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Første pulje – Kandidater som holder prøveforelesning 4. desember 2014 

 

Roy A. Andersen (Ødegård)  

Hvor demokratisk har demokratiet i Athen blitt oppfattet i ettertid? 

 

Henrik Askjer (Collett) 
 
Skoleloven av 1860 i et sekulariseringsperspektiv. 
 

Sören Döpker (Orning) 

Forholdet mellom Danmark og Det tysk-romerske riket i høymiddelalderen. 

 

Lasse Lømo Ellingsen (Sørensen) 

Nynazisme i Norge og Sverige 1975-2000 – en sammenligning. 

 

Simen Eriksen (Johannessen) 

Stat og marked i norsk økonomi 1945 – 1985. 

 

Haavard Garathun (Pouillard) 

The history of jeans. 

 

Anniken Hareide (Vik) 

Europeisk integrasjon og menneskerettigheter 1948 – 2014. 

 

Gine Haugland (Sørensen) 

Islamisme som historisk og politisk fenomen. 



Anders Hilling (Pouillard) 

Political marketing from the 1960s. 

 

Mia Hveem (Waage) 

Hvorfor bidro hverken Camp David-avtalen i 1979 eller Oslo-avtalen i 1993 til etableringen av 

en palestinsk stat? 

 

Tommy Johansen (Myhre) 

Barnehagenes betydning for barndommen i etterkrigstidens Norge. 

 

Daniel B. Kristiansen (Ødegård) 

Hvilke muligheter hadde folket til å si sin mening i det republikanske politiske systemet? 

 

Ragnhild Linde (Waage) 

Hvorfor bidro hverken Camp David-avtalen i 1979 eller Oslo-avtalen i 1993 til etableringen av 

en palestinsk stat? 

 

Torbjørn Lund (Waage) 

Hvorfor ble politisk islam en sterk maktfaktor i tyrkisk politikk? 

 

Henrik Magnusson (Sørensen) 

Antisemittisme i Sverige 1945-2000. 

 

Tanja Olberg (Waage) 

Hvorfor var Norge egnet til å megle fred mellom Israel og palestinerne i 1993? 

 

Åsmund Olsen (Lange) 

Hovedlinjer i Arbeiderpartiets fiskeripolitikk 1945 – 1970. 

 

  



Mari Kirkerud Pedersen (Pouillard) 
 
Youth and cultures of consumption in 1960s Great Britain. 
 
 
Skaiste Puzinaite (Orning) 

Forskjeller og likheter i hvordan elitekvinner i middelalderen er blitt framstilt i de nordiske 

historiografiske tradisjonene. 

 

Nora Rodin (Sandvik) 

Norsk sjøfart under revolusjonskrigene ca. 1790-1814. 

 

Gisle Rønnebu (Orning) 

Forholdet mellom kongemakt og lokalsamfunn i senmiddelalderen i et nordisk perspektiv. 

 

Karine Sandtveit (Ødegård) 

Hadrian: En ny keiserrolle? 

 

Thomas T. Simonsen (Waage) 

Hvorfor bidro hverken Camp David-avtalen i 1979 eller Oslo-avtalen i 1993 til etableringen av 

en palestinsk stat? 

 

Anders Skaalgaard (Bruland) 

Fikk patentsystemene på 1800-tallet positiv innvirkning på lands industrielle og økonomiske 

utvikling? Referer til minst to land i framstillingen. 

 

Ida Henriette Stabæk (Sigurdsson) 

Redegjør for og drøft vikingangrepene på de britiske øyer mellom 800 og 1050. 

 

Hans Erik Sundkvist (Helsvig) 

I artikkelen "Pedosentrismens framvekst – Kunnskapens rolle i skolens nye 
sosialiseringsparadigme" skriver Ove Skarpenes "at faglig kunnskap, saklighetskrav og 
pålitelighet ser ut til å miste betydning" i den norske skolen fra 1960-tallet. Diskuter denne 
påstanden. 



 

Andreas Syversen (Vik) 

Globale politimenn? Britisk og amerikansk imperialisme i det 19. og 20. århundre. 

 

Anette Søberg (Vik) 

Den kalde krigen og menneskerettighetene 1948 – 1975. 

 

Skage A. Østberg (Vik) 

Ideologi og interesser: menneskerettigheter i internasjonal politikk 1947 – 1989. 

 

Johannes E. Øyen (Ødegård) 

Hva var den viktigste årsaken til at romerne erobret Middelhavsområdet under republikken? 

 

Vetle Aaserød (Waage) 

Hvorfor gikk det så galt i Libanon i 1975? Drøft de bakenforliggende årsakene til utbruddet av 

borgerkrigen. 


