Sensorveiledning pol1004 – Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn, vår 2017
«Gjør kort rede for hva som menes med globalisering, med særlig vekt på økonomiske aspekter.»
Hensikten her er å få fram kjennskap til noen ulike måter å definere globalisering på. Stegers
definisjon, med fokus på redusert betydning av avstand i tid og rom, er et greit utgangspunkt. I tillegg
spørres det etter økonomiske aspekter av globalisering (som er tema senere i oppgaven). Andre
aspekter av globalisering som kunne nevnes, er hhv. det kulturelle og det politiske.
«Diskuter deretter styrker (fordeler) og svakheter (ulemper) med strategier som sikter henholdsvis
mot globalisering basert på internasjonal handel og liberalisering av finansielle markeder.»
Hensikten er å få fram kjennskap til debatt om fordeler og ulemper av ulike typer økonomisk
globalisering, som det er nokså ulike oppfatninger om. Dette er eksemplifisert gjennom
pensumbidragene fra hhv. Mishkin – som tar for seg begge typer økonomisk globalisering med
hovedvekt på finansiell globalisering og er positiv til bruken av begge deler for fattige land som søker
vekst og utvikling, og Buckman - som også tar for seg begge former, med hovedvekt på globalisering
basert på internasjonal handel i varer og tjenester, og er mye mer negativ til globalisering enn
Mishkin. Buckman søker på bakgrunn av et negativt syn på globalisering etter alternative strategier
for utvikling. De svært ulike synene på globalisering illustrerer stor spennvidde i synspunkter.
Avhengig av den enkeltes kunnskaper og kjennskap til litteratur, kan også annet materiale brukes.
«Du skal gi ekspertråd til et fattig land som vurderer strategiene for å skape økonomisk vekst og
utvikling.»
Her spesifiseres en gitt kontekst hvor problemstillingene er aktuelle. Hensikten med dette er å knytte
diskusjonen opp mot problemer slik de vil manifestere seg i en konkret situasjon. Gode besvarelser vil
få fram under hvilke forutsetninger/betingelser de ulike synene kan ha noe for seg. Presiseringen av
kontekts kan også gjøre det aktuelt å trekke inn rollene som de internasjonale finansielle
organisasjonene, IMF, WB og WTO spiller i forhold til økonomisk globalisering.

