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HJEMMEEKSAMEN  

Hjemmeeksamen er formulert som et case som gir grunnlag til to oppgaver. Du skal kun 
besvare ÉN oppgave, enten tema A eller tema B.  

Din besvarelse skal i hovedsak baseres på pensum. Du kan trekke inn flere deler av pensum i 
din besvarelse. Eksempler skal primært hentes fra pensum, men andre eksempler kan også 
brukes.  

Hjemmeeksamen skal være på maksimum 3500 ord, skrevet i 12 punkts størrelse med 
linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg.  

Last opp din besvarelse i Inspera i pdf-format.  

Lykke til!  

 

BAKGRUNN 
 
Høsten 2021 fikk Norge en ny regjering. Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen 
Tvinnereim er på jakt etter nye innspill til hvordan å sikre en velfundert strategi for å 
fremme utvikling i det globale sør. Som nyutdannet UTVer blir du headhuntet til en stilling 
som rådgiver. Den nye regjeringen ønsker å stake ut en ny kurs, og ser et behov for å øke sin 
kompetanse på ulike områder knyttet til utvikling. Utviklingsministeren er særlig opptatt av å 
få en bedre forståelse for policy prosesser slik at innsatsen kan innrettes på en mest mulig 
hensiktsmessig måte. Det blir din oppgave som nyansatt rådgiver, og det er nå det virkelige 
arbeidet starter! 
 
Utviklingsministeren er opptatt av hvordan staten, sivilsamfunn og privatsektor kan 
samspille for å bidra og utgjøre en gjennomtenkt og helhetlig strategi. Samtidig ønsker hun å 
få en bedre forståelse for alternative måter å tenk utvikling på. Du blir derfor bedt om å 
tenke bredt, og din oppgave blir å presentere ministeren med et bakgrunnsnotat som 
belyser ulike aspekter ved utvikling. I et innledende møte skisserer utviklingsministeren to 
alternativer, og ber deg velge ÉN av følgende muligheter: 
 
Tema A 
 

1. Hvordan kan staten være med på å fremme økonomisk vekst? Drøft ulike muligheter 
og begrensninger i det å forstå utvikling som økonomisk vekst. Ta utgangspunkt i 
ulike teoretiske tilnærminger og bruk empiriske eksempler fra pensum. 

2. Naturressurser har vist seg å være et sentralt element i utvikling. Diskuter ulike måter 
naturressurser kan tenkes i forbindelse med utvikling.  

3. Drøft kort noen måter policy kan evalueres. Hva er noen potensielle problemer 
knyttet til evaluering av policy? 



 
Tema B 
 
 

1. Gjør rede for og drøft næringslivets rolle i utvikling.  
2. Drøft det som ligger i begrepet «land grabbing as development». Hva er noen av de 

sentrale implikasjonene for utvikling? 
3. Diskuter kort om du mener land grabbing reiser noen policy implikasjoner.  

 
 
  


