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HIS3090 Fordypningsoppgave for bachelorprogrammet i historie 

 

Kjære historiestudent, 

Du inviteres med dette til orienteringsmøte om HIS3090-oppgaven, 27. august, kl. 

10:15-12:00 i P.A. Munchs hus, seminarrom 360 (3. etasje). Her vil du motta praktisk 

informasjon om HIS3090-oppgaven samt bli presentert for mulige veiledere og 

forslag til oppgaver de kan tenke seg å veilede. 

 

Under følger en orientering om oppgaven, forslag til temaer/oppgaver med veiledere 

og et skjema for å søke veileder. Skjemaet leveres gjerne på orienteringsmøtet eller på 

ekspedisjonskontoret 409 i Niels Treschows Hus innen mandag 1. september kl. 

14:30. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jan Eivind Myhre    Nina Maria Rud 

undervisningskoordinator   studiekonsulent 

 

 

 
 

Viktige frister i forbindelse med HIS3090-oppgaven:  

 

27. august     : Orienteringsmøte 

1.   sept.        : Siste frist for innlevering veiledningsskjema 

10. sept.        : Forelesning om oppgaveskriving 

15. oktober   : Innlevering av 1. utkast av oppgaven til veileder pr. epost 

21. november: Innlevering av endelig oppgave i Fronter 

 

 
 

 

 



Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Katalog HIS3090. Høsten 2014 

 

 4 

Krav til oppgaven  
 

Hensikten med emnet er at du får vist at du er i stand til å arbeide sjølstendig under 

veiledning over lengre tid med et bestemt historisk tema, og at du utvikler evnen til å 

formulere en problemstilling, avgrense et tema og utforme en sammenhengende og 

relativt omfattende framstilling og argumentasjon. Du skal også vise at du kan 

beherske de formelle kravene som gjelder ved vitenskapelige framstillinger, som 

nødvendige presiseringer av sentrale begreper, bruk av fotnoter, siteringsregler, 

klarhet i tabeller og figurer, nøyaktig litteraturliste og kildeoversikt. Ved vurderingen 

vil det trekke ned hvis oppgaven ikke fyller disse kravene. 

 

Oppgaven kan være enten kilde- eller litteraturbasert og omfanget skal være ca. ti 

normalsider der en normalside består av ca. 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom). 

Hele oppgaven skal da bestå av ca. 23000 tegn (ikke medregnet mellomrom). På 

oppgavens forside skal du oppgi det totale antall tegn (ikke medregnet mellomrom). 

Litteraturliste, fotnoter og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. 

 

Vi understreker at arbeidet skal være sjølstendig. Dersom du skriver av tidligere 

oppgaver, eller kopierer fra internett, bøker e.l., blir dette ansett som fusk og meldt til 

Det humanistiske fakultetet for videre forføyninger.  

 

Emnet er normert til ti studiepoeng, dvs. et tredjedels semester. Veileder gir råd om 

litteratur og arkivarbeid. Er oppgaven litteraturbasert, bør en kunne forutsette at 

studenten setter seg inn i forskningslitteratur tilsvarende ca. 1000 sider. Er oppgaven 

kildebasert, avgjør veilederen omfanget av arkivarbeid/kildearbeid og tilrår nødvendig 

litteratur for å kunne gjennomføre et lite forskningsarbeid. Det forventes samtidig at 

studenten kan klare å finne fram relevant litteratur på egenhånd. Studenten skal kunne 

søke i BIBSYS, finne fram til den referanselitteratur i historie (bibliografier, 

håndbøker) som biblioteket måtte ha og spørre om hjelp i biblioteket.  

 

Fordypningsoppgaven er altså et sjølstendig arbeid, som skrives under veiledning av 

en faglærer. Hver student har krav på at læreren legger ned fem timers arbeid på hver 

oppgave; her er også inkludert lesning av utkast. Hver student bør forvente minst tre 

samtaler med lærer. Samtalene bør finne sted når tema avtales, ved levering av 

førsteutkast og før endelig innlevering. En del lærere vil holde et seminar for de 

studentene de veileder for å gi studentene en første innføring i temaene. Studenter 

som har fått tildelt veileder et tidligere semester samt har fått godkjent innlevering av 

førsteutkast, har ikke krav på ny veiledning. 

 

Oppgaven vurderes av én sensor, intern eller ekstern. Veileder kan ikke være sensor. 

Sensor får tre arbeidsuker til å sensurere innleveringen. 

 

Det er obligatorisk å levere et førsteutkast av oppgaven til veileder pr. epost. Dette 

utkastet må godkjennes av veileder for at endelig versjon av oppgaven skal kunne 

leveres. Pass derfor på at du tilfredsstiller kravene veilederen din stiller til 

førsteutkastet. Fristen for å levere førsteutkastet til veileder er 15. oktober. 

 

Innlevering: 

Frist for innlevering av endelig oppgave er 21. november kl. 14:30. 

Eksamensbesvarelsen skal leveres i HIS3090s fronterom i mappen "innlevering av 

eksamen”. Her vil du bli bedt om å svare på spørsmål vedrørende fusk og akademisk 
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redelighet. Først når disse er besvart vil du kunne laste opp besvarelsen din. Merk at 

besvarelsene skal leveres i pdf.-format og at det kun skal benyttes kandidatnummer, 

navn må ikke påføres, hverken på selve besvarelsen eller filen. 
 

På forsiden av besvarelsen din skal følgende informasjon føres på: 

Emnekode, kandidatnummer (ikke navn), eksamensbesvarelsens tittel, institutt 

(IAKH) og semester, samt totalt antall tegn (ikke medregnet mellomrom). UiO-logo, 

illustrasjonsbilde og veileders navn er valgfritt, men vi gjør oppmerksom på at 

eksamensbesvarelsene blir printet ut i svart/hvitt og at flott grafikk i farger gjerne ikke 

ser så bra ut på sluttproduktet. 

 

Kandidatnummer til emner ved UiO vil dere finne senest tre dager før 

innleveringsfrist i StudentWeb under "Se opplysninger om deg" og 

"Eksamensmelding". 

 

 

 

 

 



Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Katalog HIS3090. Høsten 2014 

 

 6 

Temaer for fordypningsoppgaven: 

På de neste sidene følger en oversikt over forslag til noen temaer, samt de faglærerne 

som veileder HIS3090-oppgaver høsten 2014. Det er også mulig å formulere egne 

temaer, forutsatt at det finnes veileder. Benytt det vedlagte skjema til å søke 

veileder/tema. 

 

 

Antikkens historie 
Førsteamanuensis Knut Ødegård. epost: knut.odegard@iakh.uio.no 

 

 

Det er mulig å skrive fordypningsoppgaver innen en rekke emner fra antikkens 

historie. I noen tilfeller vil det være mulig å arbeide direkte med originalkilder i 

oversettelse, i andre tilfeller dreier det seg mer om historiografiske emner. I begge 

tilfeller kan dette være en utmerket innføring til en senere masteroppgave innen 

antikken. Nedenfor er noen emner fra romersk keisertid antydet, de fleste av dem bør 

ytterligere presiseres i samråd med veileder. Det er også fullt mulig å velge andre 

emner ut fra interesser og forkunnskaper, i så fall anbefales det sterkt å ta kontakt med 

undertegnede faglærer. For noen av emnene nedenfor er det en stor fordel med 

kjennskap til andre europeiske fremmedspråk enn engelsk, særlig fransk og/eller tysk. 

 

Religionsskiftet i romersk keisertid 

Keiser Konstantins bruk av kristne symboler 

”Kristen” lovgivning under Konstantin 

Konstantin og kirkemøtet i Nikea 

 

Romersk økonomi og administrasjon 

Gruvedrift i romersk tid 

Produksjon og handel i vin 

Organisering av produksjon og handel i olivenolje 

Transport og handel i marmor 

 

 

Middelalderhistorie 
Professor Hans Jacob Orning, epost: h.j.orning@iakh.uio.no  

 

Oppgaver kan skrives innenfor et bredt spekter av tema. Jeg er for tiden sammen med 

professor Jon Vidar Sigurdsson i startfasen med et nordisk prosjekt kalt ”Aristokrati, 

borgerkrig og statsutvikling i Skandinavia, ca. 1050–1250”. Dette prosjektet tar for 

seg borgerkrigene i Danmark, Norge og Sverige på 1100- og første halvdel av 1200-

tallet, der vi arbeider ut ifra to hovedteser. Den første er at statsutviklingen i 

Skandinavia i perioden fram til om lag 1250 var mindre omfattende og mer 

komplisert enn tidligere forskning har hevdet. Den andre hovedtesen er at den 

politiske utviklingen i Skandinavia er tett forbundet, og at borgerkrigene og den 

påfølgende statsutviklingen ikke kan betraktes som separate prosesser i de tre rikene.  

 

mailto:knut.odegard@iakh.uio.no
mailto:h.j.orning@iakh.uio.no
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Innenfor dette prosjektet er det mulig å skrive oppgave om en rekke tema, som for 

eksempel: 

- Det tysk-romerske rikets betydning i nordisk historie i middelalderen 

- Gardarikets betydning i norsk historie i vikingtid og middelalder 

- Sveriges rolle under de skandinaviske borgerkrigene 

- Politisk kultur / ideologi i et norrønt verk 

- Helgenkult og kongemakt i Norden 

- Skalder og kongemakt 

- Forholdet mellom de skandinaviske landene i vikingtid og tidlig middelalder 

(mer spesifikk periode velges)  

- Ulike aspekter ved overgangen fra høvdingdømmer til kongedømmer 

- Skandinaviske aristokratiske nettverk  

 

Det er også mulig å skrive om andre mer mentalitetshistoriske tema fra norsk og 

islandsk middelalder, som for eksempel: 

- Vold: I hvilken grad var middelalderen et voldssamfunn, og i hvilken grad gir det 

mening å snakke om ”vold” i middelalderen? 

- Ære: Var ære en absolutt verdi som styrte alle handlinger, eller var det mulig å 

unnslippe æren, eller forholde seg pragmatisk til den? 

- Konfliktløsning: Hvordan ble konflikter ført og løst i samfunn der det knapt nok 

fantes noen sentralmakt som regulerte sosiale forhold? Var det ”den sterkestes 

rett” som gjaldt, eller var ”naturtilstanden” mer preget av samarbeid og balanse? 

- Hvordan skjedde overgangen fra vennskap til mer upersonlige og ensidige 

underordningsformer?  

- Kjærlighet: Er romantisk kjærlighet et moderne fenomen, som middelalderens 

kollektive mennesker ikke kjente til, eller flammet lidenskapene også i et 

samfunn der valget av ektefelle hovedsakelig var et ætteanliggende? 

- Religionsskiftet: I hvilken grad ble mennesker kristne i middelalderen, og på 

hvilke områder? Hvor store forandringer innebar kristningen? 

 

Det kan grovt sett velges mellom to hovedtyper oppgaver: diskusjon av ulike 

historikeres syn, eller prøving av en hypotese på et nærmere angitt kildemateriale. 

 

 

 

Stat og kyrkje i tidleg nytid (1537–1814) 
Stipendidat Øystein L. I. Viken, epost: o.l.i.viken@iakh.uio.no 

 

Reformasjonen statleggjorde kyrkja og underla ho verdlseg styresmakt ved kongen. 

Forholdet mellom stat og kyrkje/presteskap og samfunn kan studerast i ei rekkje 

perspektiv: politisk, sosialhistorisk eller idéhistorisk osv. Kjeldegrunnlaget kan 

eksempelvis vera forkynningstekstar, kyrkjeleg lovverk, kyrkjebøker og trykte 

bispebrev. Serleg aktuelle kjelder for ei bacheloroppgåve er kanskje preiker, som er 

kortfatta, men meiningsrike. I 2014 er tema retta mot 1814 særleg relevante, men 

oppgåver innanfor heile tidsspekteret er velkomne. 

 

 

 

 

 

mailto:o.l.i.viken@iakh.uio.no
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Forslag til oppgåver er: 

 

Prestar i brytningstid: 1814-prestane i perspektiv 

Fjorten prestar deltok ved grunnlovsskipinga på Eidsvoll i 1814. Fleire av desse har 

òg etterlati seg preiker og anna kjeldemateriale, etter, men og særleg før 1814. 

Oppgåva opnar for å sjå deira virke i perspektiv og samanlikna dei med kvarandre. 

 

Opplysingsprestar? 

Fleire av prestane på Eidsvoll var det som har blitt kalla opplysingsprestar, 

rasjonalistar eller jamvel potetprestar. Men korleis arta eigentleg opplysingstida seg 

på den kanskje viktigaste offentligheitsarenaen på 1700-talet? Oppgåva opnar for å 

studera framveksten av det moderne i norsk allmente og problematisera denne. 

 

Preikestolen i krig 

Prestane sin bodskap under krigen 1807–1814. 

 

Nasjonal identitet på preikestolen 

Korleis vart norsk og dansk identitet uttrykt gjennom preikene? 

 

 

 

Tingbokprosjektet 
Professor Hilde Sandvik, epost hilde.sandvik@iakh.uio.no, tlf. 22 85 57 41 

 

Er du interessert i 1600- og 1700-talls historie? Da anbefales oppgaver basert på 

rettsprotokoller, tingbøkene, sammenholdt med lover. Tingbøkene for store deler av 

landet er skrevet av for kortere og lengre perioder(bl.a. Hordaland, Rogaland, Finnmark, 

Drammen, Solør og Østerdalen, Gudbrandsdalen ). Tema kan for eksempel være familie 

og ekteskap (saker om arv, eiendom m.m.) seksualitet (leiermål), ulydighet mot 

myndighetene (for eksempel skyssnekt). Se hjemmesiden for Tingbokprosjektet: 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/index.html 

 

 

Finansiell/økonomisk historie ca. 1700-1850 
Gjennomføringsstipendiat Martin Austnes, epost: martin.austnes@iakh.uio.no 

 

Jeg kan generelt tenke meg å veilede oppgaver avgrenset til tidlig nytid og første 

halvdel av 1800-tallet med tematisk spenn fra finansiell-/økonomisk historie til 

politisk historie.   

 

Jeg er spesielt interessert i å veilede oppgaver med fokus på politisk-økonomiske 

debatter over det «lange 1700-tallet», og særlig de som var sentrert rundt ulike 

aspekter ved den fremvoksende – og i samtiden sterkt omdiskuterte – kredittøkonomi, 

som i økende grad preget «moderne handelsstater». Ifølge enkelte samfunnskritikere i 

samtiden bar modernitetens handelssamfunn preg av «moralsk forfall» og dessuten 

økende sosial ulikhet.  Noen kritikere poengterte videre at de finansielle 

innovasjonene forbundet med «den finansielle revolusjon» hadde blitt redskaper for 

en utstrakt lånefinansiering av militær opprustning og krigføring og knyttet dette til 

epokens hegemonikriger. Dette kulminerte på dramatisk vis under revolusjons- og 

napoleonskrigene – på sent 1700- og tidlig 1800-tall – med hyperinflasjon og kaotiske 

mailto:hilde.sandvik@iakh.uio.no
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/tingbok/index.html
mailto:martin.austnes@iakh.uio.no
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statsfinanser og pengevesen i en rekke stater. I dansknorsk helstatssammenheng viste 

kritiske røster til «statsbankerotten» i januar 1813 som et kroneksempel på 

seddelkredittens «destruktive potensial», og erfaringene knyttet til dette ble et viktig 

bakteppe for norske debatter i forbindelse med etableringen av nye institusjoner i 

Norge etter 1814.                    

 

Oppgaver kan for eksempel undersøke ulike tilnærminger til kredittøkonomien i vid 

forstand og aspekter som pengesedler/seddelbanker, statsobligasjoner/statsgjeld, 

bankierer, rentenister osv. i dansknorsk og norsk kontekst: Finner vi sterke uttrykt for 

modernitetskritiske holdninger og hva var i så fall konteksten? Hvordan ble kritikken 

eventuelt møtt fra aktører med motstridende standpunkter? Kan eventuelt individuelle 

aktører og grupperingers standpunkter knyttes til faktorer som deres posisjon i 

samfunnet, ideologi eller økonomiske interesser?       

 

 

Studenthistorie 
Professor John Peter Collett, epost: j.p.collett@iakh.uio.no 

 

2013 var året da Oslostudentene kunne feire 200-årsjubileum. I juni 1813 ble de første 

18 studentene ved Det Kongelige Frederiks Universitet immatrikulert, og 2.10.1813 

ble Det Norske Studentersamfund (DNS) stiftet. 

 

I forbindelse med et igangværende prosjekt om DNS’ og Oslostudentenes historie 

foreslås følgende oppgaver: 
1. Studentene og verneplikten. Hvordan skulle studentene avtjene verneplikt (som de 

etter dagjeldende lovgivning var fritatt for)? Et forslag om å danne et korps av 

studenter som skulle ha som oppgave å verge Stortinget i krig eller krise, ble tatt opp 

i revolusjonsåret 1830. Forslaget ledet til splittelse av Studentersamfundet. Kilder er i 

DNS’ arkiv i Riksarkivet og i pressen. 

2. Studentene og flagget. Debatten om DNS skulle heise det ”rene” flagget (dvs. uten 

unionsmerke) var en gjenganger i DNS’ debattmøter fra 1890-tallet. Hvilke 

argumenter ble anført, og hvorfor var dette et stort tema? Kilder i DNS’ arkiv, 

Riksarkivet. 

3. Studentene debatterer kvinnelig stemmerett. Dette var tema for en rekke møter i DNS 

på begynnelsen av 1900-tallet. Hva mente studentene? Kilder i DNS’arkiv, 

Riksarkivet. 

4. Kvindelige Studenters Klub ble stiftet 1902 for å bidra til å styrke de kvinnelige 

studentenes evne til å stå frem i samfunnsdebatten (både det lille samfunnet i DNS og 

det store norske samfunnet). Hva gjorde denne foreningen? Det er et lite arkiv etter 

den i Nasjonalbibliotekets Håndskriftsamling. 

 

Arkivhistorie 
Professor John Peter Collett, epost: j.p.collett@iakh.uio.no 

 
Det pågår nå et prosjekt om Riksarkivets (RAs) historie (frem til 200-årsjubileet i 

2017) og det foreslås noen oppgaver: 
1. Arkivdokumenter som nasjonale symboler. Grunnloven av 17.5.1814 utstilles i dag i 

Stortinget som et nasjonalt klenodium. Hvordan har dette dokumentet vært behandlet 

mailto:j.p.collett@iakh.uio.no
mailto:j.p.collett@iakh.uio.no
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og oppbevart siden 1814? Og hva skjedde med Grunnloven av 4.11.1814 og 

Riksakten mellom Norge og Sverige fra 1815? Kilder i RA og Stortingsarkivet. 

2. Hva har Stortinget ment om Riksarkivet? Det finnes et begrenset antall debatter i 

Stortinget om RA – som oftest knyttet til arkivets budsjetter. De viktigste kildene er 

trykt i Stortingsforhandlinger. 

3. Hvem skulle Riksarkivet være åpent for? I 1924 debatterte Stortinget RA’s 

åpningstider, og det var stor motstand mot at arkivet skulle holde stengt om 

sommeren. Det var jo om sommeren at skolelærerne hadde anledning til å komme i 

arkivet for å granske kilder! Når holdt RA oppe, og hvordan er bestemmelser om 

arkivets åpningstider faktisk fattet? Kilder trykt i Stortingsforhandlinger og i RA. 

4. Hvem ble riksarkivarer? Fra Henrik Wergeland ble byråsjef og den 

første ”riksarkivar” i 1840, har det vært 11 sjefer for RA. Hvem var de? Hvaslags 

bakgrunn hadde de – faglig, karrieremessig, sosialt? Kilder finnes trykt i biografiske 

leksika og i RA. 

 

Nyere globalhistorie. 
Professor Kristine Bruland, epost: kristine.bruland@iakh.uio.no 

 
Dette er en historiografisk oppgave. Det vil si at oppgaven vil bygge på faglitteratur, 

og i all hovedsak ikke på originalt kildemateriale. Oppgaven går ut på å skrive om 

sider ved det vi kaller nyere globalhistorie slik denne retningen har utviklet seg i løpet 

av de ca. tyve siste årene - spesielt innen økonomisk, men også innenfor sosial- og 

kulturhistorie. Det grunnleggende spørsmålet for denne retningen er hvorfor noen 

land er rike mens andre land er fattige.   

 

Den vestlige verden ble rik først: inntil siste del av 1700-tallet var vesten og østen like 

velstående, hevdes det, men deretter skilte de lag. Vi vet at vesten utviklet industri og 

at inntekt per person steg på 1800-tallet og at østen ikke industrialiserte eller fikk 

økonomisk vekst. Hva hadde skjedd? Hvordan hadde en slik situasjon oppstått? 

Hvorfor skilte de lag? Hvorfor ble ikke østen også rikere? Var det fordi vesten hadde 

bedre institusjoner (lovverk, patentvesen, utdanningsinstitusjoner, markeder, osv.)? 

Var det fordi østen isolerte seg og at østens religion og kultur hemmet utvikling; eller 

var det vestens imperialisme og utbytting som var avgjørende? Og til sist – var det 

mest fordi statsmakten fremmet vekst i vesten, men ikke i østen? Dette er noen av de 

spørsmålene som kan diskuteres i den skriftlige oppgaven.  

 

Jeg kan veilede et par studenter som ønsker å skrive en slik oppgave. Konkrete, 

avgrensede oppgaveforslag og litteratur diskuteres med faglærer på et 

introduksjonsmøte.   

 

Dypp i arkivet: Martens, Olsen & Co. 
Professor Kristine Bruland, epost: kristine.bruland@iakh.uio.no 

 
Jeg har noe kildemateriale fra 1880-årene som omhandler ingeniør Daniel G. Martens 

og hans virksomhet i skipsverftet Martens, Olsen & Co. Spennende lesing- brev, m.m. 

-  Spørsmålet blir om materialet kan utfylle eller si noe nytt om det som allerede er 

skrevet om dette jernskipsverftet. Jeg kan veilede et par studenter som ønsker å skrive 

en slik oppgave. Konkrete, avgrensede oppgaveforslag og litteratur diskuteres med 

faglærer på et introduksjonsmøte.  

mailto:kristine.bruland@iakh.uio.no
mailto:kristine.bruland@iakh.uio.no
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Bo- og arbeidsforhold i den globale aluminiumsindustrien på 1900-

tallet – Norge, Brasil, Australia, Vest-Afrika, Russland, Kina m.fl.. 
Professor Kristine Bruland, epost: kristine.bruland@iakh.uio.no i samarbeid med 

Arbeiderbevegelsens arkiv, ved Frank Meyer. Frank.meyer@arbark.no 

 

Her skal studenten gjennomgå litteratur om bo- og arbeidsforholdene på noen av disse 

stedene. Oppgaven kan være en sammenligning av forholdene på to (muligens flere) 

steder, eller fokusere på ett sted. Kilder omfatter også Arbeiderbladets klipparkiv, 

artikler fra andre aviser, m.m. 

 

Jeg kan veilede et par studenter som ønsker å skrive en slik oppgave. Konkrete, 

avgrensede oppgaveforslag og litteratur diskuteres med faglærer på et 

introduksjonsmøte. 

 

Livet langs Akerselven – studier av bo- og arbeidsforhold rundt 1900. 
Professor Kristine Bruland, epost: kristine.bruland@iakh.uio.no i samarbeid med Oslo 

Bymuseum. 

 

Oppgavene kan bygges opp på grunnlag av faglitteratur, på en hel del billedmateriale, 

på arbeiderminner, reiseskildringer, evt. noe bedriftsarkivmateriale, m.m.  

 

Jeg kan veilede et par studenter som ønsker å skrive en slik oppgave. Konkrete, 

avgrensede oppgaveforslag og litteratur diskuteres med faglærer på et 

introduksjonsmøte. 

 

 

 

Jødeparagraf, emansipasjon og slakteforbud – betingelser for jødisk 

liv i Norge 1814-2010 
Gjennomføringsstipendiat Andreas Snildal, epost: andreas.snildal@iakh.uio.no 

 
Med grunnlovsjubileet er det også 200 år siden Norge fikk den såkalte 

jødeparagrafen. Jeg er interessert i å veilede oppgaver som omhandler den jødiske 

minoriteten i Norge eller i andre europeiske land, men vil særlig oppfordre studenter 

til å fordype seg i temaer som berører de juridiske, politiske og sosiale betingelsene 

for jødisk tilstedeværelse i Norge siden jødeparagrafen. I forbindelse med 

grunnlovsjubileet er det kommet grundige studier av jødeparagrafens tilblivelse og 

håndhevelse, men lite er skrevet om dens opphevelse. I den nyere historien er særlig 

forbudet mot jødisk rituell slaktemåte fra 1929 lite belyst. Aktuelle temaer og 

problemstillinger kan være følgende: 

 
- Kampen for jødeparagrafens opphevelse – her har få andre aktørers bidrag enn 

Henrik Wergelands vært belyst. Et mulig utgangspunkt kan være å undersøke hvilke 

politikere, journalister og forfattere som støttet Wergelands sak mest aktivt. 

- Kampen mot jødeparagrafens opphevelse – hvem var de fremste motstanderne av 

jødeparagrafens opphevelse, og hva var deres motiver? 

mailto:kristine.bruland@iakh.uio.no
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- Hvordan henger jødeparagrafens opphevelse sammen med liberalisering av andre 

samfunnsområder på 1840-tallet, f. eks. opphevelsen av konventikkelplakaten? 

- Jødeparagrafens opphevelse i en europeisk kontekst. I hvilken grad fulgte Norge 

jødeemansipasjonen i Europa? 

- «Schächtning»-forbudet fra 1929 – hvordan ble loven mot jødisk slaktemåte 

praktisert frem til dyrevelferdsloven av 2010? 

- Hva var reaksjonene blant den jødiske minoriteten på forbudet? Hvordan bidro 

forbudet til å forme trospraksis og identitet blant norske jøder? 

- Hvordan ble forbudet videreført i dyrevernsloven av 1974 og dyrevelferdsloven av 

2010?  

 

Menneskerettigheter 
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, epost: h.h.vik@iakh.uio.no 

 

Etter andre verdenskrig ble menneskerettigheter tatt inn som et fundamentalt prinsipp 

i internasjonal politikk. Konvensjonen som grunnla De forente nasjoner (FN) slo fast 

at organisasjonen skulle fremme menneskerettighetene, og alle medlemsstatene lovet 

å samarbeide om disse rettighetene. Samtidig inneholdt den skranker for 

internasjonalt engasjement i indre forhold i enkeltstater.  

 

Spenningsfeltet mellom internasjonalt arbeid for menneskerettigheter og nasjonal 

suverenitet skulle komme til å prege politikkområdet i tiårene som fulgte, og det er 

stadig meget aktuelt. Spørsmål som hva er menneskenes fundamentale rettigheter, 

hvem skal ha disse rettighetene, hvem er ansvarlige for at alle har disse rettighetene, 

og hvordan kan internasjonale institusjoner etterprøve staters etterlevelse av sine 

internasjonale forpliktelser, har vært kontinuerlig diskutert i enkeltland og ulike 

internasjonale sammenhenger fra 1945 til i dag. Stadig nye internasjonale erklæringer, 

konvensjoner og komiteer har blitt vedtatt, og nye grupper har fått spesiell beskyttelse 

gjennom disse.  

Historikere har de siste femten årene interessert seg for de internasjonale 

menneskerettighetenes historie. Mange tema er fortsatt uutforsket, samtidig som 

uenighet mellom historikere er i ferd med å skape ulike retninger innen studiet av 

menneskerettighetenes historie. Studenter kan derfor med stort utbytte skrive 

historiografiske oppgaver om menneskerettighetenes historie eller empiriske oppgaver 

basert på kildemateriale. 

 

Bacheloroppgavene kan være rettet mot enkeltkonvensjoner/rettigheter, ulike lands 

utenriks- og/eller bistandspolitikk eller mot gjennomføring i enkeltland, inkludert 

Norge. Det kan også utformes oppgaver som vil være dagsaktuelle i jubileumsåret for 

den norske Grunnloven. Oppgaver som tar for seg urfolks rettigheter vil være særlig 

velkomne 

 

Eksempler på mulige oppgavetema: 

 

Historiografiske oppgaver: 

 
1. Perioder i framveksten av det internasjonale menneskerettighetssystemet.  

2. Global eller vestlig opprinnelse til det internasjonale 

menneskerettighetssystemet?  
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3. Anti-slaveribevegelsen i menneskerettighetshistorien.  

4. Den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og menneskerettighetene. 

5. Internasjonale menneskerettigheter og Sovjetunionens fall. 

6. Prinsippet om ikke-diskriminering. 

7. Menneskerettigheter i norsk utenrikspolitikk. 

Empiriske oppgaver: 

 
8. Fra marginalisert gruppe til urbefolkning: Samene i norsk politisk ordskifte 

fra 1960 til 1980. 

9. Fra urbefolkning til urfolk: Samene i norsk politisk ordskifte 1980-1997.  

10. Alta-saken og internasjonale menneskerettigheter i norsk og internasjonal 

presse.  

11. ”Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer”: 

Om bakgrunnen for, og betydningen av, denne meget viktige uttalelsen fra 

Kong Harald i anledning åpningen av Sametinget i 1997.  

12. Urfolksrettigheter i norsk bistandspolitikk.  

13. Menneskerettigheter i norsk utenrikspolitikk.  

14. Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.  

15. (Evt. Norge og) Framforhandlingen av ulike konvensjoner, slik som FNs 

folkemordkonvensjon (1948), flyktningkonvensjon (1951), 

rasismekonvensjon (1965), kvinnekonvensjon (1979).  

16. Norsk ratifikasjon av en eller flere menneskerettighetskonvensjoner.  

17. Betydningen av menneskerettighetskonvensjoner for norsk politikk, for 

eksempel innen kriminalomsorg, samenes rettigheter, minoriteters rettigheter, 

fiskeripolitikk m.v. 

18. USA og menneskerettigheter på 1970-tallet. 

19. Global eller vestlig opprinnelse til det internasjonale 

menneskerettighetssystemet?  

20. Internasjonale menneskerettigheter og prinsippet om alle folks rett til 

selvbestemmelse. 

Faglærer kan også kontaktes dersom du ønsker å skrive oppgave med internasjonal 

politikk som tema, men ikke ønsker å berøre menneskerettighetsproblematikken.  

 

 

 

Production and consumption of popular culture in the 20
th

 century 
Førsteamanuensis Klaus Nathaus, epost: klaus.nathaus@iakh.uio.no 

 

The topics listed below are meant to give students a general idea about areas of 

historiographical research which they may explore in further depth, possibly by 

working with primary sources. To develop initial interests and ideas into feasible 

projects, students are advised to contact Klaus Nathaus. 

 

- The import of/engagement with American culture to Norway in the 20
th

 century 

(focus either on jazz, rock 'n' roll, cinema films or television series, using local and 

national newspapers and other material held in local archives). 
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- The import of British sports to Norway (focus on association football, tennis, golf 

etc., using material from local archives). 

- Women's leisure in Norway (focus on the interwar period, the post-war years, or the 

1960s). 

- Promoting "Nordic" culture (focus on the establishment of either crime fiction, 

television drama or rock music, using trade press and industry publications). 

- Venues of cultural consumption (focus on the history of a type of entertainment 

space such as the variety theatre, cinema, dance hall, pub, discotheque and dance 

club, open-air festival, shopping mall and study the conduct and relations among their 

clientele, possibly with a local focus and with sources from local archives). 

- Turning points in the history of the cultural industries (focus, for example, on 

technological innovations like the MusiCassette or sound film or on political 

interventions such as copyright reforms or protectionism for local cultures and study 

its repercussions for producers, consumers and contents of culture). 

- Work in the cultural industries (focus on labour relations, work experience and 

professionalisation of a particular occupational group such as musicians or fiction 

writers, using available trade press). 

 

This list is not intended to be comprehensive; students are very welcome to discuss 

alternative ideas and develop them into a research project with the help of their 

supervisor. The language of supervision is English; theses should also be written in 

English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velferdsstatens historie 
Stipendiat Laura Falender, epost: laura.falender@iakh.uio.no 

 

Oppgaver kan skrives på engelsk eller norsk om velferdsstatens historie i Norge eller 

Storbritannia i det 19. og/eller 20. århundret.  

 

Oppgavene kan ta for seg utviklingen av en viss del av velferdsstaten (helse, bolig, 

utdanning, arbeid, familiepolitikk, eldre- og barneomsorg, uføretrygd) eller et bredere 

perspektiv i et begrenset tidsrom (f. eks. 1919-1930, 1945-1950, 1980-1985).  

 

Forslag til tema: 

 

- Forholdet stat-kommune-individ innen én velferdssektor.  

- Aktiviteten av tredje sektor/frivillige organisasjoner innenfor enten 

reformbevegelser på 1800-tallet eller velferdstilbud på 1900-tallet. 

- Endringer i synet og diskursene på velferdstilbud under ett visst tidsrom 

(f. eks. 1919-1950, 1960-1990). 
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Veiledning av andre temaer innen nyere britisk historie (siden 1688) kan diskuteres 

med faglærer etter avtale.   

 

 

Seksualitetshistorie 
Stipendiat Kari H. Norberg, epost: k.h.nordberg@iakh.uio.no 

 

Normer og regler rundt seksualitetens uttrykk er et interessant tema for historisk 

forskning, og det finnes mye spennende kildemateriale. Studenter som ønsker å skrive 

innenfor emnet kan gjerne komme med egne ideer.  

 

Noen eksempler på aktuelle tema for oppgaver: 

 

- Da AIDS kom til Norge. (Oppfatninger om sykdommen, myndighetenes 

håndtering). 

- Utviklingen i ulike seksual- og samlivsspalter. (Tema, målgrupper, hva slags 

råd ble gitt, språkbruk). 

- Seksuallivets eksperter. (Hvordan og hvorfor har noen fremstått som eksperter 

på seksualitet og samliv? Faglig bakgrunn, selvrepresentasjon. Flere 

tidsperioder er aktuelle, men kanskje særlig 1960- og 1970-årene.)  

- Abortkampens aktører. 

- Historiografisk oppgave: Seksualitet – historier om frigjøring eller forfall? 

- Den internasjonale seksualreformbevegelsens avtrykk i Norge. (Eks. tyske 

Max Hodanns (1894-1946) arbeid her i mellomkrigsårene.) 
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Søknadsskjema 
 

SØKNAD OM VEILEDER TIL  

HIS 3090 – FORDYPNINGSOPPGAVE I HISTORIE 
 

Leveres på orienteringsmøtet, evt. senest 1. september på ekspedisjonskontoret for 

historie, rom 409, 4. etg. Niels Treschows hus, Pb. 1008, Blindern, 0315 Oslo  

(Vennligst bruk blokkbokstaver) 

 

 

Studentens navn……………………………………………………………………..… 

 

Gateadresse…………………………………………………………………………….. 

 

Postnummer……………………………………………………………………………. 

 

E-post-adresse…………………………………………………………………………. 

 

 

Før opp ønsket tema for HIS3090-oppgaven i prioritert rekkefølge. Fortrinnsvis 

velges et tema fra katalogen. Det er også mulig å formulere egne temaer. Vær 

oppmerksom på at det kun vil være mulig å skrive egendefinerte oppgaver dersom vi 

kan finne egnet veileder. Før opp tre valg med forskjellig veileder og tema.  
 

1. valg:………………………………………………………………………………. 

med følgende veileder………………………………………………………………….. 

 

2. valg:………………………………………………………………………………… 

med følgende veileder…..……………………………………………………………… 

 

3. valg:………………………………………………………………..………………. 

med følgende veileder………………………………………………………………….. 

 

 

Dato…………. 

 

 

For instituttet. Ikke skriv her. 

 

 

Tildelt 

veileder………………………………………………………………………………… 

 
 


