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Studentene skal velge å besvare en av to essay-oppgavene. Eksamen tjener både som pensumsjekk 

og til vurdering av studentenes analytiske evner og refleksjonsnivå:  

 Det kreves aktiv bruk av stoff fra pensumartiklene.     

 Refleksjon over teoretiske ståsteder og empiri i pensumartikler skal belønnes.  

 Når det spørres om eksempler skal disse primært (men ikke nødvendigvis utelukkende) 

hentes fra pensum. Om studentene trekker inn noe fra andre kilder enn pensum, skal dette 

diskuteres eksplisitt i lys av pensum. 

 Det er selvfølgelig et pluss om studentene trekker inn flere aspekter enn dem som er nevnt 

nedenfor, men studentene må klart vise at disse har relevans til det som det spørres om i 

oppgaven. 

 Studentene skal referere både til pensum og annen litteratur de bruker i teksten.  Alt som er 

referert til i teksten skal også føres opp i referanselisten.    

 

 

Oppgave 1. Arbeidstittel: ‘Vekst for utvikling’ 

Gjør rede for den internasjonale konteksten som bidrar til at fokus på økonomisk vekst for utvikling 

kommer tilbake. Hvordan forholder ulike utviklingsteorier og retninger seg til betydningen av 

akkumulasjon og økonomisk vekst for utvikling? Hva er styrkene og svakhetene ved disse? 

Representerer det nye fokuset på økonomisk vekst noe nytt med tanke på betydningen av økonomisk 

vekst for utvikling? Belys diskusjonen med konkrete eksempler fra pensum.   

Redegjørelsen for den internasjonale konteksten skal ta for seg fremveksten av nye donorer fra 

midtinntektsland og deres nasjonale geo-økonomiske interesser som ressursutvinning, tilgang til 

markeder, investeringsmuligheter etc.  (Mawdsley). Tilsvarende berøres av Six som bruker begrepet 

‘postkoloniale stater’ som donorer. Kina og India kan eksemplifisere dette. Studentene bør i det 

minste nevne Kina. 

I delen om utviklingsteorier og retninger skal studentene minst ta for seg moderniseringsteori og 

nyliberalisme. For en god karakter skal de også kunne si noe om vekten på økonomisk vekst og 

økonomisk utvikling i en eller flere av de følgende: strukturalisme, nystrukturalisme og nystatisme. 

Alternative retninger kan trekkes frem for å kontrastere og tydeliggjøre kritikken av de 

konvensjonelle teoriene. Her kan studentene trekke på stoff fra hele teoridelen av pensum hvor en 

teori eller retning ofte inneholder kritikk av en annen. Konkrete eksempler på styrker og svakheter 

ved ‘vekst for utvikling’ finner de også i policy-delen av pensum.   

Spørsmålet om hva som er nytt med dagens fokus på økonomisk vekst for utvikling holdes åpnet. Her 

er det opp til studentene å reflektere og begrunne sitt syn. Argumenter kan hentes hos Mawdsley og 

Six. Mawdsley legger vekt på at vestlig hegemoni utfordres. Studenter som legger merke til selve 

‘vekst for utvikling’ skal belønnes hvis de reflekterer over denne.    

 

  



Oppgave 2. Arbeidstittel: Kina - ‘nykolonialist’, velgjører eller hva?   

Gjør rede for hvordan ulike utviklingsteorier og retninger forholder seg til nord-sør relasjoner og sør-

sør relasjoner. Velg deretter noen av Kinas engasjementer i globale sør, forklar hva som kjennetegner 

dem og diskuter implikasjoner av disse sett fra globale sør. Hvor egnet er de respektive teoriene og 

retningene til å forklare Kinas rolle i globale sør? 

 

Studentene skal kunne si noe om globale nord som ‘rollemodell’ for utvikling og om hvordan 

investeringer, bistand etc fra globale nord ventes å bidra til utvikling i  globale sør, jfr. 

moderniseringsteori. De forventes å ta for seg avhengighetsteori /underutviklingsteori som 

fremhever skjevt maktforhold mellom nord og sør, behovet for sør-sør samarbeid, ny økonomisk 

verdensordning og hva dette innebærer. Stoff om dette finner studentene i teoridelen av pensum og 

hos Grimm.  Eksempler på Kinas rolle i Afrika finnes i Carmody og Kragelund, Grimm, Six og 

Mawdsley. Studenter som gir en god begrunnelse for valg av eksempler skal belønnes for dette. 

Særlig Grimm og Carmody og Kragelund tar opp implikasjoner av Kinas engasjement sett fra Sør. Et 

sentralt poeng er at ‘suksess’ avhenger av Afrikansk kontekst. Videre refleksjoner over dette skal 

belønnes. Studentene kan godt skrive om Kinas belte- og vei prosjekt som ikke er tatt opp i pensum. 

Gode refleksjoner rundt dette prosjektet skal belønnes med tanke på selvstendighet. Svaret på siste 

spørsmål om hvor egnet de respektive teoriene og retningene er til å forklare Kinas rolle holdes 

åpent. Gode argumenter og refleksjon belønnes. (Pensum reflekterer at vestlig dominans i 

innramming/definisjon av betingelser og innhold i utvikling utfordres, se for eksempel Six).                     

 

 

 


