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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2007 I 

 

Historie, mandag 21. mai – torsdag 24. mai 

 

2000-nivå 

 

3-dagers hjemmeeksamen 

 

 

HIS2111 LYSET FRA AKROPOLIS. DEN GRESKE POLIS MELLOM IDEAL OG 

VIRKELIGHET 

Identifiser de viktigste forskjellene mellom Athen og Sparta. Drøft i hvilken grad disse 
påvirket forholdet mellom de to bystatene på 400-tallet. 
 
Identifiser dei viktigaste skilnadene mellom Athen og Sparta. Drøft i kva mon desse påverka 
tilhøvet mellom dei to bystatane på 400-talet. 
 

 

HIS2138 DEN VERDSLIGE MIDDELALDERKULTUREN: BLANT KRIGERE, 

HOFFOLK OG BYBORGERE 

Drøft forholdet mellom ære og statsutvikling i vesteuropeisk høymiddelalder (ca.1050-1300). 
 

 

HIS2153 STATER, FYRSTER OG ELITER. MAKTFORHOLD I EUROPA 1500-1800  

Europeiske fyrster og eliter i tidlig nytid. I hvilken grad samarbeidet eller motarbeidet de 
hverandre? 
 

Europeiske fyrstar og elitar i tidleg nytid. I kva mon samarbeida eller motarbeida dei 
kvarandre? 
 

 

HIS2175 SLAVERI OG SLAVEHANDEL I TO VERDENSDELER: AFRIKA OG 

AMERIKA FRA 1440-ÅRA TIL 1888 

Drøft i hvilken grad utviklingen på Jomfruøyene i det søratlantiske systemets tidsalder var 
representativ for utviklingen i Karibia mer generelt? 
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HIS2352 JAKTEN PÅ DET NORSKE: NORSK NASJONALISME OG 

NASJONSBYGGING CA 1770-1945 

Konfliktlinjer i norsk nasjonalisme ca 1840-1940. 
 
 
 
HIS2371 KRIG OG KONFLIKT. STORMAKTENE, EUROPA OG 

VERDENSHERREDØMME FRA 1900 TIL I DAG 

Hva forteller Hossbach-memorandumet om mål og midler i Hitlers utenrikspolitikk 1937-
1939? 
 
Kva fortel Hossbach-memorandumet om mål og middel i Hitlers utanrikspolitikk 1937-1939? 
 

 

HIS2391 KJØNN OG MAKT I HISTORISK PERSPEKTIV: STREIFTOG I 

FEMINISMENS POLITISKE HISTORIE 

Gjør kort rede for enkelte hovedtrekk ved ekteskapslovgivningen i noen land og kravene om 
endring av lovgivningen.  Drøft deretter forholdet mellom kvinnens stilling i ekteskapet og 
mangel på borgerlige rettigheter. 
 

 

 

 

 

VIKTIG PRAKTISK INFORMASJON 
Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Husk å påføre 
kandidatnummer, IKKE navn på besvarelsen. 
 
Under arbeidet med hjemmeeksamen må det tas sikkerhetskopier underveis i arbeidet med 
oppgaven, og det er viktig at arbeidet lagres også andre steder enn på hjemmeområdet deres. 
 
Hjemmeeksamen leveres i ekspedisjonen på Niels Henrik Abels hus mellom kl. 12:30 og 14:30 
i to eksemplarer og sammen med det obligatoriske egenerklæringsskjemaet angående fusk.   
Skjemaet får du i ekspedisjonen eller du kan hente det på denne nettadressen: 
http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html 
 

Studenter på HIS2352 leverer eksamen i Fronter. 

 

Sensur kunngjøres mandag 14. juni. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. 
Begrunnelse for karakter vil bli gitt innen en uke etter kunngjøringen av sensur. Følg med på 
emnets beskjedfelt på internett for opplysninger om tid og sted. 


