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Amundsen, Rein 

Hvem er «de andre» i norrøn kultur? 

 

Aspholm, Eira Tveit 

Gi en historiografisk diskusjon av samisk politisk engasjement i perioden 1900 til 1945. 

 

Beck, Sebastian 

Hvorfor dro man på en ekspedisjon og hvilke utfordringer fantes? En sammenligning av 

ekspedisjoner til ulike verdensdeler 1800-1914. 

 

Egge, Bendik Brenn 

Maritim infrastrukturs betydning for utviklingen av turisme på 1800-tallet.  

 

Eikebråten, Kristina 

Overveiende lik eller forskjellig? Sammenlikne og diskuter Sverige, Danmark og Norges 

internasjonale engasjementspolitikk, ca. 1965 – 1990. Du kan velge å ta for deg ett eller flere 

politikkområder. 

 

Enger, Martha Maria Mikaelsen 

Beskriv og forklar utvikling av internasjonale tiltak mot tortur etter 1945, og diskuter 

hvorvidt disse kan sies å ha vært effektive. 

 

Eriksen, Kristoffer 

Did the politics and culture of the United States between 1865 and 1900 continue to advance 

the interests of the white South, as these had taken shape in the years before 1865, despite 

the Confederacy’s defeat in the U.S. Civil War? Discuss. 

 



Evjen, Katja 

Ytre-høyrepartier og utenomparlamentariske grupperinger i perioden 1960-1980 i Italia sett i 

lys av begrepene fascisme, høyreradikalisme eller høyreekstremisme. 

 

Farstad, Rune 

Den norske ml-bevegelsen 1968-80 – særtrekk og hovedlinjer. 

 

Gjeseth, Thor 

Fra Mao til Deng: Kinas økonomiske politikk etter 1978. 

 

Hansen, Jonas 

Kommunismen – en totalitær ideologi? 

 

Hestnes, Jo 

Dilemmaer og muligheter for det norske næringslivet under den tyske okkupasjonen 1940-

45. 

 

Hultin, Jonathan Wegger 

Politiske, økonomiske og vitenskapelige mål i norsk polarpolitikk ca. 1918 – 1940. 

 

Ingebretsen, Espen 

Diskuter ulike teorier om vold som emosjon i middelalderen. Bruk gjerne eksempler for å 
belyse ulike teorier. 
 

Iydir, Zulfiye Deniz 

Identifiser hovedtrekk i Nobelkomiteens tenkning om betingelser for fred og diskuter ulike 

syn på prisens internasjonale betydning.  

 

Jenssen, Torstein Bredal 

Drøft utenlandsk innflytelse på nordiske lover i høymiddelalderen (ca 1050-1300), og hvor 

mye dette endret seg i løpet av perioden. 

 

Knudtzon, Margaret Aasness 

Indigo: Tilbud og etterspørsel i Europa og Nord-Amerika ca. 1500 – 1800. 

 



Melby, Svend Are 

Er det mulig å studere/diskutere middelalderhistorie uten å se på emosjoner? 

 

Pacheco-Lie, Joachim 

Diskuter innvandring til Norge som nasjonal, internasjonal og transnasjonal historie: 

hvordan vil ulike perspektiv påvirke hvordan historien om denne skrives? 

 

Skyaasen, André 

Nordisk migrasjon til det hollandske Amerika 

 

Sletmo, Lars 

Drøft allianser i afghansk politikk. 

 

Solberg, Jan 

Britiske hemmelige tjenester i Sverige under annen verdenskrig – mål og virkemidler. 

 

Storli, Yngvild 

I hvilken grad ble British National Party påvirket av den franske bevegelsen La Nouvelle 

Droite? 

 

Svenning, Jon-Rune Olsen 

Norsk nøytralitetspolitikk 1. september 1939-9. april 1940 – forutsetninger, hovedlinjer og 

problemer. 

 

Wilhelmsen, Mathias 

På hvilken måte var Det norske Arbeiderparti revolusjonært fra 1918, og hvor lenge var det 

revolusjonært?  

 

Wold, Mathilde Bache 

Human Rights between East and West after 1945 

 


