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BOKMÅL

Internasjonal politikk

Alle oppgavene skal besvares.

(1) Hva vil det si at staten er «suveren»? Hva menes med begrepene «intern suverenitet» og «ekstern suverenitet»?
(2) Hvilke teoretiske resonnementer danner basis for den kommersielle (økonomiske) liberalismens påstander om at mellomstatlig handel er fredsskapende?
(3) Redegjør for de viktigste elementene i fredsvisjonen til USAs tidligere president Woodrow
Wilson (1913–1921).
(4) Hans Morgenthau vektla betydningen av folkerett, internasjonale institusjoner og normer, verdier og moral. Samtidig hevdet han – ikke minst basert på erfaringene fra mellomkrigstiden –
at disse faktorene ikke var tilstrekkelige for å sikre orden og fred. Hva mente han med dette?
(5) Redegjør for funksjonene til én av følgende internasjonale økonomiske institusjoner (du velger selv hvilken): Verdens Handelsorganisasjon (WTO); Det internasjonale pengefondet
(IMF); G-7/8/20.
(6) Redegjør for hovedelementene i ett av analysenivåene i internasjonal politikk-studiet (du velger selv hvilket) – individnivået eller statsnivået eller det internasjonale nivået (systemnivået).
(7) Er det rimelig å kalle (maktfordelingen i) det internasjonale systemet etter den kalde krigen
unipolart?
(8) Hvordan vil henholdsvis realismen, liberalismen og konstruktivismen forklare den vedvarende
freden i Vest-Europa etter andre verdenskrig?
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Komparativ politikk

Alle oppgavene skal besvares

(1) Hva er Aristoteles’ 6 regimetyper (former for styresett)? Hva er de to dimensjonene han bruker
til å klassifisere regimer?
(2) Charles Tilly skrev at «staten skaper krig, og krig skaper staten» (the state makes war and war
makes the state). Drøft kort påstanden med hensyn til én av teoretikerne drøftet av Møller.
(3) Demokratiske grunnlover gjenspeiler et lands historikk eller omstendighetene som gjaldt da det
ble skapt, og de er ikke nøytrale i sine politiske konsekvenser. Forklar og gi eksempler.
(4) Hva er «først forbi stolpen»-valgordningen (first-past-the-post), og hvorfor er denne forbundet
med nasjonalforsamlinger hvor politiske partier ofte får et antall mandater som ikke gjenspeiler deres
prosentandel av stemmene på det nasjonale plan?
(5) Forklar hva Møller mener med “kontrollogikken”. Forklar hvorfor dette er viktig, og gi et
eksempel på hvordan en forsker kan bruke logikken når han/hun utformer et forskningsprosjekt.
(6) Hva er sosial kapital, og hvorfor kan det være viktig for et politisk samfunn?
(7) Hva er liberalismens kjerneideer, ifølge Heywood?
(8) Hva er eller burde «staten» være, ifølge hver av følgende ideologier: liberalismen, marxismen,
konservatismen og fascismen? Fokuser på kjerneformen for ideologiene og ikke varianter eller
senere modifikasjoner eller utviklinger.
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