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INSTRUKS FOR HJEMMEEKSAMEN – GEOG3001 Fagfilosofi, teorier og begreper
1) Besvarelsen skal være på maksimum 6000 ord ekskl. refereranser og eventuelle
illustrasjoner, og skrives på PC. Benytt skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Oppgaven skal
sidenummereres, og det totale antall sider og antall ord skal oppgis på forsiden. På forsiden skal det
også oppgis hvilken oppgave som er besvart, men oppgaveteksten skal ikke gjengis. For å sikre
anonymitet skal kandidatnummer og ikke navn påføres oppgaven.
2) Referanser må oppgis.
Referanser skal føres i henhold til vitenskapelig aksepterte regler.
3) Sitater kan benyttes dersom det er naturlig.
Referanse og sidetall må oppgis. Sitatbruken må ikke overdrives! Stoffet må først og fremst drøftes
med egne ord.
4) Det gis ikke veiledning fra instituttets ansatte ut over spørsmål som går direkte på avklaring av
oppgaveteksten.
5) Muntlig prøve
Tidspunkt for muntlig prøve kunngjøres på mail. Studentene må i utgangspunktet sette av den
oppgitte dagen 1. juni, da instituttet tildeler tidspunkt etter oppgave. Studenten må medbringe et
eksemplar av sin skriftlige besvarelse til eksamenslokalet.
6) Plagiering
Alle besvarelser sjekkes mht. plagieringsstatus.
7) Innlevering
Besvarelsene leveres elektronisk til geo@svt.ntnu.no Frist for innlevering: Onsdag 25. mai 2016 kl.
15.00. Oppgaver som leveres for sent aksepteres ikke. Om du skulle ha problemer med fristen, må du
ta kontakt med instituttet v/Rita Hokseggen, rita.hokseggen@svt.ntnu.no.
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Svar på en av de to oppgavene.
Oppgave 1:
Castree (2009:154) skriver: «How can places remain different at a time when they´re more
interconnected – indeed interdependent – than ever before?” Drøft nyere måter å forstå stedbegrepet
på i lys av Castree´s formulering.

Oppgave 2:
Feltarbeid har alltid hatt en sentral rolle i geomorfologi. Drøft utfordringer knyttet til skala under
innsamling og analyse av observasjoner, og gjør en sammenligning mot utfordringer knyttet til bruk
av observasjoner fra fjernanalyse.
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