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Assignments for regular take home exam 

Spring semester 2019  

 

Information / Informasjon  

 

ENGLISH: 

Please read the exam regulations before you start writing your exam paper.  

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English. 

You must submit your paper as a pdf file in Inspera before the announced 
deadline.  

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks 
after the exam. 

Best of luck! 

 

BOKMÅL: 

Les retningslinjene for denne hjemmeeksamenen.  

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Du må levere besvarelsen som en pdf-fil i Inspera innen annonsert frist. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

NYNORSK: 

Les retningslinjene for denne heimeeksamenen. 

Du kan skrive eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Du må levere oppgåvesvaret som ein pdf-fil i Inspera innan annonsert frist. 

Sensuren blir offentleggjord i StudentWeb seinast  tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 



Assignments / Eksamensoppgaver / 
Oppgåver til eksamen 
 

 

ENGLISH 
 
 

Please answer one of the following three questions: 

1. What is meant by “participatory development” and to what extent, if at all, 
does “participation” make projects successful? Discuss this by using at 
least three ethnographic examples from the course literature . 
  

2. Gardner and Lewis warn us that the “fuzziness” of buzzwords such as 
“gender” or “empowerment” used in the development industry may lead to 
the depoliticization of these terms. Discuss this claim by using at least 
three ethnographic examples from the course literature . 
  

3. Tania Li argues that despite overall economic “growth”, there is increasing 
inequality worldwide. However, “the promise that growth will bring 
prosperity to ALL is still sold by transnational agencies such as the World 
Bank, and national governments”. Discuss this statement by drawing on at 
least three ethnographic examples from the course literature . 

 

 

BOKMÅL 
 
 

Svar på en av de følgende tre oppgavene: 

1. Hva menes med “deltakende utvikling” (“participatory development”) og i 
hvilken grad, om i det hele tatt, bidrar slik “deltakelse” til at 
utviklingsprosjekter lykkes? Diskuter dette. Bruk minst tre etnografiske 
eksempler fra pensum i diskusjonen. 
  

2. Utviklingsindustrien bruker “moteord” (“buzzwords”) som “gender” og 
“empowerment”. Garner og Lewis advarer mot at den utydelige meningen 
av disse “moteordene”  kan føre til en depolitisering av begrepene. 
Diskuter denne påstanden. Bruk minst tre etnografiske eksempler fra 
pensum i diskusjonen.  
  

3. Tania Li hevder at til tross for en generell økonomisk “vekst” øker 
ulikhetene globalt. Likevel; “løftet om at vekst vil gi velstand til ALLE 
formidles fortsatt av transnasjonale aktører som Verdensbanken og 
nasjonale myndigheter”. Diskuter dette utsagnet ved å trekke på minst tre 
etnografiske eksempler fra pensum. 
 



 

NYNORSK 
 
 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 

1. Kva meiner ein med “deltakande utvikling” (“participatory development”) 
og i kva grad, om i det heile, bidrar slik “deltaking” til at utviklingsprosjekt 
lukkast? Diskuter dette. Bruk minst tre etnografiske eksempel frå pensum 
i diskusjonen. 
  

2. Utviklingsindustrien brukar “moteord” (“buzzwords”) som “gender” og 

“empowerment”. Garner og Lewis åtvarar mot at den utydelege meininga 

av desse “moteorda” kan føre til ein depolitisering av omgrepa.  

Diskuter denne påstanden. Bruk minst tre etnografiske eksempel frå 

pensum i diskusjonen. 

 

3. Tania Li hevdar at trass i ein generell økonomisk “vekst” aukar skilnadene 

globalt. Likevel; “lovnaden om at vekst vil gi velstand til ALLE blir framleis 

formidla av transnasjonale aktørar som Verdensbanken og nasjonale 

styresmakter”. Diskuter denne utsegna ved å trekke på minst tre 

etnografiske eksempel frå pensum. 


