Geografisk institutt

Eksamensoppgave i GEOG2010 - Geografifagets historie

Faglig kontakt under eksamen:

Britt Dale

Tlf.:

91 89 73 48

Eksamensdato:

10.06.2016

Eksamenstid:

4 timer

Studiepoeng:

7.5

Sensurdato:

01.07.2016

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Ingen

Målform/språk:

Bokmål

Antall sider:

2

Antall sider vedlegg:

0

Side 1 av 2

Svar på en av følgende to oppgaver:
1. Gjør rede for fremveksten av den såkalte «kvantitative revolusjon» i geografifaget. Når, hvor
og hvorfor vokste den frem, og hva kjennetegner den?
Forklar også hva som ligger i ideen om geografi som «vitenskapen om samfunnets romlige
organisering» («spatial science»).
Gi eksempler på sentrale fagpersoner og deres bidrag innenfor «den kvantitative revolusjon»/«spatial science». Gå til slutt inn på kritikken av denne retningen.

2. Gjør rede for 5 av de 7 begrepsparene/begrepene som er listet opp nedenfor. Gjør også rede
for hvilke tidsepoker, geografiske fagretninger, fagpersoner og/eller fagdebatter hvert av begrepene spesielt kan knyttes til.

a. Regionalgeografi – systematisk geografi
b. Idiografisk tilnærming – nomotetisk tilnærming
c. Determinisme - possibilisme
d. Individorientering - strukturorientering
e. Paradigme
f. «Den kvantitative revolusjon»
g. «Den kritiske revolusjon»
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Svar på ein av føljande to oppgåver:

1. Gjer greie for framveksten av den såkalla «kvantitative revolusjonen» i geografifaget. Når,
kvar og kvifor veks den fram, og kva kjenneteiknar den?
Gjer også greie for kva som ligg i ideen om geografi som «vitskapen om den romlige
organiseringa av samfunnet» (spatial science»).
Gje døme på sentrale fagpersonar og deira bidrag innafor «den kvantitative revolusjonen»/
«spatial science». Gå til slutt inn på kritikken av denne retninga.

2. Gjer greie for 5 av de 7 omegrepspara/omgrepene som er lista opp nedafor. Gjer også greie for
kva for tidsepokar, geografiske fagretningar, fagpersonar og/eller fagdebattar kvart av
omgrepa spesielt kan knytast til.

a.

Regionalgeografi – systematisk geografi

b.

Idiografisk tilnærming – nomotetisk tilnærming

c.

Determinisme - possibilisme

d.

Individorientering - strukturorientering

e.

Paradigme

f.

«Den kvantitative revolusjonen»

g.

«Den kritiske revolusjonen»
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