
S A M F U N N S G E O G R A F I  

K R A V  

Samfunnsgeografi bygger videre på geografi fra 

VG1. Hvis du i tillegg velger sosialkunnskap, politikk 

og menneskerettigheter eller sosiologi og 

sosialantropologi får du fordypning.  

Muntlig eksamen. 

 

M E R  O M  F A G E T  

 

Samfunnsgeografi handler både om å få innsikt i 

samfunnsgeografiske prosesser og endringer på 

lokalt, nasjonalt og globalt nivå, og om teorier, 

metoder og aktuelle hendelser. Store tema er 

demografi, mobilitet, planlegging og ressurs-

forvaltning, globalisering og bærekraftig utvikling. 

 

Samfunnsgeografi er et fag som fokuserer mye på 

globalisering og bærekraftig utvikling. Faget søker 

å forstå hvordan ulike samfunn har blitt knyttet 

sammen i et system der makt og ressurser er ulikt 

fordelt og der holdninger til miljø- og 

utviklingsspørsmål endrer seg. Faget tar for seg 

spenningen mellom de sosiale, miljømessige og 

økonomiske sidene ved bærekraftig utvikling og 

ser på hvilke handlingsalternativer som finnes. 

 

I timene er det variert undervisning der vi bruker 

teori fra læreboka og knytter teorien opp mot 

fakta og studerer de ulike temaene på ulike 

geografiske nivå. Det er mye fokus på muntlig 

aktivitet i små og store grupper. 

Av og til drar vi ut av klasserommet eller vi får besøk. 

Det kan for eksempel være et besøk på 

kommunen for å se på deres planlegging av 

samfunnet vi bor i og hvordan ressursene forvaltes. 

 

K O R T  O M  F A G E T  

Samfunnsgeografi handler om 

samspillet mellom natur og 

samfunn, og hvordan sosiale, 

kulturelle, økonomiske og 

politiske betingelser og prosesser 

virker innpå menneskers liv. 

Faget passer deg som ønsker å 

forstå dette samspillet bedre – på 

lokalt, nasjonalt og globalt nivå. 

140 årstimer  

 

 

V E I E N  V I D E R E  

Faget legger et godt grunnlag for å 

studere geografi eller andre 

samfunnsfag videre på universitet. 

Det gir deg også kunnskap til å 

bidra til en mer bærekraftig 

samfunnsutvikling, uansett framtidig 

yrke. 
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