
1 
 

SENSORVEILEDNING  

Emnekode og semester: UTV200-H20 

Eksamensordning: Hjemmeeksamen  
 

 
Emnespesifikk:  

Emnet vektlegger sammenhengen mellom ulike forklaringsmodeller og handlinger for å oppnå 
bestemte utviklingsmål. Det settes 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 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. 

 
 
 
 

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.  
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GENERELT 

Oppgavene er bevisst åpne og gir en del rom for tolkning fra kandidatens side. De bedre 
besvarelsene vil muligens spesifisere og tolke oppgavene til en viss grad. Et gjennomgående poeng i 
undervisningen har vært at en av målsetningene med emnet er kritisk og analytisk tenkning. 
Kandidater som viser evne til refleksjon, drøfting og en høy grad av selvstendighet bør premieres. De 
gode besvarelser vil trekke inn eksempler hentet fra pensum eller utenfra. Om eksemplene kommer 
fra pensum eller andre steder skal ikke dette nødvendigvis trekke opp eller ned. Det kan sies å være 
en fordel at kandidater ser sammenheng med stoffet og eksempler hentet utenfra.  
 
Studentene har ikke blitt angitt en spesifikk struktur eller mal besvarelsene skal følge. Det vil i praksis 
bety at det vil være noen variasjoner i struktur. Det som er viktig er at oppgaven har en logisk 
struktur som tjener til å få fram stoffet på en hensiktsmessig måte. I og med at dette er en 
hjemmeeksamen der kandidatene har relativt god tid til å bearbeide oppgavene forventes det at de 
er forholdsvis velskrevet og gjennomarbeidet. Det forventes at oppgavene følger korrekt 
henvisningsteknikk. Mer generelt vil gode oppgaver vise tilfredsstillende kunnskap om pensum og 
rimelig god forståelse over sammenhenger og implikasjoner, samt bruke eksempler. Eksplisitt og 
gjennomført argumentasjon, analyse og refleksjon skal belønnes. For å oppnå toppresultater kreves 
gjennomgående høyt nivå på samtlige deler av oppgavene. Svakere besvarelser vil mangle/slite med 
presisjonsnivå; de vil også kjennetegnes av manglende evne til å drøfte og/eller tenke kritisk rundt 
temaet. 

 

OPPGAVE A 

I denne oppgaven skal studentene ta utgangspunkt i Wampler og Robinson-Pant. Det finnes også en 
del punkter i forelesningsnotatene som er relevant for denne oppgaven, og noen vil ønske å trekke 
inn de i tillegg. Det er ikke et krav om at samtlige bidrag trekkes inn i en besvarelse, det må sees i 
forhold til besvarelsen som helhet og dens relevans. I en god besvarelse forventes det en drøfting av 
ulike forståelser av begrepet policy, samt en redegjørelse for noen av måtene policy formes på og 
endres på. En god besvarelse vil videre ha med noen kritiske refleksjoner rundt policy og hvordan 
den formes. Det er et sentralt poeng hos Robinson-Pant og ble lagt vekt på i forbindelse med 
forelesningen om samme tema. Studentene står fritt til å trekke inn ulike eksempler, enten fra 
pensum eller utenfra. Den andre delen skal ta utgangspunkt i Watkins et al. og Kjellman et al. samt 
deler av CDS. Det forventes at drøftingen av NGOer sin rolle knyttes til policy og ikke forblir en 
generell diskusjon.  

OPPGAVE B 
 
Del 1 av oppgaven spør spesifikt om en redegjørelse av bidragene til  Oetzel et al. Og Miklian et al. 
Her vil de gode kandidatene kunne gjøre rede for næringslivets rolle i utvikling, bla. konseptuelt og 
politisk, hovedargumenter, hovedinstrumenter, implementeringsformer. Spørsmål 2 krever at 
studentene tar utgangspunkt i bla. Appurdai, Bennike et al., Conradie et al. og/eller Mekonnen et al. 
En god besvarelse trenger ikke nødvendigvis å trekke samtlige bidrag, det vil avhenge av deres 
relevans for besvarelsen som helhet. Dette kan sees på som en relativt krevende oppgave. Særlig 
Aspirations in development er en krevende litteratur, og det kan være vanskelig å knytte disse to 
temaene opp til hverandre. Enkelte kandidater – og da de bedre besvarelser – vil kunne innlemme 
begge i en mer overordnet diskusjon. Det skal ikke legges stor vekt på dette, men kan sees på som et 
moment som skiller de aller beste kandidatene.  


