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ENGLISH 

 

Take one of the articles from the class reading, and pair it with a chapter from 

Leftwich’s book, What is Politics? Which concept of politics is being employed by 

the article author(s)?  In other words, “What is politics” for the article author(s)? 

Which methodology do they employ (both the article and the book chapter 

authors)?  How do you know?   

 

NOTE: Make sure to include your candidate number on the first page of your take-home 

exam. There is no page limit to this essay.  I expect explicit arguments, properly supported 

and referenced, in either Norwegian or English.  Plagiarism is strictly forbidden. Use 

whichever reference system you prefer, just be consistent and ensure that the reader is able to 

follow your tracks.  These answers should be delivered electronically to It’s Learning before 

16:00 (4pm) on Tuesday 17 February.  Remember to turn a hard (paper) copy into the 

department office by the end of the week.  Good luck!   

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKMÅL 

 

Velg en av artiklene på pensum og sammenlign den med en av kapitlene i 

Leftwich sin bok What is Politics? Hvordan er politikkbegrepet brukt av 

artikkelforfatteren(e)? Med andre ord: «Hva er politikk?» for 

artikkelforfatteren(e)? Hvilken metodologi bruker de (både artikkel- og 

bokkapittelforfatterne)? Hvordan vet du det? 

 

NB: Husk å påføre kandidatnummeret ditt på hjemmeeksamenens første side. Det er ingen 

begrensning på antall sider i besvarelsen. Du kan bruke norsk eller engelsk. Jeg forventer 

konkrete argumenter, støttet av teori og med referanser.  Bruk hvilket som helst 

referansesystem så lenge du er konsistent og leseren kan følge dine spor. Plageri er sterkt 

forbudt.  Besvarelsen skal leveres elektronisk via Its Learning innen tirsdag den 17. februar 

klokken 16.00.  Husk at du også må levere en papirkopi til instituttkontoret innen slutten av 

uken. Lykke til! 

 

 

 



NYNORSK 
 

Vel ein av artiklane på pensum og samanlikn den med ein av kapitla i Leftwich 

sin bok What is Politics? Korleis er politikkomgrepet brukt av 

artikkelforfattaren(e)? Med andre ord: «Kva er politikk?» for 

artikkelforfatteran(e)? Kva for ein metodologi brukar dei (både artikkel- og 

bokkapittelforfattarane)? Korleis veit du det? 
 

NB: Hugs å påføre kandidatnummeret ditt på heimeeksamenens første side. Det er inga 

avgrensing på mengd sider i besvarelsen. Du kan bruke norsk eller engelsk. Eg forventar 

konkrete argument, støtta av teori og med referansar.  Bruk kva for eit som helst 

referansesystem så lenge du er konsistent og lesaren kan følgje spora dine. Plageri er sterkt 

forbode.  Besvarelsen skal leverast elektronisk via It’s Learning innan tysdag den 17. 

februaren klokka 16.00.  Hugs at du òg må levere ein papirkopi til instituttkontoret innan 

slutten av veka. Lukke til! 


