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4000-NIVÅ 

Prøveforelesning på 20 minutter 

 

Martin Auke 

Forstedene på 1900-tallet – et middelklassefenomen? 

 

Håvard B. Aven  

Det norske arbeiderparti og statseid industri. Kontinuitet og brudd (1950-1990). 

 

Eline Backer 

Det nordiske samarbeidet under den kalde krigen – form og formål. 

 

Daniel E. Biesenbaum 

Trettiårskrigen – en religionskrig?  

 

Siri Brodén  

Tidsskriftenes betydning for utviklingen av offentligheten i Danmark-Norge på 1700-

tallet. 

 

Torkel R. Bråthen 

Norge – et land uten et eget aristokrati ved utgangen av seinmiddelalderen? 

 

Linda Bohlin 

Forestillingen om den sakrale kongen. 

 

Silje Karoline W. Dalby 

Religion og herskermakt på Island i perioden 900–1050.  

 

Halvor Gilboe 

Nasjonalitetspolitikken i Østerrike-Ungarn før 1918. 



 

 

Lars Gravråk 

Et nytt handelsregime? Veien til WTO 

 

Ane Høyem 

Strategier i kampen for kvinners stemmerett i Norge 1884–1913.  

 

Helge Jensenhaugen  

Hvorfor falt det osmanske riket sammen? 

 

Tarjei Kramviken 

Drøft betydningen av utenriks- og/eller sikkerhetspolitikk for 

nasjonsbygging i Pakistan. 

 

Halvor Meling 

Ulike fortolkninger av splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923. 

 

Liv Marit Olaisen 

En stormakt erstatter en annen? Storbritannias og USAs nye roller i Midtøsten etter  

Den andre verdenskrig. 

 

Elisabeth Rokkones 

Mirakler og legekunst i perioden 1000–1300. 

 

Jarl Russnes 

Hvilken effekt hadde den arabiske ekspansjonen på det østromerske/bysantinske 

riket? 

 

Magnus Kristian Wiik 

Norsk polarforskning 1890-1950 i Nordisk perspektiv.  

 

 

 



Viktig informasjon: 

Alle prøveforelesningene skal foregå fredag 25. mai 2012. Oversikten over når og hvor 

de enkelte kandidatene kommer opp vil bli kunngjort på websidene onsdag. 

Retningslinjer og råd finner du på neste side. 

 

PRØVEFORELESNING I HISTORIE, MASTERNIVÅ 

INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 

Gjelder fra høsten 2006 

RETNINGSLINJER  

1. Kandidaten får tema for prøveforelesning fire dager før den skal holdes.  

2. Gjennom prøveforelesningen skal kandidaten vise evne til å formidle faglig stoff på 

en oversiktelig og klar måte. Kandidaten kan forutsette at pensum i emnet er kjent for 

tilhørerne.  

3. Både form og faglig innhold blir vurdert, men det faglige veier tyngst.  

4. Forelesningen skal ta 20 minutter. Kandidaten leverer kopi av disposisjon og liste 

med benyttede kilder og sekundærlitteratur samt papirkopi av annet materiale som 

brukes (f.eks. lysark, slides) til eksamenskommisjonen.  

5. Det er adgang for kommisjonen til å stille kandidaten spørsmål relatert til 

forelesningen etter at forelesningen er avsluttet, maks 10 minutters varighet.  

6. Karakterene annonseres for kandidaten umiddelbart etter forelesningen og 

eventuelle spørsmål. Kandidaten får deretter en samtale med kommisjonen om 

vurderingen. Hvis flere kandidater foreleser over samme emne, kan kommisjonen 

vente med karaktersetting til siste kandidat er ferdig.  

7. Forelesningene er åpne for tilhørere.  

 

 



Gode råd til deg som skal holde prøveforelesning  

- Et manus som en har arbeidet mye med og som en kan godt, er den beste medisin 

mot nervøsitet.  

- Lag et ryddig manus med god plass mellom linjene (linjeavstand 2) og plass til å 

notere. Det er viktig at du finner lett fram i manuset. Paginer alltid manus. Snakk 

ikke for fort.  

- Den skriftlige formen fungerer ikke alltid når du skal framføre det muntlig, bl.a. 

fungerer mellomtitler ofte ikke når de bare blir lest opp.  

- Gjør stoffet til ditt eget, unngå lange referater av pensumlitteraturen. Det gjøres best 

ved å arbeide mye med en skikkelig problemstilling og ved å velge eget perspektiv 

eller ”grep” på stoffet.  

- Prøveforelesningen bør normalt ha en innledning som presenterer temaet og 

problemstillingen, en drøftende hoveddel og en avslutning med konklusjonene.  

- Det er ikke et krav at du holder deg ordrett til manus under selve forelesningen.  

- Hvis du vil bruke overhead eller tavle, må du varsle administrasjonen på historie-

student@iakh.uio.no, senest to dager før forelesningen. Vi kan likevel ikke garantere 

at du får et rom med dette utstyret. Husk også at det tar mye tid å bruke dette.  

- Inviter gjerne med tilhørere!         

 

Lykke til! 

Hilsen studieadministrasjonen ved historie/ 

IAKH 

 

 

        

 

 



 

 

 

 

 

 


