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Bokmål
___________________________________________________________________________________________
Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

Eksamenstiden er fem timer. De to delene av kurset, politisk atferd og politisk teori teller likt i den
samlede karakteren.
Politisk atferd
1. Definer kort de følgende begrepene. Skriv maksimalt en halv side pr. begrep:
a) Delegatmodellen
b) Retrospektiv sosiotropisk stemmegiving
c) Valenspolitikk
d) Stemmeparadokset
e) Medialiseringsspiral
f) Affektvekkingsmodellen (eng: valence-arousal)
g) Partisett (eng: “party set” or “consideration set”)
2. Svar på en av de tre følgende oppgavene, enten A, B eller C.
2A. Hvilke sosiale og politiske endringer har bidratt til å svekke skillelinjemodellens empiriske
forklaringskraft?
2B. Oljeprisen og kronekursen har falt. Bidrar det til å styrke eller svekke folks tillit til den sittende
regjeringen?
2C. Drøft argumenter for og i mot påstanden om at mediene har økt sin opinionsmakt.
Politisk teori
Besvar alle spørsmålene i DEL I med korte svar.
Velg én av oppgavene i DEL II. Les oppgaveteksten nøye. Besvar spørsmålet med et essay.
DEL I: Korte svar
Besvar alle fem spørsmålene nedenfor. Vær kort og konsis, men skriv hele setninger. Bruk under
ingen omstendighet mer enn en halv side pr. svar.
a) Presenter regimene i Aristoteles’ regimetypeteori (den mest effektive presentasjonen er gjerne
i form av en rask flerfeltstabell). Hvilken regimetype holder Aristoteles for å være den beste?
b) I kapittelet om den tidlige kristendommen deles den kristne tradisjonen i to hovedretninger.
Beskriv raskt forskjellen mellom dem. Navngi én representant for hver av de to retningene.
c) Når Machiavelli drøfter fyrstens maktgrunnlag, skiller han mellom tre typer militære styrker
(eller tre typer soldater). Hvilke? Hvilken type bør en klok fyrste satse på?
d) Hva er ‘moralfilosofi’? Skissér begrepets historiske kontekst og redegjør kort for dets innhold.
e) Hva legger Fukuyama i de to betegnelsene ‘det første mennesket’ og ‘det siste mennesket’.
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DEL II: Essayspørsmål
Velg ett av de tre spørsmålene nedenfor A, B eller C. Gi et utfyllende svar.
A Redegjør for Platons thymos-begrep. Hvordan bruker Hegel begrepet for å vise veien ut av
naturtilstanden? Hvilken rolle spiller begrepet i Fukyamas historiefilosofi?
B I romersk mytologi er Fortuna fremstilt som ‘lykkens gudinne’. Machiavelli spiller på denne
klassiske fremstillingen for å vise hvordan mennesket i stor grad er herre over sin egen skjebne.
Hvordan gjør han det? Hvor stor grad av herredømme dreier det seg om?
C I vestlig politisk tenking står ideen om suverene individer som har medfødte rettigheter helt
sentralt. Men kan hensynet til slike rettigheter forenes med hensynet til sosial orden? Hvordan har
forskjellige politiske tenkere på pensum besvart dette spørsmålet?
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Nynorsk
Eksamenstida er fem timer. Dei to delane av kurset, politisk åtferd og politisk teori tel likt i den samla
karakteren.
Politisk åtferd
1. Definer kort de føljande omgrepa. Skriv maksimalt ei halv side pr. omgrep:
a) Delegatmodellen
b) Retrospektiv sosiotropisk stemmegiving
c) Valenspolitikk
d) Stemmeparadokset
e) Medialiseringsspiral
f) Affektvekkingsmodellen (eng: valence-arousal)
g) Partisett (eng: “party set” eller “consideration set”)
2. Svar på ei av desse tre oppgåvene, enten A, B eller C.
2A. Kva for sosiale og politiske endringar har bidrege til å svekke skiljelinemodellens empiriske
forklaringskraft?
2B. Oljeprisen og kronekursen har falt. Bidrar det til å styrke eller svekke folks tillit til den sitjande
regjeringa?
2C. Drøft argumenter for og i mot påstanden om at opinionsmakta til media har økt.
Politisk teori
Svar på alle spørsmåla i DEL I med korte svar.
Velg ei av oppgåvene i DEL II. Les oppgåveteksten nøye. Svar på spørsmålet med eit essay.
DEL I: Korte svar
Gje korte svar på alle dei fem spørsmåla nedanfor. Vær kort og konsis, men skriv heile setningar.
Bruk ikkje meir enn ei halv side pr. svar.
a) Gje ein presentasjon av regimene i Aristoteles sin regimetypeteori (den mest effektive presentasjonen er nok i form av ein rask fleirfeltstabell). Kva for ein regimetype held Aristoteles for
å være den beste?
b) I kapittelet om den tidlege kristendomen deles den kristne tradisjonen i to hovudretningar.
Grei raskt ut om skilnaden mellom dei. Namngje ein representant for kvar av dei to retningane.
c) Når Machiavelli drøfter fyrstens maktgrunnlag, skil han mellom tre typar militære styrker (eller tre typar soldatar). Kva er dei tre typane? Og kva slags type bør ein klok fyrste satse på?
d) Kva er ‘moralfilosofi’? Gje eit riss av omgrepet i historisk kontekst og grei kort ut om moralfilosofiens innhald.
e) Kva legg Fukuyama i dei to omgrepa ‘det første mennesket’ og ‘det siste mennesket’?
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DEL II: Essayspørsmål
Vel eitt av dei tre spørsmåla nedanfor – A, B eller C. Gje eit utfyllande svar.
A. Gjer reie for Platon sin thymos-term. Korleis bruker Hegel denne termen for å vise vegen ut or
naturtilstanden? Kva rolle spiller omgrepet i Fukyamas historiefilosofi?
B. I romersk mytologi er Fortuna skildra som ‘lukka si gudinne’. Machiavelli spiller på denne
klassiske framstillinga for å syne korleis mennesket i stor grad er herre over sin eigen skjebne.
Korleis gjer han det? Kva grad av herredøme er det tale om?
C. I vestleg politisk tenking står ideen om suverene individ som har medfødde rettar heilt sentralt.
Men kan omsynet til slike rettar foreinast med omsynet til sosial orden? Korleis har tenkarar på
pensum svart på dette spørsmålet?
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English
The examination time is five hours. The two parts of the course, political theory and political
behavior carries equal weight in the overall mark.
Political behavior
1. Define briefly the following concepts. Write no more than half a page pr. concept.
a) The delegat modell (no: “delegatmodellen”)
b) Retrospective sociotropic voting
c) Valens politics
d) The voting paradox (no: “stemmeparadokset”)
e) Mediatizing spiral (no: “medialiseringsspiralen”)
f) The valence-arousal modell (no: “affektvekkingsmodellen”)
g) Party set or consideration set (no: “partisett”)
2. Answer one of the following questions, either A, B or C.
2A. What social and political changes have contributed to the cleavage model’s declining explanatory
power?
2B. Both the price of oil and exchange rate for Norwegian Crows have declined. Do these changes
strengthen or weaken the people’s trust in the present government?
2C. Discuss arguments in favour of an opposed to the claim that the media have increased their power
over public opinion.
Political Theory
Answer all the questions in PART I. Give brief answers.
Chose one of the questions in PART II. Read it carefully. Answer the question with an essay.
PART I: Brief Answers
Answer all five questions below. Be snappy and concise but write full sentences. Use under no
circumstance more than half a page per answer.
Sketch the regime types involved in Aristotle's regime-type theory (the most effective presentation
may be in terms of a multi-cell table). Which regime type did Aristotle consider to be the best?
The textbook chapter on early Christianity distinguishes between two traditions within the Christian
faith. Identify the main differences between them. Name one representative for each of the two
traditions.
When Machiavelli discusses the power base of princes, he distinguishes between three types of
military forces (or three types of combat soldiers). What are these types? And what type should a
wise prince bet on?
What is 'moral philosophy'? Place the concept in historical context and demarcate its content.
What does Fukuyama mean by the two concepts 'the first man' and 'the last man'?
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PART II: Essay Questions
Choose one of the three questions below – either A, B or C. Write full answers.
A Make a brief account of Plato’s concept of thymos. How does Hegel employ the concept to explain
the way out of the state of nature? What role does the concept play in Fukuyama’s philosophy of
history?
B Fortuna is, in Roman mythology, described as the ‘goddess of fortune’. Machiavelli plays on this
classic notion to show how humans tend to be masters of their own fate. How does he do that,
precisely? What degree of mastery is he talking about?
C A central idea in Western political thought is that of the sovereign individual endowed with
congenital and inalienable rights. But is the concern for such rights consistent with social order? How
have different political thinkers addressed this question?
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