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Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
Sensur for eksamen faller 20. juni kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl. 15.00 samme
dag.
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den publiseres i Studentweb. Vi minner om at
kandidater som ønsker begrunnelse må be om dette senest 1 uke etter sensur er falt. Frist for å
klage på karakteren er tre uker etter sensur er falt. Informasjon om rutiner for begrunnelser og klager
ved ISS finnes på emnesiden.
Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne.
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. Kladd skal ikke leveres!
NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leselig. Tusjpenn kan ikke brukes.
Husk å notere deg kandidatnummeret ditt.
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3 av 4 oppgaver skal besvares.
NB! En sensor skal lese kopien av besvarelsen også. Skriv slik at den blir leselig.

Oppgave 1
Knox og Pinch beskriver en del forskjeller mellom før-industrielle, fordistiske og post-fordistiske
byer. Hvilke forskjeller dreier det seg om?

Oppgave 2
En av de mest siterte artikler i byforskning er ”Urbanism as a way of life” (Wirth 1938). Hvilke ideer
framsettes i denne artikkelen? Hva viser empirisk forskning om grunnlaget for ideene?

Oppgave 3
Markedet for eierboliger har vokst i hele den vestlige verden. Et viktig grunnlag for veksten har vært
boligpolitikk. Hvilke ideer ligger til grunn for en slik politikk, og hvilke farer innebærer det å satse
ensidig på selveie? Bruk gjerne eksempler

Oppgave 4
Hubbard peker på at representasjoner av byen har stor betydning. Hvorfor? Gi eksempler på representasjoner,
med hvilket formål de er laget og hvilken betydning de kan ha for menneskers opplevelse og bruk av byen.

Lykke til!
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