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HIS3090 Fordypningsoppgave for bachelorprogrammet i historie 

Kjære historiestudent, 

Du inviteres med dette til informasjonsmøte om HIS3090-oppgaven, torsdag 20. 

august, 13:15-15:00 i Eilert Sundts hus, auditorium 5. 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 fredag 26. august kl. 14:30. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Erling S. Sandmo    Siri Marie Aamodt 

programleder      studiekonsulent 

 

 

 
 

Viktige frister i forbindelse med HIS3090-oppgaven:  

 

20. august: Orienteringsmøte 

26. august: Siste frist for innlevering veiledningsskjema 

28. august:      Forelesning om oppgaveskriving 

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

27. november: Innlevering av endelig oppgave i Fronter 
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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. mars. 

 

Innlevering: 

Frist for innlevering av endelig oppgave er 27. 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". 
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Temaer for fordypningsoppgaven: 

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

som veileder HIS3090-oppgaver høsten 2015. 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 

 

Andre temaer kan også foreslås. Studentene anbefales å ta kontakt med veileder i 

slike tilfeller. 

 

Middelalderhistorie 

Professor Hans Jacob Orning, e-post: h.j.orning@iakh.uio.no  

Oppgaver kan skrives innenfor et bredt spekter av tema. Nedenfor nevnes fire 

prosjekter, men det kan selvsagt også velges oppgaver innenfor andre deler av 

middelalderen. Det kan grovt sett velges mellom to hovedtyper oppgaver: diskusjon 

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

kildemateriale.  

 

1. Emosjoner, ritualer og politisk kultur i nordisk middelalder 

Nyere middelalderforskning har fokusert mye på begreper som politisk kultur, ritualer 

og emosjoner. Felles for denne tendensen er et ønske om å studere middelalderens 

politiske kultur som en distinkt annerledes kultur fra vår moderne, samtidig som man 

vil beholde tanken om mennesker som handlende aktører som har reelle 

mailto:knut.odegard@iakh.uio.no
mailto:h.j.orning@iakh.uio.no
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valgmuligheter. Gjennom å se på ulike former for ritualisering, og for hvordan 

emosjoner spiller inn i politiske prosesser, åpnes det for en utvidelse av det politiske 

feltet forbi det institusjonaliserte. Mulige oppgaver: 

- Kjærlighet, ydmykhet og herskermakt. 

- Vrede som politisk redskap. 

- Emosjoner i politikken: kalkulerte eller spontane? 

- Politiske ritualer, demonstrativ atferd, symbolsk kommunikasjon   

- Synet på «Den andre» i sagaer og myter 

 

2. Borgerkrig, eliter og statsutvikling i Norden, ca. 1050–1250 

Dette prosjektet tar for seg borgerkrigene i Danmark, Norge, Sverige og Island på 

1100- og første halvdel av 1200-tallet. I Danmark varte borgerkrigene fra ca. 1130 til 

1160, i Norge og Sverige fra ca. 1130 til 1240 og på Island fra ca 1220 til 1264. Dette 

mønsteret – med sine kronologiske variasjoner – viser at dette ikke bare dreier seg om 

parallelle prosesser i de nordiske rikene, men også om en tett integrert nordisk 

utvikling, som også har tydelige forgreininger til resten av Nord-Europa. Av den 

grunn kan Norden med fordel behandles som en region, samtidig som impulser og 

påvirkning fra Det tysk-romerske riket, Baltikum og områdene som grenser til 

Nordsjøen kan trekkes inn i analysen. Aktuelle temaer for oppgaver er for eksempel: 

- Borgerkriger i England, deler av Frankrike, eller andre steder i Europa 

- Riksgrenser i Skandinavia / Viken og Gøta elv som grenseområder. 

- Sveriges rolle i de skandinaviske borgerkrigene. 

- Politisk kultur / ideologi i verker som Gammelnorsk homiliebok, de tidlige 

norgeshistoriene fra sent 1100-tall, Saxo eller Svend Aggesen. 

- Skalder som talerør for kongekritikk. 

 

3. Kunnskapssystemer i nordisk middelalder 

Dette er et tverrfaglig prosjekt, der historie, norrøn filologi, kunsthistorie og arkeologi 

inngår. Prosjektet har som mål å studere relasjonene mellom ulik typer kunnskap i 

Norden (Danmark, Sverige, Norge og Island) i perioden ca. 800-1500. Studiet av 

kunnskap åpner for en rekke ulike tema og tilnærminger, som for eksempel 

kunnskapsproduksjon, kommunikasjonssystemer, fortidsbruk, hvordan kunnskap ble 

brukt til å skape sosiale distinksjoner og tolke verden, møtet mellom det førkristne og 

det kristne kunnskapssystemet, og hvordan tilegnelse av den kristne kunnskapen 

endret det nordiske samfunnet. 

 

4. 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? 
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- 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?  

  

     

Studenthistorie 
Professor John Peter Collett, e-post: 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, e-post: 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 

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 

mailto:j.p.collett@iakh.uio.no
mailto:j.p.collett@iakh.uio.no
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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? Hva slags 

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

leksika og i RA. 

 

Fascisme 

Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, e-post: e.c.wolff@iakh.uio.no. 

 

Fascisme er et begrep og et historisk og politisk fenomen som stadig vekker interesse 

blant akademikere, men også blant det store publikum. Uenigheten rundt definisjoner 

og tolkninger er stor, avhengig av hvilken metode og tilnærmingsmåte man velger. 

Det er denne uenigheten som fører også til et vist misbruk av begrepet. Noen refererer 

til fascismen som et overnasjonalt fenomen, med det mål å finne et minste felles 

multiplum og for å komme til en modell eller en kategori. Andre ser fenomenet som 

avhengig av tid og sted (Europa i mellomkrigstiden). Noen andre velger den 

komparative metoden som tar i betraktning flere historiske erfaringer (i Europa og 

andre steder i verden, før eller etter andre verdenskrig). Enkelte ser først og fremst på 

prototypen, det vil si det italienske regimet under Mussolini fra 1922 til 1945 

(Fascismen).  

En kritisk analyse av nettopp prototypen er utgangspunktet for fordypningsoppgavene 

som foreslås i det følgende. Ut fra enkelte begivenheter og forhold, er det ønskelig at 

kandidaten nærmer seg forståelsen av ulike tolkninger og teorier rundt diktaturet i 

Italia som gir grunnlag for debatten rundt fascismen som et bredere fenomen enn det 

italienske. Fordypningsoppgavene innenfor dette temaet er hovedsakelig basert på 

engelsk sekundærlitteratur, men engelske primære kilder er også tilgjengelige. 

Nedenfor følger noen forslag til emner innenfor dette temaet. Det er mulig å 

modifisere disse i samråd med veileder: 

1. Krise av demokratiet. Maktovertakelse. Overgangen fra det liberale systemet 

til diktaturet i Italia i perioden 1922-1926 med vekt på institusjonelle 

endringer. Særlig vekt på Storrådets rolle (Gran Consiglio) ift kongen og 

parlamentet. Primære kilder på engelsk. 

2. Fascistisk ideologi i Italia under diktaturet. Ulike strømninger. Primære kilder 

på engelsk. 

3. Forhold til kirken under diktaturet i perioden 1922-1939. Særlig vekt på 

samspillet mellom Mussolini og pave Pio XI. Utgangspunkt i Forliket mellom 

den italienske staten og Vatikanet fra 1929. 

4. En tolkning av den italienske fascismen og dens ideologiske innhold gjennom 

en studie av arkitekturbilder (for eks. EUR bygninger) og bilder av Mussolini 

(både propagandabilder og bilder som ble sensurert under regimet). 

Bildematerialet er tilgjengelig ved UB.  

5. Raselovene i Italia og antisemittisme. Hvilken rasisme under Mussolini? 

Særlig vekt på Manifesto for rasen fra 1938.  

mailto:e.c.wolff@iakh.uio.no
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6. Krigen og Salò-republikken (1943-1945). Samarbeid med Tyskerne. Det 

vanskelige forholdet mellom Mussolini og Hitler. Ulike tolkninger om 

maktbalansen mellom de to. Forsøkt kontakt med både antifascistiske partier 

og med de allierte styrker. 

7. Overgangen fra det fascistiske regimet til den demokratiske republikken 

(1945-1953). Klar avstand fra diktaturet og arven fra fascismen. En analyse av 

både økonomiske og politiske institusjoner.  

8. Neo-fascisme i Italia i etterkrigstiden (1945-1980). Ideologi i konstant 

utvikling. Forhold mellom politisk praksis i parlamentet og radikal (anti-

demokratisk og anti-egalitær) tenkning. Utenomparlamentariske grupperinger 

og lederfigurer.  

 

Menneskerettigheter 
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, e-post: 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.  

 

For en rask innføring i temaet, se Hanne Hagtvedt Vik «Internasjonale 

menneskerettigheter» i Hilde Henriksen Waage, Hanne Hagtvedt Vik og Rolf Tamnes 

(red) Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm, 2013. s. 258–282. 

Se for øvrig litteraturlisten til kurset HIS4361 - Internasjonale menneskerettigheter 

etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay. 

 

Bacheloroppgavene kan være rettet mot enkeltkonvensjoner/rettigheter, ulike lands 

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

Norge. Oppgaver som tar for seg urfolks rettigheter vil være særlig velkomne. 

 

 

mailto:h.h.vik@iakh.uio.no
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Eksempler på mulige oppgavetema: 

 
1. Perioder i framveksten av det internasjonale menneskerettighetssystemet.  

2. Global eller vestlig opprinnelse til det internasjonale 

menneskerettighetssystemet?  

3. Anti-slaveribevegelsen i menneskerettighetshistorien.  

4. Internasjonale menneskerettigheter og prinsippet om alle folks rett til 

selvbestemmelse. 

5. Prinsippet om ikke-diskriminering. 

6. Sovjetunionen og menneskerettighetene. 

7. USA og menneskerettighetene. 

8. Menneskerettighetene og avkoloniseringsprosessen. 

9. Menneskerettigheter i norsk utenrikspolitikk. 

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

fra 1960 til 1980. 

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

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

presse.  

13. Urfolksrettigheter i norsk bistandspolitikk.  

14. Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.  

15. Norsk ratifikasjon av en eller flere menneskerettighetskonvensjoner.  

16. Betydningen av menneskerettighetskonvensjoner for norsk politikk, for 

eksempel innen kriminalomsorg, samenes rettigheter, minoriteters rettigheter, 

fiskeripolitikk m.v. 

17. Den norske avdelingen av Amnesty International. 

 

 

Humanitarisme 
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, e-post: h.h.vik@iakh.uio.no 

 

Høsten 2014 startet arbeidet med det som kan bli et europeisk forskningsprosjekt om 

humanitarismens historie etter 1945. I tilknytning til dette vil det være mulig å skrive 

bacheloroppgaver som tar for seg framveksten av en eller flere norske humanitære 

organisasjoner, endringer i deres arbeid fra andre verdenskrig til i dag, deres forhold 

til staten eller ulike tema og dilemma knyttet til hjelpearbeidet. Aktuelle 

organisasjoner kan være Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og 

Flyktninghjelpen. Ta kontakt med veileder for å diskutere mulige oppgaver.  

 

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

politikk som tema, men ikke ønsker å berøre humanitarisme eller 

menneskerettighetsproblematikk. 

 

 

Folkemord og tilfeller av massemord på 1900-tallet  
Gjennomføringsstipendiat Chalak Kaveh: chalak.kaveh@iakh.uio.no  

 

Jeg kan veilede oppgaver som tar for seg temaet folkemord («genocide») og 

massemord på 1900-tallet. Noen eksempler er Det osmanske regimets folkemord 
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overfor armenerne i 1915, nazistenes folkemord overfor europeiske jøder og 

sigøynere under andre verdenskrig, Saddam Husseins folkemord overfor kurdere i 

Irak på slutten av 1980-tallet og ikke minst folkemord i det tidligere Yugoslavia på 

1990-tallet. Her kan dessuten studenten i samråd med veileder velge andre relevante 

oppgaver innenfor temaet. 

 

 

Forbrukersamfunn, reklame og propaganda 
Førsteamanuensis Véronique Pouillard, e-post: veronique.pouillard@iakh.uio.no 

 

History of Modern Europe, History of consumption societies in Transatlantic 

perspective, History of colonial Congo. 

Most of the topics proposed below relate to the history of consumption societies. I 

welcome studies in European history, Transatlantic history, and history of colonial 

Congo. Writing can be carried out in Norwegian or in English.  

 

-American admen and propagandists: building legitimacy during WW1. 

-The “truth in advertising” movement (United States 1911) and consumer society. 

-The history of commercial advertising and the public sphere: Edward Bernays and 

the engineering of consent. 

-The history of commercial advertising and the public sphere: Ernest Dichter and the 

birth of motivational research. 

-The history of commercial advertising and the public sphere: Vance Packard and the 

critique of modern consumption society. 

-History of the American garment industries. Primary sources accessible online offer 

cases of various urban environments, notably on the cities of New York, San 

Francisco, Cleveland, and Cincinnati. 

-History of the fashion industry: the case of Norwegian designer Per Spook. 

-The construction of regional and national identities through dress in Norway 

(possibility to define various periodisations). 

-The history of the 1935 Brussels world fair. 

-The history of Intellectual Property Rights: the Paris Convention. 

-The history of Intellectual Property Rights: the Berne Convention. 

-The politics of labour in Congo under the Belgian colonial regime (choice between 

various times periods and industrial sectors). 

-Comparative colonialism: the application of the indirect rule in the British and in the 

Belgian colonies. 

-The representation of Congo in the 1935 World Fair.  

-The representation of Congo in the 1958 World Fair. 

 

 

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. 
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- 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). 

- 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 and the 

coming of sound film around 1930, using available trade press and locally available 

sources).  

 

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 may be written in English.  

 

 

Nye «byer» i Norge  
Amanuensis Kåre A. Andersen, k.a.andersen@iakh.uio.no.  

 

På nittitallet ble skillet mellom by- og landkommuner opphevet. Resultat var at 40 helt 

nye og 17 tidligere byer, som mistet sin bystatus i forbindelse med sammenslåing med 

landkommuner, innvilget seg selv bystatus. Selv om Kommunaldepartementet ikke lenger 

opererer med by-begrepet, syntes Stortinget at betegnelsen «by» krevde en viss 

beskyttelse, og tok derfor inn en ny paragraf i Kommuneloven av 1997, §3.5: 

«Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen 

har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse". 

Paragrafen er ikke særlig klar, f.eks. kan man spørre om kommuner som tilfredsstiller 

kravet om 5000 innbyggere, mister tidligere innvilget bystatus om stedet senere skulle 

havne under minstegrensa? Mer prinsipielt: Hvis departementet først fjerner skillet 

mellom by- og landkommuner, og det følgelig ikke lenger er noen styringsformål knyttet 

til bystatus, hvorfor da stille krav til bruk av betegnelsen by i §3.5?  

 

§3.5 blir stadig referert, men tolkningen synes å variere. En oppgave i HIS3090 kan 

derfor være å drøfte by-statusproblematikken ved å følge prosessen i én eller et knippe 

kommuner der spørsmålet har vært aktuelt. Besvarelsen bør inneholde en oversikt over 

historikken bak bystatustildelinger og kartlegge nye byers beveggrunner for å ønske en 

slik status. Studentene kan gjerne ta utgangspunkt i egen hjemkommune og/eller andre 

kommuner man kjenner godt. På den måten kan det antakelig være lettere å få innsyn i 

diskusjoner og vedtak i sakens anledning. Lokalaviser og kommuneprotokoller er 

naturlige kilder, men kanskje også intervjuer med lokale aktører. 
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Eventuelle andre oppgaver under dette tema kan drøftes med faglærer. 
 
 

Radikalisme og ekstremisme i norsk politisk kultur 
Professor Odd Arvid Storsveen 

Tlf. 22858183/97733392, e-post: o.a.storsveen@iakh.uio.no 

  

I vår faggruppe arbeides det med prosjekter knyttet til forholdet mellom radikale 

grupper til høyre og venstre og utviklingen av en norsk demokratisk kultur. I møtet 

mellom radikale og til dels ekstremistiske fløyposisjoner og de mer 

konsenusorienterte flertallsposisjonene i norsk historie har det oppstått flere konflikter 

som fortjener nærmere studier. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad det norske 

samfunnet har kunnet tolerere og integrere standpunkter og ideer som i sitt innhold 

nettopp har distansert seg fra flertallets politiske idégrunnlag.  

 

Her angis noen temaer for semesteroppgaver innenfor dette feltet, oppgaver som også 

med letthet vil kunne videreutvikles til senere masteroppgaver. I første omgang er 

valgt ut to bare tidsperioder. Men disse vil senere bli supplert med flere, slik at de kan 

dekke en periode på ca. 150 år frem til vår egen tid.  

 

I: 1880-1920 

Venstre-koalisjonen på 1880-tallet utfordret det konservative styret på flere måter 

utenom selve stortingsvalgene. Et eksempel er skytterorganiseringen i 

Folkevæpningssamlagene («Rifleringen»), en direkte konkurrent til skytterlagene i 

den konservativt styrte Centralforeningen for idrett. Hva var forskjellene? I 1893 ble 

de to skytterorganisasjonene samlet i Det frivillige skyttervesenet, og det første 

landsskytterstevnet ble arrangert. Hva var bakgrunnen?  

 

Venstre utviklet også en tradisjon med store folkemøter og demonstrasjoner. Dette var 

forholdsvis nye politiske virkemidler som kunne virke skremmende på mer 

konservative samfunnsborgere. Hvordan ble disse omtalt i den konservative pressen?   

 

Samtidig oppstod en splittelse mellom de mest radikale i Venstre og Sverdrup-fløyen, 

noe som bl.a. kan studeres i den moderate avisen Kristianiaposten, med radikaleren 

Per Sivle som redaktør. Men Per Sivle utga også den første radikale norske 

arbeiderromanen Streik (1891). Hvordan var mottakelsen og kritikken av denne boka?  

 

Den ultra-nasjonalistiske og anti-unionistiske agitasjonen hadde sitt sentrale 

presseorgan i Den 17. mai. Men også den sosialistiske pressen er interessant, f.eks. 

ungdomsorganisasjonens blad Klassekampen (stiftet 1909). En viktig del av den 

sosialistiske ungdomsbevegelsen før 1. verdenskrig var dessuten anarkister og 

anarkosyndikalister. Hvordan forholdt disse seg til attentater, bombekasting og andre 

voldsaksjoner i samtiden?  

 

På høyresiden var det i stor grad snakk om reaksjoner mot den sterke fremveksten av 

radikalisme og sosialisme i denne perioden. I 1891 ble Yngre Konservative Forening 

(YKF) etablert, med avisen Ørebladet som støttespiller. Etter 1905 fikk slike 

konservative, anti-parlamentariske strømninger mange uttrykk, ofte i form av 

tilslutning til autoritær elitisme. Eksempler på dette finnes bl.a. i avisen Tidens Tegn 
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og hos populære journalister og forfattere som Nils Kjær, Sven Elvestad og Edle 

Hartmann Schjødt («Sfinx»). 

  

II. 1965-1990 

Det er allerede forsket en del på SF/SV og på den norske ml-bevegelsen i denne 

perioden, men mye gjenstår. Andre og til dels mer ekstreme venstregrupper er 

imidlertid svært lite undersøkt. Det gjelder bl.a. Marxist-leninistisk Front (MLF), 

Kommunistisk Arbeiderforbund (KA), Kommunistisk Universitetslag (KUL), 

Kommunistforbundet, Oktobergruppa (trotskister) og anarkistiske grupper, bl.a. 

miljøet rundt avisen Folkebladet.  

 

Med unntak av agitasjonen mot USAs krigføring i Vietnam (Solkom, 

Vietnambevegelsen) har heller ikke de venstreradikale «frontene» i Norge vært 

gjenstand for mye forskning. På 1970-tallet gjelder det bl.a. Chilekomiteen, 

Irlandsfronten, Irlandskomiteen, Palestinafronten, Palestinakomiteen, 

streikestøttekomiteene, Antifascistisk Komite (AFK), og på 1980-tallet Ungmob og 

Blitz-miljøet, med bladet Smørsyra.  

 

Det skriftlige materialet fra alle disse grupperingene er ganske omfattende og relativt 

lett tilgjengelig. Det vil også være mulig å intervjue tidligere aktører. 

 

Fra høyresiden finnes interessant stoff i Anders Langes Avis («Hundeavisen») og fra 

miljøet rundt Anders Lange («Hundeguttene»), dessuten fra Komiteen for Sørøst-

Asia, som støttet USA i Vietnamkrigen, og fra Moderat Ungdom (utbrytere fra Unge 

Høyre). Mer obskurt materiale fra nyfascistiske og «nasjonalistiske» grupper er heller 

ikke undersøkt i særlig grad. 

  

Miljøet, jordkloden og folkeavstemningen om EF i 1972 
Førsteamanuensis II Hallvard Notaker, e-post: hallvard.notaker@iakh.uio.no 

 

Folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF i 1972 er blant de mest omtalte 

hendelsene i norsk politikk i det 20. århundre. Valgkampen tok opp de fleste temaer, 

ofte på en intens og konfliktfylt måte. Avstemningen virket som en katalysator – den 

tvang frem forskjeller og likheter, veivalg og endringer. Nye grupper fant sammen og 

politiske temaer ble satt inn i nye sammenhenger, og med hverandre. 

Årene før og etter avstemningen var preget av nye måter å snakke om miljøet på. Hva 

gjorde EF-kampen med miljødebatten, med betydningen natur- og miljøvern ble 

tillagt? Hvilke sider av miljøpolitikken ble fremhevet av tilhengere og motstandere? 

Hvilke problemer ble fremstilt som farligst, og hvilke løsninger som (u-)mulige?  

Fra slutten av 1960-årene hadde tanken om at menneskene står i fare for å påføre 

jordkloden omfattende og uopprettelig skade, fått feste i norsk politikk. Forurensning, 

naturødeleggelser og ressursforbruk ble satt i global sammenheng. Bekymringene 

gjaldt ikke bare det enkelte sted som ble skadet, men selve planeten og 

menneskehetens livsgrunnlag som helhet. Samtidig handlet mye av norsk natur- og 

miljødebatt om utbygging av vannkraft, ofte med vekt på lokale følger. 

Rammen for den nye miljøforståelsen bygde ofte på innsikter fra økologien. 

Miljøbekymringene inngikk også i andre former for omfattende samfunnskritikk, der 

forbrukersamfunnet, global urettferdighet og atomvåpenkappløpet var bestanddeler. I 
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EF-kampen måtte alt dette settes ord på slik at det gav mening for et standpunkt for 

eller mot norsk medlemskap. 

 

Oppgaver kan for eksempel ta for seg  

- et enkelt miljøverntema i EF-debatten og studere denne i flere 

aviser/kampanjemateriell. 

- presentasjonen av miljøvern gjennom EF-kampen i en enkelt 

avis/tidsskrift/ukeblad. 

- en aktør (Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC, Ja til EF, et 

politisk parti, LO, Industriforbundet, Bondelaget, etc.) og dennes 

miljøargumentasjon. 

- Økologi i EF-kampen 

- Alternative samfunnssystemer i EF-kampen 

 

Alle oppgavene vil kreve selvstendig arbeid med kilder. Disse finnes i 

Nasjonalbiblioteket (aviser, publikasjoner) og for noen av organisasjonene i 

Riksarkivet eller ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. 

 

 

  

  

 

Migrasjonshistorie, ca. 1814-2014  
Gjennomføringsstipendiat Margaretha A. van Es, epost: m.a.v.es@iakh.uio.no 

 

Oppgaver kan skrives innenfor et bredt spekter av temaer innenfor migrasjonshistorie. 

Nedenfor er noen mulige temaer skissert. Problemstilling må ytterligere presiseres i 

samråd med veilederen. Det er også mulig å velge andre emner ut fra interesser og 

forkunnskaper, i så fall anbefales det sterkt å ta kontakt med veilederen. Mulige 

emner er: 

- utviklinger i offentlig debatt om innvandring eller om spesifikke 

minoritetsgrupper 

- historien om én eller flere innvandrerorganisasjoner  

- postkolonial migrasjon til Storbritannia og Nederland 

- flyktningpolitikk i Norge 

- transatlantisk migrasjon på 1800-tallet 

- kjønnsperspektiver på innvandring og integrering 

- postkolonial feminisme 

Det er mulig å jobbe direkte med originalkilder. Vi kan for eksempel ta en tur innom 

Oslo Byarkiv, som har en stor arkivsamling under tittelen «Oslos multikulturelle 

arkiver». De som ønsker det kan også få en kort innføring i «oral history», dvs. 

hvordan å gjennomføre historiske intervjuer.  
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Søknadsskjema 
 

SØKNAD OM VEILEDER TIL  

HIS 3090 – FORDYPNINGSOPPGAVE I HISTORIE 
 

Leveres på orienteringsmøtet eller senest 26. august 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…………. 

 

 

 
 


