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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.

Oppgave 1: Identifikasjonsspørsmål
Besvar kun 2 (teller 25 % hver). Bruk pensum og forelesningene og forklar betydningen av 2 av følgende:
1. Oda Nobunaga
2. “Takeshima-dag”
3. konvoisystem
4. Aso Taro

Oppgave 2: Essayspørsmål
Besvar kun 1 av spørsmålene nedenfor (teller 50 %). Baser besvarelsen på pensum og forelesningene.
1. Siden den siste firedelen av det 19. århundret, da vestlig imperialisme begynte å gjøre seg gjeldende i ØstAsia, sosialiserte Japan seg raskt som en stormakt med de vestlige stormaktene som mønster. Et symbol på
denne sosialiseringen var det berømte uttrykket “ut av Asia og inn i Europa.” Innen midten av 1930-årene
hadde imidlertid Japan omfavnet en pan-asiatisk ideologi som gikk inn for å utvise vestlige makter og å skape
et Asia for asiater under japansk lederskap. Analyser de forskjellige forklaringene på denne endringen og
forklar hvilken av dem du synes er mest overbevisende og hvorfor du synes den er det.
2. Beskriv Takeshita Noborus rolle i Tanaka-fraksjonen fra tidlig på 1970-tallet til slutten av 1980-tallet og den
innflytelsen arven etter ham har hatt på denne fraksjonen, LDP og japansk politikk.
ENGLISH
Question 1.
Identifications: Based upon class readings and lectures, explain the significance of two of the following.
Each answer is worth 25%.
1.
2.
3.
4.

Oda Nobunaga
“Takeshima Day”
Convoy system
Aso Taro

Question 2.
Essay: Answer only 1 question based upon class readings and lectures. This answer is worth 50%.
1.
Beginning in the last quarter of the 19th century, with the arrival of Western imperialism in East Asia,
Japan quickly socialized itself as a great power modelled after the Western great powers. This socialization
was symbolized by the famous statement, “out of Asia and into Europe.” Yet, by the mid-1930s Japan had
come to embrace a pan-Asianist ideology calling for the expulsion of the Western powers and the creation of
an Asia for Asians under Japanese leadership. Analyse the various explanations for this shift and explain
which one you find most convincing, and why.
2.
Describe Takeshita Noboru’s role in the Tanaka faction from the early 1970s until the end of the
1980s, and the influence of his legacy on this faction, the LDP, and Japanese politics.
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