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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2017 I  

Fredag 19. mai 2017 

HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode 

HIS1300L - Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet 

HIS1300INTER - Nyere verdenshistorie med metode for internasjonale studier 

09:00  - 15:00 (6 timer) 

Bokmål og nynorsk 

Oppgavesettet består av 3 sider 

 

Viktig informasjon: 

 Kandidaten må oppgi øverst på besvarelsen hvilket særemne han/hun har. 

 Kandidaten må merke av på oppgavearket hvilken oppgave hun/han svarer på, og la 

arket ligge godt synlig på pulten fram til etter at faglærerne har gått trøsterunde. 

 Kandidaten må svare på metodeoppgaven. 

 Kandidaten skal velge én av de to realhistoriske oppgavene 

 Ved utregning av en samlet karakter teller metodeoppgaven 1/6, realhistoriedelen 3/6 

og særemneoppgaven 2/6. 

Sensur kunngjøres sent på ettermiddagen tirsdag 13. juni 2017. Karakteren vil da være 

tilgjengelig på StudentWeb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren ved å fylle ut 

nettskjemaet som det er lenket til fra emnesiden. Dette må skje innen én uke etter at 

sensuren blir offentliggjort. 

 

Viktig informasjon: 

 Kandidaten må oppgje øvst på eksamenssvaret kva særemne ho/han har.  

 Kandidaten må merke av på oppgåvearket kva oppgåve ho/han svarar på, og la arket 

ligge godt synleg på pulten fram til etter at faglærarane har gått trøysterunde. 

 Kandidaten må svare på metodeoppgåva. 

 Kandidaten skal velje éi av dei to realhistoriske oppgåvene.  

 Ved utrekning av ein samla karakter tel metodeoppgåva 1/6, realhistoriedelen 3/6 og 

særemneoppgåva 2/6. 

Sensuren vert kunngjort seint på ettermiddagen tysdag 13. juni 2017. Karakteren vil då 

vere tilgjengeleg på StudentWeb. Kandidaten kan be om karaktergrunngjeving ved å fylle ut 

nettskjemaet som det er lenka til på emnesida. Dette må skje innan éi veke etter at 

sensuren vert kunngjort. 
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Metode  - kandidaten må svare på oppgaven/oppgåva: 

Bokmål: 

Det følgende avsnittet er hentet fra Det første Forsøg på Norges Naturlige Historie, bind 2 

(1753), skrevet av Erik Pontoppidan, biskop i Bergen. Språket er modernisert. Les teksten og 

svar på spørsmålet. 

Nynorsk: 

Avsnittet under er henta frå Det første Forsøg på Norges Naturlige Historie, bind 2 (1753), 

skriven av Erik Pontoppidan, biskop i Bergen. Språket er modernisert. Les teksten og svar på 

spørsmålet. 

Sjøormen, Serpens marinus… fortjener å bli tatt i betraktning av dem som med noen 

interesse ser seg om etter Herrens store gjerninger… Her må jeg igjen, som i kapittelet 

om havmannen, først forsikre om ormens virkelige eksistens, før jeg kommer til dens 

art og egenskaper. Om ikke skaperen så klokt og omhyggelig hadde ordnet det slik at 

dette havdyret alltid holder seg i dypet…, da ville det være mindre nødvendig med 

bevis for at sjøormen er virkelig enn det som, Gud skje lov, er tilfelle nå, også i Norge, 

hvor kysten er den eneste i Europa som blir hjemsøkt av dette udyret. Dette har fått 

noen skeptikere til å tvile på dets eksistens, på samme måte som jeg har gjort det selv, 

helt til min tvil er blitt drevet bort av tilstrekkelige beviser. Av våre mest erfarne 

sjøfolk og fiskere i dette området er det vel mange hundre som kan vitne om dette 

etter eget øyesyn og som stemmer temmelig nøyaktig overens i deres beskrivelser, selv 

om mange andre svarer at de bare kjenner den gjennom rykter og deres naboers 

fortellinger. Derimot har jeg i mine samtaler om slike saker knapt talt med noen som 

var født i De nordlandske fogderier1, uten straks å finne et ferdig svar og alle slags 

forsikringer. Ja, noen såkalte nordfarere, som årlig innfinner seg her  [i Bergen] som 

kjøpmenn, virker det som en spøk hvis man stiller spørsmålet i fullt alvor. De mener 

at det spørsmålet er like overflødig som om man spurte dem om det finnes ål eller 

torsk. (s. 319) 

 

Bokmål: 

Hva kan vi få ut av å bruke denne teksten som beretning? Hva kan vi få ut av å bruke den som 

levning? 

Nynorsk: 

Kva kan vi få ut av å bruke denne teksten som beretning? Kva kan vi få ut av å bruke han som 

leivning?  

                                                                 
1
 Dette ti lsvarer dagens Nordland fylke 
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Realhistorie – kandidaten skal velge én av oppgavene/kandidaten skal velje éi 

av oppgåvene: 

 

Bokmål: 

Enten: 

1. Hva var de viktigste årsakene til den franske revolusjonen i 1789? 

 

Eller: 

 

2. Hvordan kan man forklare at den industrielle revolusjon fant sted nettopp i Vesten? 

Drøft historikernes ulike forklaringer på «den store kløften» mellom Vesten og 

«resten». 

 

Nynorsk: 

Anten: 

1. Kva var dei viktigaste årsakene til den franske revolusjonen i 1789? 

Eller: 

2. Korleis kan ein forklare at den industrielle revolusjonen fann stad nett i Vesten? Drøft 

historikaranes ulike forklaringar på «den store kløfta» mellom Vesten og «resten». 


