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Info-dok: 

Hjemmeeksamen i UTV2000 er en 10-dagers hjemmeeksamen, fra 9.-19. november 2018. 

Sensur publiseres den 10. desember innen kl 15.00 i Studentweb. 

Besvarelsen skal være på 12-14 sider, skrevet i Times New Roman 12 pkt. størrelse med linjeavstand 

1,5. Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste kommer i tillegg. 

Utviklingsstudier anbefaler APA-stilen. Last opp din besvarelse i Inspera i pdf-format. 

Lykke til! 

 

Utviklingsministeren trenger bakgrunnsnotater for å vurdere og begrunne hvilken vei Norge skal gå i 

sin bistand. Som nyansatt med bakgrunn fra utviklingsstudier blir du bedt om å skrive ett av 

notatene.       

Denne høsten kom et innspill om at norsk bistand i større grad bør vris mot næringslivssatsning med 

motto som at Afrika kan vokse seg ut av fattigdom. Argumentet er at bedrifter som gir varige 

inntekter og arbeidsplasser trengs for å løfte folk og samfunn ut av fattigdom og at bistand kan 

brukes som en katalysator for at næringslivet skal investere i utviklingsland (Collier og Roland, 

Aftenposten 28/8 2008, s.14.)  

Et annet tema som har fått stor oppmerksomhet er Kinas mange engasjementer fra ‘ett belte, en 

vei’-prosjektet til ressursutvinning og bygging av kunstige øyer i Sør-Kinahavet. I den vestlige verden 

er det betydelig skepsis til hva Kina foretar seg i globale sør. Det har vært mer enn antydet at Kina 

kan være en ‘nykolonialist’ som land i globale sør bør passe seg for.  Kinas engasjement gjennom en 

blanding av bistand og annet økonomisk samkvem med land i globale sør har også blitt sett på som 

en utfordring for vestlig bistand.   

Du får selv velge hvilket av de to notatene nedenfor du vil skrive:    

 

Enten  

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.   

 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/


Eller 

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?  

 

 

            


