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Emnespesifikk:  

I dette emnet utforsker vi sammenhengen mellom ulike forklaringsmodeller og handlinger for å 

oppnå bestemte utviklingsmål. Vi setter kritisk søkelys på utvalgte land og tema for å se hvordan 

utviklingspolitikk gjennomføres i praksis. Emnet skal gi studentene kunnskap om relevante felt og 

måter å arbeide med utviklingsspørsmål på. Etter fullført UTV2000, studentene skal kunne: 

 Redegjøre for ulike utviklingsmodeller og ulike utviklingspolicy- og praksiser. 

 Anvende teoretisk og empirisk kunnskap til å identifisere og analysere ulike 

utviklingsstrategier. 

 Framstille hovedtrekk ved spesifikke utviklingsstrategier på en systematisk og presis måte. 

 Reflektere og utvise en kritisk holdning til ulike utviklingsstrategier. 

 

Oppgavespesifikk:  

Studentene skal velge å besvare en av de 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: Latin-Amerika – potensiale for norsk næringsliv?  

I denne oppgaven skal studentene ta utgangspunkt i Latin-Amerikas utviklingsstrategi siden 2000, dvs 

hovedtrekk ved venstrebølgens politikk og effekten av den, for så ta et kritisk blikk på strategien i lys 

av den nordiske modellen. Dette krever forståelse av både av det Latinamerika-relaterte pensumet 

(Grugel & Riggirozzi, Levitsky, Bull), så vel som den nordiske modellen (Moene 2003, 2016) og 

Om eksamen ved UTV: En god besvarelse inneholder solid kunnskap, logisk argumentasjon og 

ryddig disposisjon. Besvarelsen av en drøftingsoppgave skal være diskuterende, analytisk og koble 

ulike deler av pensum. 

1. Besvarelsen svarer på oppgaveteksten på en presis og utfyllende måte. 

2. Besvarelsen viser kunnskap. 

3. Besvarelsen skal være velskrevet: sammenhengende med godt akademisk språk.  

4. Viktige begreper - de som er i kjernen av besvarelsen – skal defineres.  

5. Besvarelsen skal vise analytiske evne og refleksjon.  



naturressurser og utvikling (Mehlum et al. 2006, 2008). Første og andre spørsmål krever en presis 

redegjørelse av den latinamerikanske erfaring og den nordiske modellen, og en diskusjon av likheter,  

forskjeller og kontekstuelle faktorer (f.eks. ulikhet, institusjoner, fagorganisering, o.l.) som kan 

observeres mellom de to strategiene.   

 

I tredje spørsmål skal studentene kunne bringe frem kunnskap fra bolken om Business, Peace & 

Sustainable Development (Oetzel, Miklian et al., Schouten & Miklian) for å reflektere over 

næringslivets (potensielle) engasjement i Latinamerika. Det er ikke nødvendig med en grundig 

redegjørelse av Business & Peace-debatten, men studentene skal kunne anvende denne litteraturen 

på den latinamerikanske konteksten, og særlig med fokus på naturressurser.  

 

Gode oppgaver er de som viser tilfredsstillende kunnskap om pensum og rimelig god forståelse av 

sammenhenger og implikasjoner, samt bruker eksempler. Eksplisitt og gjennomført argumentasjon, 

analyse og refleksjon skal belønnes, både i forhold til utviklingsstrategiene og spesifikke eksempler. 

For å oppnå toppresultater kreves gjennomgående høyt nivå på alle tre spørsmål.   

 

OPPGAVE 2: Næringslivets rolle i utvikling   

I denne oppgaven er det temaet Business, Peace & Sustainable Development  som er i fokus. 

Oppgaven krever forståelse av den internasjonale debatten om næringslivets rolle i utvikling (Oetzel, 

Miklian et al., Schouten & Miklian). Spørsmål 1 krever en presis redegjørelse for dagens gjeldende 

tilnærming til næringslivets rolle i utvikling: konseptuelt og politisk bakgrunn, hovedargumenter, 

hovedinstrumenter, implementeringsformer, osv. Spørsmål 2 etterlyser ett kritisk blikk på den 

gjeldende tilnærmingen gjennom en diskusjon av fordeler og ulemper kan man se for seg i koblingen 

mellom næringsliv og utvikling i forhold til fredsbygging.  

 

I tredje spørsmål skal studentene bringe frem kunnskap fra andre deler av pensum. Spesielt relevant 

er temaene Global Logistics med sitt fokus på maritimt infrastruktur (havn) og Kinas ‘Belt and Road 

Iniative’, der investeringer i infrastruktur står sterkt. Det er ikke nødvendig med en grundig 

redegjørelse av disse temaene, eller detaljert kunnskap om spesifikke eksempler, men studentene 

skal kunne anvende denne litteraturen og eksempler derfra i diskusjonen om næringslivets rolle i 

utvikling. Andre deler og eksempler fra pensum kan også brukes. Om temaet Waste, Superfluidity & 

Wageless Work trekkes inn i diskusjonen på en meningsfylt måte, skal det belønnes.  

 

Gode oppgaver er de som viser tilfredsstillende kunnskap om pensum og rimelig god forståelse over 

sammenhenger og implikasjoner, samt bruker eksempler. Eksplisitt og gjennomført argumentasjon, 

analyse og refleksjon skal belønnes, både i forhold til debatten om næringslivets rolle og de utvalgte 

tema og eksempler som dette kobles til. For å oppnå toppresultater kreves gjennomgående høyt nivå 

på alle tre spørsmål.   


