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Enten: 
Oppgave 1: Drøft likheter og forskjeller i politisk system i bystatene Athen og Sparta  
Pensumdekning: Schreiner 2006, 12-27, 34-53, 60-72, 83-105.  
 
Sensorveiledning: 
 
Oppgaven fokuserer på politisk system i Athen og Sparta. En besvarelse bør derfor ha med 
noen likheter og noen forskjeller i politisk struktur i arkaisk (c. 800-500 f.Kr.) og/eller klassisk 
tid (ca. 500- 323 f.Kr.). I og med at demokratiet innføres i Athen i 508, vil man forvente at 
oppgaver har med noe om de demokratiske institusjonene som da dominerte i Athen. Om 
studentene drøfter endringer over tid vil det vektlegges positivt.  
 
Av likheter bør det nevnes at begge bystater hadde institusjoner som folkeforsamling, råd og 
embetsmenn. I Athen (508-323) var rådet demokratisk sammensatt gjennom loddtrekning 
blant borgerne, 50 fra hver fyle. Rådet i Sparta var langt mer aristokratisk og sammensatt av 
28 borgere over 60 år som satt på livstid. I folkeforsamlingen i Athen satt borgere over 20 år 
og forslag ble debattert og stemt over gjennom håndsopprekning. I Sparta, derimot, var det 
borgere over 30 år som satt i folkeforsamlingen, det var ingen debatt, men kun avstemning 
over forslag gjennom roping.  Det er også store forskjeller når det gjelder embetene. I Athen 
var de fleste embetene besatt gjennom loddtrekning, mens de fremste embetsmennene (om 
man kan kalle dem det) i Sparta var de to kongene, som kom fra to bestemte slekter. I tillegg 
hadde man 5 årlige valgte eforer, som oftest oppfattes som et demokratisk trekk i Sparta.  
 
En sammenligning av det politiske systemet i Athen og Sparta bør poengtere at mens Athen 
etter 508 var et system som forsøkte å inkludere brede lag av borgerne, var Sparta bestandig 
et aristokratisk system. Forskjellige mekanismer som bidrar til å hindre maktkonsentrasjon i 
Athen (som ostrakisme) kan gjerne nevnes. I tillegg bør en god oppgave nevne 
befolkningsgruppene i begge bystatene og hvem av disse som hadde politiske rettigheter 
(eller med andre ord, var borgere) og hvor stor andel av befolkningen de ulike gruppene 
utgjorde. 
 
Det er ønskelig at studentene viser evner til selvstendig analyse. Dette kan skje på 
forskjellige måter, f.eks. ved en overordnet diskusjon hvor man vurderer noen 
likheter/forskjeller ved det politiske system som viktigere enn andre og begrunner hvorfor. 
En kan også drøfte i hvilken grad Athen og Sparta avviker fra det Schreiner kaller idealpolis 
(idealbystaten). En god struktur, hvor innholdet formidles presist, vektlegges positivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Eller: 
Oppgave 2  
Drøft pavedømmets religiøse, politiske og sosiale rolle i middelalderens Vest-Europa.  
Pensumdekning: Bagge: 143-168, 183-227, 315-320. Imsen: 49-53, 177-194  
 
Sensorveiledning: 
 
Studenten må vise god forståelse for den politiske rollen pavedømmet spilte i middelalderens 
Vest-Europa. Gode kandidater vil søke å forklare hvordan paven kunne hevde lederskap i kirken. 
Studentene bør vise kunnskap om fremveksten av reformpavedømmet og det vil være særlig 
viktig å drøfte de ulike sidene av investiturstriden. Gode kandidater bør drøfte årsakene til 
konflikten mellom de verdslige fyrstene og paven, og helst gi diskusjonen en tidsdybde slik at 
utviklingen over tid kommer frem. Pavedømmets inntekter og organisasjon bør også drøftes, 

samt middelalderens religiøse kultur. Det vektlegges også positivt om kandidater inkluderer 
Avignonpavedømmet og konsilbevegelsen som en del av pavedømmets historie.   
 
Pavedømmets sosiale og religiøse rolle må også drøftes i oppgaven. I pensum legges det vekt det 
vekt på sosiale velferdstiltak fra kirken, som sykehus og fattighus, noe som bør nevnes av 
kandidatene. I tillegg kan en drøfte hvordan pavedømmet bidrar til at religionen griper inn i 
menneskers dagligliv, personlige tro, ekteskap og utdanning. Behandling av «kjettere» kan også 
dras inn i diskusjonen om pavedømmets religiøse rolle.  
 
Det legges vekt på at studentene begrunner argumentene sine og strukturerer teksten slik at 
innholdet formidles presist. Studenten bør også vise evne til å analysere/drøfte. Dette kan gjøres 
på forskjellig vis, for eksempel ved at studenten problematiserer hvor stor kontroll pavedømmet 
egentlig hadde over kirken, staten og samfunnet ellers. 
 

 


