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Dette er en eksamen med varighet fem timer, som består av en flervalgsoppgave, en 

kortsvarsoppgave og en langsvarsoppgave. 

Eksamensoppgave 

Eksamen består av 3 deler. Du må besvare alle deler. 

 Del 1 - Multiple choice 

o I denne delen skal du besvare 20 multiple choice-oppgaver. 

o Riktig svar gis 3 poeng. Feil svar gir 1 poengtrekk. 

o Det gis ikke trekk for ubesvarte oppgaver. 

o Denne delen utgjør 20 prosent av samlet karakter. 

 Del 2 - Kortsvarsoppgaver 

o I denne delen skal du besvare 3 av 6 kortsvarsoppgaver. 

o Hver av besvarelsene skal være på maksimalt 200 ord. 

o Denne delen utgjør 30 prosent av samlet karakter. 

 Del 3 - Drøftingsoppgaver 

o I denne delen skal du besvare 2 av 3 drøftingsoppgaver. 

o Hver av besvarelsene skal være på maksimalt 1200 ord. 

o Denne delen utgjør 50 prosent av samlet karakter. 

Flervalgsoppgave (20%) 

20 spørsmål (skal krysse av for ett alternativ): 

Flersvalgsspørsmålene på eksamen skal kunne gjenbrukes, og vil derfor ikke bli tilgjengelige 

i etterkant av eksamen. Dersom du ønsker innsyn i langsvarsoppgaven, kan du få en kopi av 

denne ved å sende en e-post fra din UiO-epost til SV-info 

 

Kortsvarsoppgave (30%)  

Korte forklaringer av begreper (3 av 6 oppgaver skal besvares, maks. 200 ord per begrep): 

1. Den kreative klassen 

2. Gentrifisering 

3. Nabolagseffekter 

4. Reguleringsplan 

5. Kompakt byutvikling 



6. Den uformelle byen 

 

 

Langsvarsoppgave (50%)  

Besvarelse som krever en lengre drøfting (2 av 3 oppgaver skal besvares, maks. 1200 ord): 

1. Hva er urbane representasjoner? Gi eksempler på hvordan slike representasjoner kan få 

betydning i byplanlegging og bypolitikk.   

2. På hvilke måter kan høy tetthet og mangfold, både når det gjelder befolkning og 

funksjoner, være økonomisk fordelaktig for byer? 

3. Det hevdes at byplanleggingen preges av ulike styringslogikker. Beskriv disse 

styringslogikkene og gjør rede for det endrede styrkeforholdet mellom dem.  


