Geografisk institutt

Eksamensoppgave i GEOG1001 - Menneske og sted II

Faglig kontakt under eksamen:

Britt Engan Dale

Tlf.:

918 97 348

Eksamensdato:

13.12.2016

Eksamenstid:

4 timer

Studiepoeng:

7,5

Sensurdato:

13.01.2017

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Ingen

Målform/språk:

Bokmål og engelsk

Antall sider:

2

Antall sider vedlegg:

0

Informasjon om trykking av eksamensoppgave
Originalen er:

Kontrollert av:

□

2-sidig □

sort/hvit □

farger □

1-sidig

Dato

Sign

skal ha flervalgskjema □

Side 1 av 2

Eksamen i GEOG1001 høsten 2016

Svar på både oppgave 1 og 2. Oppgave 1 teller 40%, og oppgave 2 teller 60%.
Oppgave 1
Gjør rede for følgende begreper:
a) Post-fordisme
b) Agglomerasjonsfordeler
c) Drabantby

Oppgave 2
Svar på oppgave 2a eller 2 b:
a) Gjør rede for prosessen som foregår når et nabolag «gentrifiseres». Hvordan har prosessen endret seg
fra 1970-tallet til i dag? Gjør også rede for de viktigste teoretiske forklaringene på «gentrifisering».
b) Los Angeles ses ofte som prototypen på en postmoderne by. Gjør rede for hva som kjennetegner den
såkalte «Los Angeles-modellen». Få også frem hvordan den skiller seg fra de eldre bymodellene som
ble utviklet innenfor «Chicago-skolen».

English:

Please answer both question one (1) and two (2). The answer to question one (1) equals 40% of
the total assessment, and the answer to question two (2) equals 60%.

Question 1
Explain the following concepts:
a) Post-Fordism
b) Agglomeration advantages
c) Dormitory suburb

Question 2
Answer either question 2a or 2b:
a) Explain the process that takes place when a neighborhood gets "gentrified". How has the
process changed from the 1970s up to today? Also discuss the main theoretical explanations
of "gentrification."
b) Los Angeles is often seen as the prototype of a postmodern city. Explain what characterizes
the so-called "Los Angeles model." Include how it differs from the older city models that were
developed within the "Chicago School".
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