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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.

BOKMÅL
Politisk atferd
Svar på alle spørsmålene:
1. Uttrykket «arealdemokrati» har blitt brukt i debatten om den nåværende norske valgordningen
ved stortingsvalg. Hva sikter debattantene som bruker dette uttrykket til?
2. Hva er «samtaledemokratiet» i følge Willy Martinussen og hva kjennetegner deltakerne i samtaledemokratiet?
3. Hva er «valenspolitikk»? Gi eksempler.
4. Hva er «partiidentifikasjon»? Vurder (kort) om partiidentifikasjon kan ha hatt betydning for
valget av Trump som ny president i USA.
5. Hva kjennetegner et politisk «stridsspørsmål» («issue») i følge valgforskningen? Noen hevder
at EU-saken er det viktigste stridsspørsmålet i Norge i etterkrigsperioden. Drøft dette argumentet i lys av begrepets innhold.
6. Hva er en «priming-effekt»? Gi et eksempel og forklar effekten.
Politisk teori
Studentene må besvare alle ledd i alle de tre spørsmålene.
1. Aristoteles’ bok Fysikken leses i dag lite – den leses til nød av enkelte idéhistorikere med spesielle interesser. Metafysikken leses imidlertid fremdeles – og med stor iver. Hvordan kan det
ha seg at Fysikken er håpløst avleggs, mens Metafysikken fremdeles er aktuell – og Etikken,
Retorikken og Politikken er pensum på universiteter over hele verden?
2. Definér og drøft begrepene ‘fortuna’ og ‘virtu’. Bruk dem til å presentere sentrale argumenter
i Machiavellis politiske teorier. Redegjør deretter for Machiavellis regimetypelære. Bruke til
slutt regimetypene for å drøfte Machiavellis syn på politisk utvikling.
3. (A) Fukuyama viser til flere teoretikere som drøfter ‘det første mennesket’. Velg to av disse.
Gjengi kort deres syn på staten; sammenligne de to teoretikerne og pek på likheter og forskjeller mellom dem. (B) Hvem (eller hva) er Fukuyamas ‘siste menneske’?
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NYNORSK
Politisk åtferd
Svar på alle spørsmåla:
1. Omgrepet «arealdemokrati» har blitt brukt i debatten om den nåverande norske valordninga
ved stortingsval. Kva sikter debattantane til?
2. Kva er «samtaledemokratiet» i følje Willy Martinussen og kva kjenneteiknar deltakarane i
samtaledemokratiet?
3. Kva er «valenspolitikk»? Gi døme.
4. Kva er «partiidentifikasjon»? Vurder (kort) om partiidentifikasjon kan ha hatt verknad for valet av Trump som ny president i USA.
5. Kva kjenneteiknar et politisk «stridsspørsmål» («issue») i følje valforskinga? Nokon hevder at
EU-saken er det viktigaste stridsspørsmålet i Noreg i etterkrigsperioden. Drøft dette argumentet i lys av tydinga av omgrepet.
6. Kva er ein «priming-effekt»? Gi eit døme og forklar effekten.
Politisk teori
Studentane må svare på alle ledd i alle dei tre spørsmåla:
1. Aristoteles’ si bok Fysikken vert i dag lite lese – han lesast til naud av enkelte idéhistorikere
med spesielle interesser. Metafysikken vert likevell framleis lese – og med stor iver. Korleis
kan det ha seg at Fysikken er håplaust avleggs, medan Metafysikken enno er aktuell – og at
Etikken, Retorikken og Politikken er pensum på universitet over heile verda?
2. Definer og drøft dei to konsepta ‘fortuna’ og ‘virtu’. Bruk dei til å presentere sentrale argument i dei politiske teoriane til Machiavelli. Gjer så greie for Machiavelli si regimetypelære.
Bruk til slutt regimetypane til å drøfte Machiavelli sitt syn på politisk utvikling.
3. (A) Fukuyama viser til fleire teoretikarar som drøfter ‘det første mennesket’. Vel to av disse.
Vis kort synet dei har på staten; samanlikn dei to teoretikarane og peik på likskapar og skilnader mellom dei. B) Kven (eller kva) er Fukuyamas ‘siste menneske’?
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