
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2011 

 

Historie, 25. mai 2011 

4000-NIVÅ 

6 timers skoleeksamen 

 

 

 

HIS4111 - Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet 

 

Likhet og ulikhet i den spartanske borgermassen (homoioi). 

 

 

HIS4135 - Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske 

romanen 
 

Drøft forholdet mellom historie og den historiske romanen. 

 

 

HIS4158 - Demokratisk teori og historisk praksis 1750-1815  

Den norske grunnloven i et konstitusjonshistorisk perspektiv. 

 

HIS4159 - Offentlighetens framvekst ca 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk 

kontekst 

Skisser hovedtrekkene i Habermas` modell av den borgerlige offentligheten på 1700-tallet. 

Diskuter deretter om denne passer på offentligheten i Danmark-Norge på 1700-tallet.  

 

Skisser hovudtrekka i Habermas sin modell av den borgarlege offentlegheita på 1700-tallet. 

Diskuter deretter om modellen høver på offentligheita i Danmark-Noreg på 1700-tallet.  

 

  



HIS4171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East 

since c. 1700  

Answer both of the questions listed below. You may write in Norwegian or in English. 

 

1) Joel Mokyr has introduced a new term in the debate on why “the West” experienced 

an Industrial Revolution and went on to become a wealthy continent while “the East” 

did not: that term is “the industrial enlightenment”. What is the meaning of the term? 

In what ways did the “industrial enlightenment” lead to economic advance? 

2) In your opinion, can cultural differences between “the West” and “the East” explain 

the economic differences between the regions? 

 

HIS4353 - Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 

Gjør kort rede for de viktigste politiske resultater i to av Arbeiderpartiets regjeringsperioder i 

tidsrommet 1935-1995. Drøft deretter statsministerenes personlige betydning.  

 

Gjer kort greie for dei viktigaste politiske resultata i to av Arbeiderpartiet sine 

regjeringsperiodar i tidsrommet 1935-1995. Drøft deretter kva statsministrane personleg 

hadde å seie for desse resultata.  

 

HIS4371-Krig og konflikt 

Drøft årsakene til utbruddet av den kalde krigen (1945-1949). 

 

Drøft årsakene til utbrotet av den kalde krigen (1945-1949). 

 

 

HIS4415 - Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng 

Xiaoping 

 

Komiterns politiske utvikling 1919-1943. 

 

        

 

 
  



Viktig informasjon: 

Sensur kunngjøres 15. juni 2011. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om 

begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen én uke etter karakteren blir kunngjort ved å sende en e-post til 

historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på. 

Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor hvorvidt begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. 

 

 

Viktig informasjon: 

Sensur vert kunngjort 15. juni 2011. Karakteren vil då vera tilgjengeleg på Studentweb. Kandidaten kan be om 

grunngjevnad for karakteren. Dette må skje innan ei veke etter karakteren vert kunngjort ved å sende ein e-post 

til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/ho er tilgjengeleg 

på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor om grunngjevnaden vert gitt munnleg eller 

skriftleg. 
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