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BOKMÅL

Eksamen består av to deler, politisk atferd og politisk teori. De to delene teller likt i vurderingen av
besvarelsen
Politisk atferd
1. Svar på enten spørsmål A eller spørsmål B
A.
Eller
B.

Hva er den viktigste drivkraften bak politisk deltakelse: følelser eller fornuft? Er det
ønskelig å øke den politiske deltakelsen og hvordan kan det eventuelt skje?
Beskriv teorien bak «stemmeparadokset» og drøft hvordan paradokset kan løses av
annen teori.

2. Forklar de følgende begrepene. Skriv maksimalt en halv side pr. begrep.
-

rådgivende folkeavstemning
holdningsrepresentasjon
partiledereffekt
dagsordeneffekt
ideologisk dimensjon
fryshypotesen
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Politisk teori
Svar på to av de følgende fire spørsmålene:
1. Platons gjenferd treffer gjenferdet til Thomas Hobbes på Café Sito. Platon har allerede funnet
en plass da Hobbes setter seg ved siden av ham. Platon virker misfornøyd og starter straks en
diskusjon med Hobbes. De er særlig uenige om følgende spørsmål: Hva er målet med samfunnsstyring? Hvem skal styre? Hva er rettighetene og pliktene til borgerne? Hvor langt rekker den styrendes autoritet i religiøse spørsmål? Oppsummer hvordan diskusjonen mellom
dem imellom mest sannsynlig vil forløpe.
2. Du reiser tilbake til 1870 i en tidsmaskin og ender i en nattklubb med cabaret i Barcelona (beklager, ikke Berlin). Bakunin og Mill er der, og selv om de bare drikker melk, ser de ut til å
være i godt humør på grunn av sangen. Mill begynner å snakke om individuelle rettigheter og
hvor viktig det er at myndighetene beskytter disse rettighetene, spesielt retten til å arbeide fritt
for genier, som han selv. Mill ytrer noe om at intellektuelle med høy integritet har et ansvar
for å styre samfunnsledelsen i en fornuftig retning. Hvilke utfordringer ser Mill for å etablere
og vedlikeholde god samfunnsstyring, hva har Bakunin å si til alt dette?
3. Du sovner over bøkene etter et seksten timers lesemaraton fokusert på ulike britiske filosofer.
Du drømmer og ser Platon og Bakunin i himmelen ved siden av Frans av Assisi og Leiv Eiriksson. Frans kommer på å engasjere disse to tenkerne i en diskusjon og presenterer dem for
fire spørsmål: Først: Hva er den beste måten å organisere et samfunn på? For det andre: hvem
skal fungere som drivkraften i å skape progressiv endring? For det tredje: Hvilke er de viktigste verdiene å beskytte i et godt samfunn? Og for det fjerde: Hva er arbeiderklassens rolle i et
idealsamfunn?
4. Du kan ikke motstå en god seanse og kontakter et medium for å samle gjenferdene til Thomas
Hobbes og John Stuart Mill. Hobbes innleder med å ta et emne han mener er av avgjørende
betydning, at myndighetene sørger for at folk ikke dreper hverandre. Hvordan tror han myndighetene kan oppnå dette? Hva legger han vekt på? Mill har naturligvis en annen oppfatning
– hva er den?
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