
Sensorveiledning HIS4010 våren 2019 

 

Eksamensoppgaven var følgende: 

Omgrepsforklaring  

Forklar følgjande omgrep kort. Du svarer på 3 av 5: 

1   

Situert sannhet 

2  

Mikrohistorie 

3  

Globalhistorie  

4 

Historie nedafrå  

5 

Cliometrisk historie  

 

Historiografi i praksis  

Løys enten 6 eller 7. 

6 

Plasser det vedlagte tekstutdraget historiografisk, dvs. i tid, med omsyn til historiefaglig 

tradisjon, historias nivå, historiesyn samt andre element du meiner er relevante. Sjå  PDF-

dokument vedlagt.  

7  

Grei kort ut om Annales-skolens vitskapsprosjekt. Avslutt med å drøfte retninga si relevans 

for dagens historikararar.  

 

Langsvarsoppgåve  



Løyst enten 8 eller 9  

8 

Tor Egil Førland skriver i Fortid (19. mars 2019) at han – og andre historikararar med han –

overreagerte i den norske sannhetsdebatten. Kvifor utfordra postmodernistisk tankegods 

historiefaget så fundmanetalt at det brøyt ut krig i historiefaget? Diskuter historiefagets 

skiftande teoretiske rammeverk og synet på sannhet i disse. 

9 

Leopold von Ranke blir gjerne omtalt som historiefagets far. Kva slags forståing av historie 

ligger til grunn for denne karakteristikken? Grei ut om etableringa av historie som 

universitets- og vitskapsfag, og diskuter Rankes si tyding for transformasjoner i 

historieskrivinga på 1800-tallet. 

 

Sensorveiledningen: 

 

Poenggivning: 

1 -5 (med 3 svar): 1 poeng er maksimum per spørsmål, halve poeng kan gis: 

totalt 3 poeng. 

6): 3 poeng er maksimum, halve poeng gis ikke 

eller 

7): 3 poeng er maksimum, halve poeng gis ikke 

8): 6 poeng er maksimum, halve poeng gis ikke 

eller 

9): 6 poeng er maksimum, halve poeng gis ikke 

Totalt 12 poeng mulig 

Karaktersetting: 

A: 12 – 11 poeng 

B: 10 – 8 poeng 

C: 7 –  5 poeng 



D: 4 – 3  poeng 

E: 2  poeng 

F: 1 – 0 poeng 

Begrepsforklaring 

1   

Situert sannhet 

(pensum: Melve, Sandmo, Dahl, Frøland) 

Minimum at dette knyttes til kontekstens og opphavsmannens betydning for hva som er sant 

og ikke sant, og tiden det ble sagt og gjelder for.  

Maksimum at dette knyttes til sannhetsdebatten i 1990-årenes Norge og diskusjonen om 

hvorvidt sannhet i historiefaget må forstås som noe absolutt eller kulturelt betinget – og derav 

foranderlig, eller relativt. 

2 

Mikrohistorie 

(pensum: Hunt, Melve, Gentilcore, Duara) 

Minimum at studenten kjenner til mikrohistoriens viktigste historiografiske kjennetegn 

med  fokus på enkeltindivider eller småskalasamfunn, at han/hun kan plassere den i tid. samt 

kjenner navnet på noen av feltets viktigste bidragsyter (Ginsburg, Darnton, NZ Davis osv.) og 

metode (etnografi og tykke beskrivelser). 

 Maksimum at studentene også kjenner til mikrohistoriens vitenskapsteori med vekt på 

forståelse av fortidens forskjellighet (ikke forklare og ordning gjennom kronologi), samt 

betydningen av impulsene fra antropologien (den symbolske og semiotikken), og eventuelle 

krysninger med 4 generasjons Annales-historikere. 

3 

Globalhistorie 

(pensum: Melve kap. 13, Hunt, Berg, Bently, Gentilcore, Duara) 

Minimum at studenten knytter det til ulike strømninger siden 2000-tallet og utover i form av 

nye historiografiske praksiser som bevisst søker å overskride nasjonalstaten som analytisk 

ramme, og Europa / Vesten som den historiske utviklingens vugge. 

Maksimum et nytt rammeverk, eller paradigme for historieforskning som er et resultat av 

vitenskapseksterne forhold (globalisering) og vitenskapsintern kritikk av den nye 

kulturhistorien som ikke evnet å forklare større sammenhenger – og derav gi historisk mening 



til den globale tidsalder vi lever i. Varierende i nedslagsfelt og utstrekning, inkludert global 

interaksjon og avhengighet fra politikk og økonomi til hverdagsliv og kulturell identitet: 

konvergens og divergens. Sentrale stikkord er interaksjon, nettverk og «etanglements». 

Utfordrer ikke det lineære historiesynet, men åpner for at historiske prosesser har mange 

årsaker lokalisert over hele verden. 

4 

Historie nedenfra 

(pensum: Melve kap. 11, kap. 13: Heiret et al. Hunt, Hagemann) 

Minimum tidfesting post ca. 1960 men til uttrykk på ulike måter: «ny sosialhistorie», 

kvinnehistorie, hverdagshistorie osv. 

Maksimum E.P. Thompson, «marxisme» med folkelig vri, og Edv. Bull d.y. «historie 

nedenfra». Viktig at studenten ser de vitenskapseksterne impulser som krevde en «ny» 

historie: anti-autoritær, folk uten makt, å gi de sosiale strukturene et ansikt, og 

vitenskapsinterne forhold eventuelt; antipositivisme og en vitenskapelig praksis som sosialt 

definert med vekt på ulike samfunnsgruppers ulike historiske erfaringer. En historie i flertall. 

5 

Cliometrisk historie 

(pensum: Brautaset og Øksendal i Heiret et al. og Melve kap. 9: Historie og samfunnsfaga) 

Minimum del av den økonomiske historieforskningen «ny» økonomiske historie, post 1960-

tallet. 

Maksimum kjennetegnet ved at den bruker historisk materiale for å teste økonomisk teori. Det 

vil si at den har en annen målsetting enn å finne ut hvordan det var (fortiden). Har 

naturvitenskapen som ideal og er ikke-narrativ eller fortellende i form.  

Historiografi i praksis 

Besvar enten 6 eller 7. 

6 

Plasser det vedlagte tekstutdraget historiografisk, dvs. i tid, mht. historiefaglig tradisjon, 

historiens nivå, historiesyn samt andre elementer du mener er relevante. 

(Pensum: Melve, Hunt,  Larsen, Hagemann, Heiret et al. (innledning) 

Teksten er en side fra Gro Hagemanns artikkel "Særvern av kvinner - arbeidervern eller 

diskriminering?" trykket i Kvinners selv... Sju bidrag til norsk kvinnehistorie  (1977): 118. 

Her er det viktig at studentene evner å se teksten som representant for det som Fortalt 

fortid mener kjennetegner kvinne- og kjønnshistorie (symati for forskningsobjektet), men at 



klasse i denne teksten er like viktig som kjønn. Teksten problematiserer «kvinner» som 

enhetlig historisk erfaringskategori ved hjelp av en (ny)marxistisk forståelsesramme. 

Nøyaktig tidsfestning er ikke så viktig, men det skal premieres at studenten evner å resonere 

ut fra teksten og den kunnskapen han/hun innehar. Historiens nivå er politikkens i vid forstand 

(i og utenfor den parlamentariske institusoner) og forfatterens historiesyn er vanskelig å si noe 

sikkert om utover at det er lineært. 

7 

Grei kort ut om Annales-skolens vitenskapsprosjekt. Avslutt med å drøfte skoleretningens 

relevans for dagens historikere. 

(Pensum: Melve, Hunt, men også Gentilcore, White osv.) 

Her er det viktig at studenten vet at Annales-skolen brøt med den narrative 

begivenhetshistorien gjennom å undersøke de økonomiske, sosiale og topografiske 

strukturene som en mente lå  under de politiske begivenhetene som historikerne så 

langt hadde konsentrert seg om. Studenten må derfor knytte prosjektet til de to første 

generasjonene: i) Febvre og Bloch, ii) Braudel, og et tidsskrift fra 1928, og tverrfaglige 

karakter.  Inspirasjon fra Durkheim og sosiologien: tydelig strukturalisme: en modernistisk 

historieteori, inkludere Braudels tidsorienterte strukturbegrep og de «seige strukturer». Derfor 

også omtalt som en slags romlig vending i og med at en tok inn over seg geografi og 

klimatiske forhold, natur og topografi. Dette har den til felles med den seinere globalhistorie, 

miljø- og klimahistorie. Det er naturlig at kandidaten drøfter dette avslutningsvis, men det er 

viktig å vise skjønn her og premiere forsøk og ansatser til diskusjoner omkring 

skoleretningens relevans i dag.   

Langsvarsoppgave 

Besvar enten 8 eller 9 

8 

Tor Egil Frøland skriver i Fortid (19. mars 2019) at han – og andre historikere med han – 

overreagerte i den norske sannhetsdebatten. Hvorfor utfordret postmodernistisk tankegods 

historiefaget så fundmanetalt at det utbrøt krig i historiefaget? Diskutere historiefagets 

skiftende teoretiske rammeverk og synet på sannhet i disse. 

(Pensum: Melve, Hunt, Frøland, Dahl, Sandmo, Heiret et al., Thue, Burke, men også andre) 

Studenten må svare på spørsmålet, men kan ellers velge ulike fremgangsmåter. En kan ta det 

riktig lange perspektivet tilbake til opplysningstidens historieskrivning, eller en kan begynne i 

etterkrigstidens «avideologisering» og søket etter mer varige definisjoner av historiefaget og 

historikerens arbeidsmåter (som den kritisk empiriske skole) der objektivitet ble søkt gjennom 

en disiplinering av forskerfellesskapet. Det er uansett viktig at studenten ser 

postmodernismens, eller poststrukturalismens i sin egen 60/70-talls kontekst og derav ledende 

skikkelsers (Foucault, Lyotard etc) kritikk av samfunnets / politikkens bruk av vitenskapelig 

kunnskap – samt denne kunnskapens egne metanarrativer eller språklige representasjoner om 

«fremskritt», «utvikling», «frihet», «vekst». Spesielt Whites strukturalistiske undersøkelser av 

den historiske diskurs skulle virke utfordrende på historiefaget. Det forventes at studentene 



kjenner til dette og at Whites alternative historieteori representerte en form for relativisering. 

Mao. det var historikerens valg av narrative grunnstrukturer og «innplotting» som ble 

avgjørende i den historiske kunnskapsdannelsen, moral mer enn vitenskapsteori. Den 

tverrfaglige impulsen kom fra filosofi, språkvitenskap og litteratur. Og med den økende 

interessen for språket og diskursen som formende på menneskers meningsdanning og 

virkelighetsforståelse, ble historikernes syn på og bruk av skriftlige kilder som inngang til 

historisk kunnskap betydelig problematisert. Uttalelser som at det ikke er noe utenfor den 

historiske diskursen, eller kulturen, åpnet for et mer relativt sannhetsbegrep. Og alle ansatser 

som ser dette og kontrasterer det til andre teoretiske rammers syn eller vekting av sannhet, 

skal premieres. Selvstendighet og forståelse skal vektes. 

9 

Leopold von Ranke blir gjerne omtalt som historiefagets far. Hva slags forståelse av historie 

ligger til grunn for en slik karakteristikk? Grei ut om etableringen av historie som 

universitets- og vitenskapsfag, og diskuter Rankes betydning for transformasjoner i 

historieskrivningen på 1800-tallet. 

(Pensum: Melve, Hunt, Heiret et al, Aronsson et al, med også andre) 

Dette er en svært åpen oppgave som fordrer at studenten selv tar ansvar og disponerer. Viktig 

er det uansett at han/hun ikke tar det for god fisk at Ranke er historiefagets far. Mye i pensum 

tyder på at han ble gjort til det i ettertiden ut fra hans insistering på at den profesjonelle 

historikeren måtte basere seg på primærkilder og arkivstudier framfor tidligere historiske 

fremstillinger. Dette er en snever forståelse av faget som søker den absolutte sannhet i studiet 

av fortiden (og bare én sannhet). Samtidig dannet den tyske historiske skole også «skole» i 

andre land, deriblant Norge, og skjøv til side den bredere samfunns- og kulturhistorien. Alt 

med kodifisering av kildekritikken etc. er relevant her og de metodiske krav til 

historieskrivningen som ble tydelig på 1800-tallet, men som pekte vel så mye bakover til 16- 

og 1700-tallet og fram til tidlig 1900-tallet og impulsene fra samfunnsvitenskapen. 

Betydningen av nasjonen som historikernes ”paradigme” og historismen (med vekt på det 

unike / det individuelle med enhver periode og (nasjonens) historie), er også viktig. Det 

samme er  Rankes motstand mot Hegel og alle opplysningstidens teoritette historieskrivning. 

Samtidig er det viktig å vise åpenhet for at oppgaven kan løses på ulike måter. Selvstendighet 

og forståelse skal premieres. 

 

Eirinn Larsen, Oslo mai 2019 

 


