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HIS3090 Fordypningsoppgave for bachelorprogrammet i historie 

 

Kjære historiestudent, 

Du inviteres med dette til informasjonsmøte om HIS3090-oppgaven, mandag 19. 

januar, kl. 10:15-12:00 i Eilert Sundts hus, auditorium 7. 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 23. januar kl. 14:30. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Erling S. Sandmo    Nina Maria Rud 

programleder      studiekonsulent 

 

 

 
 

Viktige frister i forbindelse med HIS3090-oppgaven:  

 

19. januar     : Orienteringsmøte 

23. januar     : Siste frist for innlevering veiledningsskjema 

29. januar     :  Forelesning om oppgaveskriving 

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

22. mai         : 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 22. mai 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 redelighet. Først når disse 
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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 våren 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 
Forsker Eivind Seland, e-post: eivind.seland@ahkr.uib.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 

faglærer. 

 

Mulige emner for fordypningsoppgaven: 

Kulturkontakt og kulturell påvirkning: Romanisering og globalisering 

Antikkens økonomi  

Fjernhandel i romersk tid  

Romerriket i Midtøsten  

Nettverksperspektiver på antikkens historie  

Rødehavet i antikken  

Tidlig kristendom i samfunnsperspektiv 

 

Veileder arbeider til daglig i Bergen, men vil komme til Oslo for veiledning to til tre 

ganger i løpet av semesteret. Kontakten vil ellers foregå på e-post og telefon. 

 

 

Middelalderhistorie 
Professor Hans Jacob Orning, e-post: 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.  

 

Innenfor dette prosjektet er det mulig å skrive oppgave om en rekke tema, som for 

eksempel: 

mailto:eivind.seland@ahkr.uib.no
mailto:h.j.orning@iakh.uio.no
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- 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. 

     

 
Politisk og økonomisk/finansiell historie ca. 1700-1850 
Gjennomføringsstipendiat Martin Austnes, e-post: martin.austnes@iakh.uio.no 

 

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

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

politisk historie.   

 

Jeg er spesielt interessert i politisk-økonomiske debatter over det «lange 1700-tall», 

og særlig de som var sentrert rundt ulike aspekter ved den fremvoksende 

kredittøkonomi som i økende grad preget epokens «moderne handelsstater». Ifølge 

enkelte kritikere, bar modernitetens handelssamfunn preg av «moralsk forfall» og 

økende sosial ulikhet.  Enkelte poengterte videre at statsfinansiell innovasjon – 

forbundet med epokens «finansielle revolusjon» – var blitt statsmaktenes redskap for 

en utstrakt lånefinansiering av militære rustninger og krigføring i forbindelse med 

epokens hegemonikriger: En utvikling som kulminerte på dramatisk vis under 

revolusjons- og napoleonskrigene med hyperinflasjon, ødelagte statsfinanser og 

kaospregede pengevesen i en rekke stater. I dansknorsk sammenheng kunne helstatens 

«statsbankerott» av januar 1813 fremheves som et kroneksempel på seddelkredittens 

mailto:martin.austnes@iakh.uio.no
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farer, og erfaringene fra denne epoken danner en sentral kontekst for norske debatter i 

forbindelse med begivenhetene i 1814.   

                  

Oppgaver kan eksempelvis undersøke ulike aktørers tilnærminger til 

kredittøkonomien i vid forstand, gjerne med vekt på ulike aspekter som 

pengesedler/seddelbanker, statsobligasjoner/statsgjeld, bankierer, rentenister og 

bunden vs. ubunden kapital: Hvordan ble modernitetskritiske holdninger uttrykt, i 

hvilken kontekst og hvordan ble dette møtt fra motsatt hold? Hvordan kan eventuelt 

aktørenes standpunkter knyttes til faktorer som eksempelvis samfunnsposisjon, 

ideologi og økonomiske interesser?       

 

 

 

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. 

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

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

leksika og i RA. 

 

Byhistoriske bacheloroppgaver i samarbeid med Oslo Museum 
Professor Finn Erhard Johannessen, e-post: f.e.johannessen@iakh.uio.no og Professor 

Jan Eivind Myhre, e-post: j.e.myhre@iakh.uio.no 

 

Oppgavene under veiledes av Jan Eivind Myhre eller  Finn Erhard Johannessen. Oslo 

Museum har tilgjengelig kildemateriale. Hvis du har lyst til å skrive en av oppgavene 

setter du opp både Myhre og Johannessen som ønsket veileder i søknadsskjemaet. 

Myhre og Johannessen vil så fordele studentene mellom seg. Kontaktpersonen på 

Oslo Museum er avdelingsbibliotekar Anne Birgit Lindaas: abl@oslomuseum.no 

 
1. Byens natur 1: Kampen om Marka-grensa 

Drøft med utgangspunkt i museets klipparkiv og andre kilder diskusjonene rundt 

Marka-grensa i et historisk perspektiv. Diskuter i denne sammenheng også bruk av 

avisartikler som kilder. 

 

2. Byens natur 2:  Akerselva 

Drøft med utgangspunkt i materiale i museets klipparkiv og bibliotek Akerselva som 

rekreasjonsområde i historisk perspektiv. 

 

3. Tivoli!  

Visste du at også Oslo tidligere hadde et tivoli – nærmest som det i København? Gi 

en kulturhistorisk analyse av byens tivoli med utgangspunkt i materiale som finnes i 

museets arkiv, bibliotek og fotosamling. 

 

4. Riv Grünerløkka! 

Redegjør for ulike syn på Grünerløkka i perioden 1930 til 1980 slik det kommer til 

uttrykk i museets klipparkiv og andre kilder. 

 

5. Innvandrerbutikkens kulturhistorie 

Hva forteller museets klipparkiv og andre kilder om ”innvandrerbutikkens” 

kulturhistorie? Drøft den historiske bakgrunnen for fremveksten av denne typen 

butikker og hva de har betydd for bymiljøet. 

 

 

 

mailto:f.e.johannessen@iakh.uio.no
mailto:j.e.myhre@iakh.uio.no
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6. Drabantbyen – elsket og hatet        

Redegjør for ulike syn på drabantbyene slik de kommer til utrykk i museets 

klipparkiv. Gi innledningsvis en kort redegjørelse for bakgrunnen for utbyggingen av 

drabantbyene i Oslo og de tankene som lå bak drabantbyprosjektet. 

 

7 Mellomkrigstidens elektrifisering av hjemmet 

Vis hvordan elektrifiseringen av middelklassehjemmene i mellomkrigstiden speiles i 

tidens dameblader og reklamer. Hvilke kjønnsidealer speiles her? Og hvordan 

kommer de til utrykk? 

 

8 «Byfornyelsen».  

Redegjør for hovedtankene i byfornyelsesprogrammet for Oslo som ble vedtatt i 

1977, og drøft bakgrunnen for dette prosjektet. Kom også inn på hvilke (t) syn på 

byen som kommer til uttrykk i dette dokumentet. 

 

Kilder: Byfornyelsesprogrammet for Oslo indre øst vedtatt av Oslo Bystyre 1977, 

tidligere saneringsplaner, avisartikler, artikler i fagtidsskrifter, intervjuer med sentrale 

politikere og fagfolk. 

 

 

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. 

mailto:e.c.wolff@iakh.uio.no


Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Katalog HIS3090. Vår 2015 

 

 11 

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.  

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.  

 

 

Midtøstens moderne historie 
Gjennomføringsstipendiat: Marte Heian-Engdal, e-post: marte.heian-

engdal@iakh.uio.no 

 

Det moderne Midtøsten står overfor mange uløste og til dels svært vanskelige 

problemer. Det er imidlertid ikke mulig å forstå eller forholde seg til dette sammen-

satte og dagsaktuelle konfliktbildet uten å se tilbake i historien.  

 

Jødenes historie, med århundrer lang forfølgelse i Europa, og arabernes historie, som 

en del av et stort osmansk imperium i nærmere 600 år, er de første forutsetningene vi 

må innom for å forstå det moderne Midtøsten. Etter første verdenskrig gikk imidlertid 

det mektige osmanske riket i oppløsning. Seierherrene under første verdenskrig, 

Storbritannia og Frankrike, oppløste riket i flere områder som skulle bli til dagens 

stater i Midtøsten. Grensene ble delvis trukket som en konsekvens av hemmelige 

avtaler mellom de allierte, delvis ble de trukket som en følge av naturgitte grenser. 

Stormaktene og seierherrene etter første verdenskrig ønsket å beholde kontrollen over 

de tidligere osmanske områdene. Det var om å gjøre å sikre vestlig kontroll. Folkene i 

Midtøsten ble ikke tatt med på råd, de ble ikke spurt om hva slags framtid de så for 

seg. 

 

De to første tiårene av 1900-tallet er derfor et særdeles viktig utgangspunkt for å 

forstå Midtøsten-regionen og de konfliktene som fremdeles pågår der. Det var da 

kampen om land, innflytelse og selvbestemmelsesrett i regionen begynte. Og for den 
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israelsk-palestinske konfliktens del var det da de to folkenes kamp om det samme 

landet startet for alvor. Den ytre stormaktsinnblandingen og den indre spenningen i de 

ny-lagde statene bidro til å danne utgangspunktet for alle de konfliktene som vi står 

overfor i dag.  

 

Disse innebygde spenningene ble ytterligere eskalert etter opprettelsen av Israel i 

1948, som førte til at brorparten av den palestinske befolkningen ble drevet på flukt. 

Hvilke konsekvenser har dette flyktningproblemet hatt på regionen? Og hvilken rolle 

har det spilt i palestinsk politikk, både internt og, senere, eksternt, i fredsprosessen 

med Israel? På 1950-tallet senket den kalde krigen seg over Midtøsten-regionen, og 

Sovjetunionen og USA meldt seg også på i stormaktkampen om Midtøsten og 

konkurrerte om å vinne lokale støttespillere og danne regionale allianser. Hva ble 

resultatet av stormaktsoppdelingen av Midtøsten etter første verdenskrig? Hva slags 

stater ble laget? Hvordan har stormaktene forholdt seg til regionen? Og hvordan har 

stormaktenes innblanding i Midtøsten virket inn på alle de uløste konfliktene vi 

fremdeles står overfor i dag? 

 

I 1989 tok den kalde krigen slutt. Som den eneste gjenværende supermakt satset USA 

både på fredsprosesser og kriger for å sikre sine mål i regionen, alt mens Midtøsten 

forble hjemsøkt av små og store konflikter. Det viktigste omdreiningspunktet for 

konfliktene var fortsatt opprettelsen av staten Israel. Fra 1948 og fram til i dag har det 

blitt utkjempet seks kriger mellom Israel og araberstatene (1948, 1956, 1967, 1973, 

1982 og 2006). Bare to av de arabiske landene, Egypt og Jordan, har til nå 

undertegnet fredsavtaler med den jødiske staten. Mens Israel i 2008 feiret sitt 60 års 

jubileum, virker palestineres uavhengige statsdannelse stadig langt unna – hva skyldes 

dette? Hvordan har den israelsk-palestinske konflikten virket inn på hele regionen, og 

hvorfor er det fremdeles ingen fred mellom Israel og palestinerne?  

 

I tillegg til veiledning av oppgaver som tar for seg tematikk og spørsmål som er nevnt 

ovenfor, ønsker jeg også velkommen kandidater som ønsker å fordype seg mer direkte 

i israelsk politikk og samfunn, innenrikspolitiske forhold så vel som utenrikspolitiske. 

Konkrete oppgaver, litteratur og kilder innenfor disse temaene diskuteres direkte med 

veileder. 

 

 

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 

mailto:h.h.vik@iakh.uio.no


Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Katalog HIS3090. Vår 2015 

 

 13 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. Bakgrunnen for dette frisleppet av 

bykommuner var Kommunelovens §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 ta opp problemet i full bredde, og presentere en «fullstendig/autoritativ» 

tolking av denne paragrafen. Primærkildene er diverse statlige utredninger, deriblant 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, med kommentarer. 

Besvarelsen bør inneholde en oversikt over historikken bak bystatustildelinger, og 

kartlegge nye byers beveggrunner for å søke slik status. Gjerne også en presentasjon 

av noen erfaringer kommuner har høstet.  

 

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

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

diskusjoner og vedtak i sakens anledning? 

 

Eventuelle andre oppgaver under dette tema kan drøftes med faglærer. 

 
 

Internasjonal samtidshistorie 
Førsteamanuensis Ingrid Lundestad: ingrid.lundestad@iakh.uio.no 

 

Ingrid Lundestad arbeider som førsteamanuensis i internasjonal samtidshistorie 

http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/ingrilun/index.html Hun kan veilede oppgaver 

som tar for seg internasjonalt samarbeid og konflikt i perioden fra den kalde krigen til 

i dag, særlig amerikansk utenrikspolitikk, forholdet mellom USA og 

Russland/Sovjetunionen, transatlantiske relasjoner og NATO, samt 

Arktis/nordområdene. Spesifikk problemformulering drøftes med faglærer. 
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Søknadsskjema 
 

SØKNAD OM VEILEDER TIL  

HIS 3090 – FORDYPNINGSOPPGAVE I HISTORIE 
 

Leveres på orienteringsmøtet, evt. senest 23. januar 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…………. 

 

 

 
 


