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HIS 3090 Fordypningsoppgave  
- for bachelorprogrammet i historie 
 

Du inviteres med dette til et orienteringsmøte om HIS3090-oppgaven onsdag 14. 
januar kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 i Vilhelm Bjerknes hus. 

Tirsdag 27. januar kl. 12:15 -12:30, i Auditorium 2 Vilhelm Bjerknes hus vil det bli 
holdt en forelesning om å skrive oppgave, der blant annet formelle krav til oppgaven 
tas opp. 

Det skal leveres et førsteutkast til veileder. Fristen for å levere førsteutkastet er: 13. 
mars.  
 
Frist for innlevering av endelig oppgave, er onsdag 27. mai mellom kl. 12.30 og 
14.30 på ekspedisjonskontoret. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Sammen 
med oppgaven skal det leveres et egenerklæringsskjema som du finner bakerst i denne 
katalogen. 
 
Under følger en orientering om oppgaven, forslag til emner med veiledere og et 
skjema for å søke veileder. Skjemaet leveres gjerne på orienteringsmøtet 14. januar – 
senest 2. februar. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Odd Arvid Storsveen     Hulda Kjeang Mørk 
undervisningskoordinator    studiekonsulent 
 
 

 
Viktige frister i forbindelse med HIS3090-oppgaven:  
 
14. januar: Orienteringsmøte 
27. januar: Forelesning om å skrive oppgave  
2. februar: Siste frist for innlevering veiledningsskjema 
13. mars: Innlevering av 1. utkast av oppgaven til veileder.  
27. mai: Innlevering av endelig oppgave, i tre eksemplarer. Oppgaven 
leveres på ekspedisjonskontoret i Niels Henrik Abels hus, 2. et., innen kl. 14:30. 
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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. 
 
Oppgavens omfang skal være ca 10 normalsider der en normalside består av ca 2500 
tegn med mellomrom. Hele oppgaven skal da bestå av ca 25000 tegn med 
mellomrom. På oppgavens forside skal du oppgi det totale antall tegn med 
mellomrom. Litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Teksten skal være 
maskinskrevet. Tilsier spesielle omstendigheter at dette fravikes, må det være avtalt 
med veileder.  
 
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 historisk-filosofiske fakultetet for videre forføyninger.  
 
Emnet er normert til 10 poeng, 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 egen hånd. 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. I begynnelsen 
av semesteret vil det bli arrangert et kurs i informasjonssøkning (primært BIBSYS).  
Tid og sted for kurset blir annonsert på orienteringsmøtet og i beskjedfeltet på 
emnesiden. 
 
Fordypningsoppgaven er altså et selvstendig 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 emnet 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. 
 
Første utkast av oppgaven skal være levert til veileder innen 14. mars. Dette er en 
obligatorisk innlevering og de som ikke leverer innen fristen vil ikke få anledning til å 
avlegge eksamen i HIS3090. Endelig innlevering er 28. mai. 
 
Oppgaven vurderes av faglærer og sensor. Sensur faller tre uker etter innlevering. 
 
 
 



Institutt for arkeologi, konservering og historie 
HIS3090-katalogen, våren 2009 

 5 

Temaer for fordypningsoppgaven: 
 
På de neste sidene følger en oversikt over forslag til noen temaer, samt de faglærerne 
som veileder HIS3090-oppgaver våren 2008.  Det er også mulig å formulere egne 
temaer, forutsatt at det finnes veileder. Benytt det vedlagte skjema til å søke 
veileder/tema. 
 
Ved stor pågang kan det bli opprettet ekstra temaer for fordypningsoppgaven. Disse 
vil eventuelt bli presentert på orienteringsmøtet ved semesterstart. 
 

Antikkens historie 
Førsteamanuensis Knut Ødegård 
tlf. 22 84 19 48, e-post: knut.odegard@iakh.uio.no 
 
Antikkens historie omfatter 1500 års historie i Middelhavet og tilgrensende områder. 
Et inngående kildestudium fordrer normalt bedre kjennskap til de antikke hovedspråk 
gresk og latin enn norske studenter besitter, men det er likevel mulig å fordype seg i 
sentrale historiske problemstillinger i perioden gjennom oversettelser av kilder og 
sekundærlitteratur. Nedenfor følger noen forslag til emner innenfor antikken. Det er 
mulig å modifisere disse i samråd med veileder.  
 
Demokratiet i Athen 
 

- Hvilke faktorer ligger bak utviklingen av demokratiet i Athen? 
- Med hvilken rett kan demokratiet i Athen kalles radikalt? 
- Hvilken plass har eliten i det athenske systemet? 

 
Sparta 
 
 - Drøft hvilke årsaker som kan forklare Spartas nedgang som stormakt i Hellas 
 
Den romerske republikken 
 

- Drøft hvilke demokratiske elementer som fantes i det politiske systemet 
under republikken 

- Drøft hvilke konsekvenser ekspansjonen fikk for det romerske samfunnet 
under republikken. 

- Drøft i bredt perspektiv hvilken funksjon krigen hadde i det romerske 
samfunnet under republikken.  

 
Romerriket og provinsene  
 
- Hvordan ble Romerriket administrert? Byer, provinsadministrasjon og keisermakten 
- Den romerske borgeretten og dens betydning under prinsipatet 
 

Svalbardsaken 
Professor II Rolf Tamnes 
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Tlf 2309 7701, e-post: rolf.tamnes@ifs.mil.no 
 
Svalbard har vært et vanskelig anliggende i norsk utenrikspolitikk i alle år. Den 
største utfordringen for Norge oppsto på slutten av andre verdenskrig. Den 12. 
november 1944 krevde den sovjetiske utenriksministeren V.M. Molotov at 
Svalbardtraktaten ble annullert og at øygruppen i stedet underlagt et norsk-russisk 
samstyre (kondominium); Bjørnøya, som inngår i traktatområdet, måtte avstås til 
Sovjetunionen, fremholdt Molotov. Dette var starten på det som er blitt kjent som 
Svalbardkrisen. Den norske regjeringen, som ennå befant seg i eksil i London, 
opplevde en sterk avmakt og åpnet i april 1945 for å gjøre store innrømmelser overfor 
Moskva. Kravet om samstyre og avståelse av Bjørnøya ble riktignok avvist, men 
regjeringen foreslo at det ble inngått en forpliktende avtale om et felles militært 
forsvar på øygruppen og var også innstilt på å drøfte seg frem til en ny 
Svalbardtraktat. Dette ble ikke noe av. Høsten 1946 tok Molotov igjen opp 
Svalbardsaken. I februar året etter avviste imidlertid den norske regjeringen tanken 
om å revidere traktaten og etablere et felles forsvar. 
 
Oppgaver: 

1. Drøft den kalde krigens innvirkning på hovedaktørenes standpunkt til 
Svalbardspørsmålet 1944–1947. 

2. Arne Ordings dagbøker er utgitt i bokform. Bruk disse til å gi svar på hvordan 
Svalbardkrisen artet seg for dem som befant seg i regjeringen?  

 

Norge og NATO 
Professor II Rolf Tamnes 
Tlf 2309 7701; e-post: rolf.tamnes@ifs.mil.no 
 
I 1948–49 pågikk en vanskelig debatt om Norge burde bli medlem i NATO. Det 
fantes flere alternativer til Atlanterhavspakten, spesielt tanken om en skandinavisk 
forsvarsunion, men regjeringen og Stortinget valgte til slutt å gå med i NATO. 
Spørsmålet kom Norges tilknytning til NATO kom opp på ny i 1968–69, da fortsatt 
medlemskap skulle vurderes på ny etter at alliansen hadde eksistert i 20 år. Det ble 
startet en bevegelse som het Norge ut av NATO, og spesielt innenfor Arbeiderpartiets 
rekker var det mange som mente at Norge burde melde seg ut. Norsk NATO-
medlemskap er et godt tema for den som er interessert i sammenhengen mellom ytre 
og indre hensyn ved utformingen av norsk utenrikspolitikk. 

 
Oppgaver 

1. Gjør rede for og drøft spørsmålet om norsk innmeldelse i NATO mot andre 
sikkerhetspolitiske løsninger som ble vurdert før Norge ble medlem. Inkluder 
hvordan utenriksminister Halvard Langes innlegg på Arbeiderpartiets 
landsmøte i 1949 belyser situasjonen. 

2. Gjør rede for debatten om norsk NATO-medlemskap i 1968–69, og drøft 
betydningen av norsk alliansetilknytning i en tid med store endringer i norsk 
og internasjonal politikk. 
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Norsk og europeisk økonomisk historie 
Veileder Einar Lie 
 
I tilknytning til kurset HIS2316, Den vestlige verdens økonomi fra omkring 1820 til i 
dag, som undervises i vårsemesteret, vil Einar Lie gi veiledning i norsk og europeisk 
økonomisk historie. Det vil si at studenter som tar dette kurset, og som eventuelt 
ønsker å skrive en masteroppgave innenfor emnet, kan få veiledning på HIS3090. 
 
Professor Einar Lie, rom 315 NHA, tlf. 22 85 75 62, einar.lie@iakh.uio.no 
 

Norsk skipsfartshistorie og europeisk handelshistorie 
Veileder Even Lange 
 
I tilknytning til kurset HIS2316, Den vestlige verdens økonomi fra omkring 1820 til i 
dag, som undervises i vårsemesteret, vil Even Lange gi veiledning i norsk 
skipsfartshistorie og europeisk handelshistorie. Det vil si at studenter som tar dette 
kurset, og som eventuelt ønsker å skrive en masteroppgave innenfor emnet, kan få 
veiledning på HIS3090. 
 
Professor Even Lange, rom 528 NHA, tlf. 22 85 61 76, even.lange@iakh.uio.no 
 

Høyres historie 1975-2005 
 
Veileder Hallvard Notaker 
Forsker, Forum for samtidshistorie 
Tlf. 22 85 72 43 
E-post: hallvard.notaker@iakh.uio.no 
 
Kan utviklingen av norsk politikk siden 1970-tallet sies å ha representert et brudd med 
etterkrigstidens ”sosialdemokratiske orden”? Som del av forskningen omkring dette 
sentrale spørsmålet i nyere norsk politisk historie pågår for tiden et forskningsprosjekt 
om partiet Høyre i perioden 1975-2005. Jeg vil kunne veilede oppgaver med 
tilknytning til Høyre og norsk politisk historie, fortrinnsvis med tema fra første 
halvdel av perioden. 
  
Temaforslagene nedenfor forutsetter at studenten selv gjennomfører egne kildestudier, 
for eksempel av aviser og dokumenter fra Stortinget og regjeringen. 
 
Felles for forslagene er at det vil stå sentralt å drøfte de ulike partenes ståsteder og 
argumenter på en måte som kaster lys over Høyres historie. Både spenninger og 
kompromisser mellom de borgerlige partiene og mellom høyre- og venstresiden vil 
være interessante. Man kan også studere motsetninger innad i Høyre. En annen 
mulighet er å sammenlikne ulike fremstillinger av saker gjennom lederartikler eller 
karikaturtegninger i aviser med ulike politiske ståsteder, slik som Aftenposten og 
Arbeiderbladet. 
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Oppgavene kan undersøke en spesifikk sak som har vært oppe i Stortinget, eller de 
kan ta utgangspunkt i offentlig debatt om et tema, f.eks. i en valgkamp. 
 
Forslag til saksfelter som kan undersøkes med hovedvekt på 1980-årene: 
- liberaliseringen av butikkenes åpningstider under Willoch (”lukkeloven”) 
- avviklingen av NRK-monopolet (spørsmål om nærradio, kabel-tv, TV2, reklame) 
- ”Frihetsdebatten” mellom Arbeiderpartiet og Høyre 1985-1986. 
- Høyres forhold til Fremskrittspartiet 
- miljøpolitikk, innvandringspolitikk, likestilling 
 
Jeg er også åpen for å diskutere eventuelle ønsker om selvvalgte temaer. 
 
 

Historiografi (historien om historien) 
 
Veileder Jan Eivind Myhre 
 
En rekke interessant oppgaver kan lages på dette feltet: 

- Hva har masterstudenter og hovedfagsstudenter skrevet om? 
- Innslaget av samfunnsvitenskap eller av utenlandsk inspirasjon i master- og 

hovedfagsoppgaver (sett gjennom fotnoter eller litteraturliste for eksempel). 
Man kan også skrive om individuelle historikere, om tendenser i historieforskningen 
og en rekke andre emner. 
Oversiktlige kildeforhold og grei kildetilgang. 
 
Byhistorie 1800-2000 
Et spesielt interessant, og uutforsket område, er framveksten av små steder til 
tettsteder og kanskje til mellomstore byer, enten det skyldes industri, 
kommunikasjoner, handel, offentlige tjenester, turisme eller andre forhold. 
Greie og interessante kildeforhold. 
 
Universitetshistorie, Oslo 1811 – 
Her kan det skrives om studenter eller ansatte, om sosiale eller institusjonelle forhold, 
for eksempel dannelsen av institutter, studentforeninger, faglige foreninger etc.  
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Søknadsskjema 
 
SØKNAD OM VEILEDER TIL  
HIS 3090 – FORDYPNINGSOPPGAVE I HISTORIE 
 
Leveres på orienteringsmøtet 26. august, eller senest 1. september på 
ekspedisjonskontoret for historie, 2. et. NHA, 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 og veileder 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 minimum to valg med forskjellig 
veileder/tema.  
 
1. valg:………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

med følgende veileder………………………………………………………………….. 
 
 
Dato…………. 
 
 
For instituttet. Ikke skriv her. 
 
 
Tildelt 
veileder………………………………………………………………………………… 
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Obligatorisk erklæring vedr. fusk 

Erklæringen dateres, signeres og leveres sammen med besvarelsen. 

Jeg erklærer herved at min 

  mappelevering 

  hjemmeoppgave 

  gruppeoppgave 

     X prosjektoppgave 

   semesteroppgave 

  emneoppgave 

med emnekoden HIS3090 

1 er utført av undertegnede. Hvis det er et gruppearbeid betraktes alle involverte 
som ansvarlige. 

2 ikke har vært brukt til en annen eksamen ved lærested innenlands eller utenlands 
3 ikke er en kopi, duplikat eller avskrift av andres arbeid eller besvarelse, ikke 

gjengir eget tidligere arbeid uten å oppgi kilde  
4 har oppgitt alle referanser/kilder i litteraturlisten. 

Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som fusk.  
 
Ved brudd på bestemmelsene vil saken vil bli behandlet som mistanke om fusk/forsøk 
på fusk. Det er grunnenhet/fakultet som er saksforberedende instans og som eventuelt 
sender saken videre til Den sentrale klagenemd. Den sentrale klagenemd vedtar hvilke 
sanksjoner som eventuelt skal settes i verk. Konsekvenser kan være annullering av 
eksamen eller annullering av eksamen og utestenging fra alle landets universiteter og 
høgskoler. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ligge på 
universitetets nettsider: http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-
regelverk/fuskesaker.xml 

Hver enkelt student ved Universitetet i Oslo plikter å gjøre seg kjent med reglementet 
for fusk. 
 
Blindern, dato: __________________  
 
 
Studentens underskrift: ______________________________  
 
Studentens navn i blokkbokstaver: ______________________________  

 
 
 


