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SAMFUNN
[Oppgavetekst del 1:] Hva menes med globalisering og regional integrasjon?
Pensumdekning er Buckman, Mishkin og Steger (i alfabetisk rekkefølge) på begrepet globalisering. Et
viktig poeng er at globalisering har bidratt til å redusere betydningen av geografisk lokalitet i
menneskelig samkvem, som i økende grad foregår på tvers av nasjonale grenser. Noen har også
fremhevet en noe redusert betydning av tid, ettersom store datamengder lett og billig kan lagres.
Regional integrasjon går mye ut på det samme som globalisering – men i et begrenset område
benevnt som region. Pensumdekning her er Claes og Førland. Videre har temaet vært behandlet i
forelesninger. Oppgaveteksten er basert på at EU er et eksempel som kan anvendes for å forklare
dette begrepet. Gode besvarelser vil kanskje klart få fram det analytiske innholdet i EU-samarbeidet
vurdert som regional integrasjon, samt påpeke forskjeller i forhold til globalisering – som er mer
omfattende geografisk, men i mindre grad styrt av myndigheter. Økonomisk og politisk integrasjon er
bragt til et høyt nivå innenfor EU/EØS - som særlig har vært mulig pga. vilje til forpliktende samarbeid.
Slikt er mindre oppnåelig mellom stater og områder som er spredt geografisk, og derfor ikke kan
inngår i regionalt samarbeid. Likevel spiller organisert samarbeid en viktig rolle her også – som lett
kan anskueliggjøres gjennom operasjonene til organisasjoner som Det internasjonale pengefondet
(IMF), Verdensbanken (WB) og Verdenshandelsorganisasjonen (WTO). Det er likevel et viktig poeng
at markedskreftene spiller en viktig rolle i begge sammenhenger.
[… del 2:] Hvilken betydning har globalisering og regional integrasjon hatt for innbyggerne i Norge de
seneste ti-årene? Du kan bruke EU/EØS som et eksempel på regional integrasjon (…).
Her inviteres kandidatene til å anvende begrepene globalisering og regional integrasjon i forhold til
utviklingen i Norge. Det er valgfritt hvor mange tiår tilbake man bør gå, men fint om dette begrunnes.
Det siktes ikke mot noen uttømmende diskusjon om hvilke elementer en slik diskusjon bør inneholde.
Pensumdekning for globalisering er gitt ovenfor. Kandidatene skal vise at de kan overføre innsikt fra
litteraturen til norsk virkelighet – som de forutsettes å kjenne godt nok. Pensumdekning mht.
betydning av regional integrasjon Claes og Førland, særlig kapittel 10. Norge er bl. a. «nesten inne i
EU» via EØS-samarbeidet, dvs. det indre markedet mellom EU- og EØS-stater. Et poeng er at dette
forplikter oss til å innføre mye av EUs lovgivning, og at EU slik påvirker Norge. Det er også andre
sentrale poeng, bl. a. at dette kan øke handlefrihetene for private ift. myndighetene.
Noen momenter til bruk ved vurdering av besvarelsene:
Svarene i del 1 bør de fleste kunne klare. Særlig globalisering er et kjernebegrep i dette emnet. Det
har vært brukt noe tid på begrepet regional integrasjon i forelesninger. Men det er ikke så god
pensumdekning på sistnevnte begrep.
Oppgaven kan besvares på flere vis. Særlig del 2 kan ikke kun besvares som gjengivelse av
pensumlitteraturen. Erfaringsmessig er slike krav til selvstendighet utfordrende i emner hvor
studentene i hovedsak fortsatt er i første studieår. Oppgaven anses i lys av dette som krevende.
Videre er det kort eksamenstid – med kun 3 timer. En bør premiere studenter som har svart godt og
selvstendig på del 2 heller enn å trekke på oppgaver som ikke er så gode som de kunne ha vært her.

