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Eksamensoppgave i AFR1000/6000 – Innføring i Afrikastudier, Høsten 2016
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.

Bokmål
Oppgave 1. Gjør kort rede for begrepene i konteksten Afrika sør for Sahara (alle oppgavene skal
besvares)
a)

Den demografiske overgangsmodellen

b)

Deltagende utvikling

c)

Uformell økonomi

Oppgave 2. (velg oppgave a eller b)
a)

Gjør rede for og diskuter rollen naturressurser har hatt for utviklingen i Afrika sør for Sahara.

b)

Land utenfor Afrika, som for eksempel Kina, har i de senere år hatt et økende engasjement i
Afrika sør for Sahara. Gjør rede for de økonomiske og sosiale sider ved deres engasjement og
diskuter fordeler og ulemper dette har for Afrikanske land.

Nynorsk
Oppgåve 1. Gjer kort greie for omgrepa i konteksten Afrika sør for Sahara (alle oppgåvene skal
svarast på)
a)

Den demografiske overgangsmodellen

b)

Deltakande utvikling

c)

Uformell økonomi

Oppgåve 2. (vel oppgåve a eller b)
a)

Gjer greie for og diskuter rollen naturressursar har hatt for utvikling i Afrika sør for Sahara.

b)

Land utanfor Afrika, som for eksempel Kina, har i dei senere år hatt eit aukande engasjement i
Afrika sør for Sahara. Gjer greie for dei økonomiske og sosiale sider ved deira engasjement og
diskuter fordeler og ulemper dette har for Afrikanske land.
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