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Eksamen i AFR1000, høsten 2015

Svar på begge oppgavene. Oppgave 1 teller 40 % av karakteren og oppgave 2 teller 60 % av
karakteren. Begge oppgavene må vurderes til E eller bedre for å bestå eksamen.

Oppgave 1
a) Hvordan kan vi måle utvikling? List opp måter man kan måle graden av utvikling i et land og
fortell kort om forskjellene mellom de ulike metodene.
b) Redegjør for sentrale kjennetegn ved 2 (valgfrie) afrikanske biomer.
c) Hva karakteriserer formell og uformell økonomi? List opp egenskaper ved den formelle og
uformelle økonomien.
Oppgave 2 (velg oppgave a eller b)
a) Gjør rede for befolkningsutviklingen i Afrika sør for Sahara og hvilke faktorer som har påvirket og påvirker denne utviklingen.
b) Gjør rede for rollen naturressurser har hatt for utviklingen i Afrika sør for Sahara.
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Eksamen i AFR1000, hausten 2015

Svar på begge oppgåvene. Oppgåve 1 tel 40 % av karakteren og oppgåve 2 tel 60 % av karakteren.
Begge oppgåvene må vurderast til E eller betre for å bestå eksamen.

Oppgåve 1
a) Korleis kan vi måle utvikling? List opp måtar man kan måle graden av utvikling i eit land og
fortel kort om forskjellane mellom dei ulike metodane.
b) Gjer greie for sentrale kjenneteikn ved 2 (valfrie) afrikanske biomer.
c) Kva karakterisera formell og uformell økonomi? List opp eigenskapar ved den formelle og
uformelle økonomien.
Oppgåve 2 (vel oppgåve a eller b)
a) Gjør greie for befolkningsutviklinga i Afrika sør for Sahara og kva for faktorar som har påverka og påverkar denne utviklinga.
b) Gjer greie for rollen naturressursane har hatt for utviklinga i Afrika sør for Sahara.
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Exam AFR 1000, autumn 2015

Answers both questions. Question 1 weight 40 % and question 2 weight 60 % of the grade. Both
questions need to be assessed as E or better to pass the exam.

Question 1 (answer all questions):
a) How can we measure development? List different ways to measure the degree of development of a country and tell briefly about the differences between the various methods.
b) Describe key characteristics of 2 (optional) African biomes.
c) What characterizes the formal and informal economy? List the characteristics of the formal
and informal economy.
Question 2 (Choose either exercise a or b):
a) Describe the population growth in sub-Saharan Africa and the factors that have influenced and
influence this development.
b) Explain the role of natural resources has had for development in sub-Saharan Africa.
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