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Eksamen AFR 1002/6002, Våren 2016
Svar på 2 av disse 3 oppgavene.
Oppgave 1
Redegjør for hva som ligger i begrepene diskurs og narrativ. Gi eksempler på områder hvor slike
diskurser og narrativer har spilt en sentral rolle i diskusjonen om miljøendring i en afrikansk kontekst
og hvilken betydning dette har for forvaltning av miljøproblemer i Afrika.
Oppgave 2
Hva er politisk økologi? Vis hvordan politisk økologi kan brukes til å analysere forholdet mellom
menneske og miljø i afrikanske samfunn. Gi eksempler.
Oppgave 3
Gjør rede for mulige konsekvenser av klimaendringer på det afrikanske kontinentet. Diskuter mulige
tilnærminger for hvordan afrikanske land på best mulig måte kan imøtekomme disse utfordringene.
De to oppgavene som blir valgt vil bli tillaget samme vekt i vurderingen. Begge oppgavene må bli
vurdert til E eller bedre for at oppgaven samlet sett skal bli vurdert som bestått.
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Eksamen AFR1002/6002, Våren 2016
Svar på 2 av desse 3 oppgåvene.
Oppgåve 1
Gjer greie for kva som ligg i omgrepa diskurs og narrativ. Gje døme på områdar kor slike diskursar
og narrativ har spilt ein sentral rolle i diskusjonen om miljøendring i ein afrikansk kontekst og kva
betyding dette har for forvaltning av miljøproblem i Afrika.
Oppgåve 2
Kva er politisk økologi? Vis korleis politisk økologi kan brukast til å analysere forholdet mellom
menneske og miljø i afrikanske samfunn. Gje døme.
Oppgåve 3
Gjer greie for moglege konsekvensar av klimaendringar på det afrikanske kontinentet. Diskuter
moglege tilnærmingar for korleis afrikanske land på best mulig måte kan imøtekomme desse
utfordringane.
Dei to oppgåvene som blir valgt vil bli vekta likt i vurderinga. Begge oppgåvene må bli vurdert til E
eller bedre for at oppgåva samla sett skal bli vurdert som bestått.
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Exam AFR 1002/6002, spring 2016
Answer 2 of the 3 questions.

Question 1
Explain the concepts discourse and narrative. Give examples of areas where such discourses and
narratives have played a central role in the discussion about environmental change in an African
context and what this means for the management of environmental problems in Africa.

Question 2
What is political ecology? Show how political ecology can be used to analyze the relationship
between human and environment in African societies. Give examples.

Question 3
Explain the possible consequences of climate change on the African continent. Discuss possible
approaches for how African countries could meet these challenges.

The two tasks that are selected will be prepared the same weight in the evaluation. Both exercises
need to be assessed as E or better to pass the exam.
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