organisasjoner 
representerte for eksempel autoritære, pre-fascistiske holdninger. Første verdenskrig var av 
avgjørende betydning: radikalisering av de europeiske samfunnene under krigen (også 
Norge) og oppløsning av samfunn/destruksjon av riker i kjølvannet av krigen, 
fronterfaringen, den russiske revolusjonen, propaganda/massemobilisering som politiske 
midler, Versaille-traktaten er blant sentrale stikkord.  
 
Begrep: Her skal det tas utgangspunkt i Roger Griffins definisjon om generisk fascisme. Når vi 
ser på fascisme-begrepet som idealtype, hvilke elementer kan tas inn/hva er fascismens 
«natur» ?: ideologi, ultra-nasjonalisme, forskjell mellom regime og bevegelse, rollen til 
imperialisme og rasisme, forholdet til konservatisme er sentrale stikkord som går inn i 
forsøket på å definere fascisme som begrep. 
 
Praksis. For eksempel Norge under okkupasjonen: hvordan så okkupasjonsstyret ut, hvordan 
samarbeidet Nasjonal Samling med den tyske okkupasjonsmakten? Hvordan var 
maktfordelingen mellom et norsk fascistisk parti og en fascistisk okkupant. Eventuelt kan 
også konsolideringen av fascismen i Italia trekkes inn, Nasjonal Samling som fascistisk parti 
og nasjonalsosialismen i Tyskland.   
 

 

 
 
 
 



Samfunnsgeografi 
Eksamineres av Gitte Motzfeldt 
Samfunnsgeografien har bestått av regional utvikling i Norge og politisk geografi i Europa. 
Regionaliseringen har vært trukket med inn i Europeisk regionalpolitisk sammenheng, og 
eksempler som Spania med Katalonia og Baskerland, samt Ex-Jugoslavia og Bosnia 
Herzegovina (Bosniske muslimer), EU og samer har vært arbeidet med for å bla. belyse 
former for regionalisering, territorialitet, nasjon og nasjonalismer og grenser. Når 
studentene eksamineres står de fritt til å aktualisere og eksemplifisere ved hjelp av andre 
caser/eksempler.  
 
Når studentene eksamineres i samfunnsgeografi trekker de ett av følgende 5 temaer:  
 

1. Regionalisering i Norge før og nå 
 

Regionbegrepet. Smal og bred forståelse av regionbegrepet. Hva betyr regionalisering og 
hvordan kan perspektiver på makt trekkes inn? Ideologiske og politiske konstruksjoner over 
tid.  
 
Ulike typer regioner: utviklingen i Norge fra kulturelle identitet- og landskapsregioner til 
politiske regioner og funksjonelle regioner. Betydning dette har for hvordan vi organiserer 
oss befolkningsmessig som bosetning og sentralisering, og sosialt, politisk og økonomisk?  
 
Endring av lokaliseringsfaktorer og økonomiens betydning for bosetning og næringsutvikling. 
Distriktspolitikk. Ensidige industristeder og lokaliseringsfaktorer. Endogen og eksogen 
utvikling. Fordelingsregime og utviklingsregime. Globalisering og sentraliseringens bidrag til 
endringsprosesser i den regionale utviklingen i Norge. Romlig og territoriell ramme for 
beskrivelser og analyser av prosesser, strukturer og mønstre. Ulike geografiske nivåer. 
Endringer i arbeidsliv, bosetning og lokalisering av industri/produksjon. 
 
Ny regional utvikling i Norge. Muligheter og utfordringer i for eks. region Viken? Identitet og 
tilhørighet? Demokratisering og politisk påvirkning? Tilgang på tjenester og service til 
innbyggere? 
 

2. Sentralisering og urbanisering i regional utvikling 
 

Flyttemønster og sentralisering i Norge – mulig å trekke noen linjer fra etter 2 verdens krig 
med oppbygning av landet, offentlig sektor, velferdssystem, lokalisering og 
industriutbygging. Arbeid og muligheter for kvinner med velferdsutbygging og 
industrialisering. Distriktspolitikk. Brei og smal politikk. Konsekvenser av sentralisering for 
utkant Norge? Forgubbing og nedleggelse av tjenester og tilbud.  
 
Sentralisering – urbanisering, sentrale funksjoner bygges opp urbant. Pressområder og indre 
differensiering i urbane strøk. Sentralisering danner geografiske mønster. Byvekst og 
livsform, bosetningsmønster og endringer i næringslivet. Byenes funksjoner med bytte og 
egenproduksjon. By og land – gjensidig avhengighet. Teorier om urbanisering – bølgeteorien 
og betydningen av teknologiske innovasjon. Kritikk av denne. 
 



Nye vekstregioner i ny regional utvikling – lokaliseringsendringer, innovasjon og 
næringsutvikling. Konurbasjoner og mobilitet. System og individ perspektiver på innovasjon 
og utvikling. Endogen utvikling. Komparative fortrinn. Kunnskapssamfunnet.  
 
Sentrale begreper: Gentrifisering, globalisering, næringsklynger, innovasjon, 
kunnskapssamfunn, funksjonelle regioner, identitet, urbanisering, konurbasjon, 
differensiering, mobilitet og flytting. 
 

3. Politisk regionalisering i Europa – nasjoner og nasjonalstater 
 

Ordet territorium som et geografiske romlig begrep. Territorielle utviklingstrekk i Europa fra 
Føydalismen og absolutismen til etablering av dagens stater og grenser. Viktige 
makrobegivenheter i Europas historie for utviklingen av den moderne staten. Historie og 
geografi som integrerte dimensjoner av samfunnsmessige prosesser. Utvikling av indre og 
ytre suverenitet. Grenser som utformet relasjonelt gjennom geografiske og historiske 
prosesser. Både politiske og språklige konstruksjoner (oss/dem, innenfor /utenfor). 
Regionalisering prosesser. 
 
Nasjoners innlemmelse i nasjonalstater, undertrykkelse og utvikling av nasjonalismer. 
Mennesker sin aktive relasjon til omverdenen. Makt (Weber og Foucault) og maktens 
betydning for romlig organisering i en nasjonalstat. Bruk av makt skaper og endrer territorier 
over tid. Språkets betydning som en mobiliserende og identitet skapende faktor.  
 
Makro region og mikro regioner. Regionalisme – politiske og ideologiske krefter som 
arbeider for større regional autonomi eller selvstyre. Desentralisering av makt. Aktuelle 
eksempler som Spania med Katalonia og Baskerland, Norge med samene, og Ex-Jugoslavia og 
Bosniakker. Spania – desentralisering som et middel som skulle hindre en oppblomstrende 
regionalisme. EU makroregion. Fordeling av oppgaver mellom region og stater – påvirker 
suverenitet.  
 
Sentrale begrepspar: Territorialitet og territorium. Grenser og Frontiers. Primordalisme og 
modernistisk utvikling. Indre og ytre suverenitet. Funksjonelle- og institusjonelle stat. 
 

4. Nasjon som konstruerte fellesskap -  vi og de andre 
 

Den relasjonelle forståelse versus den substansielle forståelse. Geografisk samfunnsutvikling 
i tid og rom. Historiens relasjonelle bidrag til utvikling av stater og territorier. Territorialitet, 
også en maktstrategi, gjøre krav på et territorium, konstruerte avgrensinger av et geografisk 
rom. Vi bruker og skaper territorier på ulike nivåer. Nasjon som et etablert fellesskap. Ideen 
om separatisme blant katalanerne og baskerne. Økonomisk separatisme? 
 
Makt og maktens betydning for romlig organisering i en nasjonalstat. Språkets betydning 
som en mobiliserende og identitet skapende faktor. Primordalisme og modernisme. Ulike 
former for nasjonalisme, gjenoppvekkelses nasjonalisme, banal nasjonalisme. Eks. blant 
baskerne, katalanerne og Bosniakker. Eks er også Baskernes forsøk på å etablere en 
egenidentitet basert på primordalisme og språk.  
 

Grenser: «Frontiers» dynamisk og rasjonelt, henvender seg utover i ulike 

samhandlingskontekster. Grenser: statist, fysisk, demarkert og henvender seg innover – 



beskytter et territoriet. Utvikling av den geografiske forestillingsevnen. Geografi som romlig 

vitenskap. 

 

5. Identitet, tilhørighet og nasjonal utvikling i Norge og Europa 
 
Identitet og tilhørighet i Norge. Identitetsregioner (områder). 
Vestlandet/Sørlandet/Nordlending. Identitet skapes og endres over tid – relasjonelt. Mange 
identitet skapende faktorer. Grenser (innenfor/utenfor) skaper tilhørighet for folkegrupper, 
etniske/ulike minoriteter innenfor og utenfor et territoriet. Dette skapes relasjonelt og kan i 
praksis fungere relasjonelt eks. segregering/assimilering. 
 
Språkets betydning i isolasjon og samhandling historisk – eks. Baskerne/Katalonia. Endring av 
serbokroatisk i Bosnia. Utvikling av nasjonalistiske strømninger. Det herskende språk. 
Språkets betydning i hverdagen, skole og kultur. Modernisme; teknologiske utvikling og 
skriftspråkets betydning.  
 
Ulike former for nasjonalisme. Nasjonalisme med et ideologisk innhold. Nasjonalisme knyttet 
til grenser. Spanias fascisme med Franco, og gjenoppvekkelses nasjonalisme, regionalisme 
med en desentralisert politikk. Nasjonalisme som en ideologisk retning for identitet og 
tilhørighet. Sentripetale og sentrifugale krefter i politikken. 
 
Primordalismens betydning blant Europas nasjoner, spesielt Baskerne. Eks. Bosniakker og 
banal nasjonalisme i Sarajevo. Motsetningsforhold mellom det multi-etniske og en 
nasjonalistisk samfunnsutvikling og identitet, for eks. baskernes primordalistisk 
nasjonsbygning og segregerende nasjon- og identitetsutvikling.  
 


