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BOKMÅL 

7 av 9 oppgaver skal besvares 
 
 
1. Hvordan dannes myter om steder? Gi eksempler på stedsmyter som står i motsetning 

til hverandre. 
 
2. Gjør rede for hovedtendensene i dagens internasjonale migrasjon? Hvilke 

utfordringer gir dette? 
 
3. To av de mest innflytelsesrike teoriene om utvikling har vært moderniseringsteori og 

avhengighetsteori. Gjør rede for kritikken av disse og pek på alternative tilnærminger. 
 
4. Hva er transnasjonale selskaper, og hvordan kan man måle hvor globale eller 

transnasjonale selskaper er? 
 
5. Forklar begrepet post-fordisme. Hvordan har overgangen til post-fordismen hatt 

betydning for den økonomiske og sosiale utviklingen på steder og i regioner i vestlige 
land? 

  
6. Hva er hybride kulturer? Gi eksempler på slike kulturuttrykk. 
 
7. Industrielle og post-industrielle byers indre strukturer er forsøkt beskrevet ved hjelp 

av ulike modeller. Gjør rede for de viktigste modellene. 
  
8. Suburbaniseringen er et omdiskutert fenomen. Gjør rede for argumenter for og mot 

forstedene som bosted. 
 
9. Hva er sosiale bevegelser? Gjør rede for ulike årsaker til framveksten av sosiale 

bevegelser. 
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NYNORSK 

Alle skal svare på 7 av 9 oppgåver. 
 
 

1. Korleis vert mytar om stader danna? Gje døme på stadsmytar som står i 
motsetning til kvarandre. 

 
2. Gjer greie for hovudtendensane i dagens internasjonale migrasjon? Kva slags 

utfordringar gjer dette? 
 

3. To av dei mest innflytelsesrike teoriane om utvikling har vore moderniseringsteori 
og avhengighetsteori. Grei ut om kritikken av desse og pek på alternative 
tilnærmingar. 

 
4. Kva er transnasjonale selskap, og korleis kan ein måle kor globale eller 

transnasjonale selskapa er? 
 

5. Forklar omgrepet post-fordisme. Korleis har overgangen til post-fordismen hatt 
betyding for den økonomiske og sosiale utviklinga på stader og i regionar i 
vestlege land? 

  
6. Kva er hybride kulturar? Gje døme på slike kulturuttrykk. 

 
7. Industrielle og post-industrielle byar sine indre strukturar er forsøkt beskrivne ved 

hjelp av ulike modellar. Grei ut om dei viktigaste modellane. 
  

8. Suburbaniseringa er eit omdiskutert fenomen. Gjer greie for argument for og mot 
forstadene som bustad. 

 
9. Kva er sosiale rørsler? Grei ut om ulike årsaker til framveksten av sosiale rørsler. 



 


