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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2008 II 

 

Historie, 19. november 2008 

4000-NIVÅ 

6 timers skoleeksamen 

 

REALHISTORISK LESEEMNE 

 

 

 

HIS4131: Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 

Gjør rede for og drøft forholdet mellom høvdinger og konger i maktkampene i landet i 

perioden ca. 1000-1300. 

 

 

HIS4158: Demokratisk teori og historisk praksis 1750-1815  

Drøft supplikkenes funksjon i Danmark og Norge under eneveldet. 

 

 

HIS4173: Problemer i Afrikas historie  

Redegjør for og diskuter politiske, økonomiske og sosiale endringsprosesser som følge av 

kolonialiseringen av Afrika sør for Sahara. 

 

 

HIS4351: Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og 

nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 

 

Den italienske fascismen, den tyske nasjonalsosialismen og den franske 

høyrenasjonalismen i mellomkrigstiden – likheter og forskjeller. 
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HIS4358: Genocide in Historical Context  

The Role of Ideology in the Armenian and the Jewish Genocide.  

 

 

HIS4372: Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. 

Diskuter Marshallplanens betydning for europeisk samarbeid. 

 

 

HIS4377: USA og Europa 

Diskuter i hvilken grad det er dekkende å tale om forholdet mellom USA og Europa 

under George W. Bush som ”Just Another Major Crisis”. 

 

 

 

HIS4414: Fra oktoberrevolusjonen til Murens fall 

Sovjetisk utenrikspolitikk fra 1917 til 1989 mellom realpolitikk og ideologiske 

overveielser. 

 

Sovjetisk utarikspolitikk frå 1917 til 1989 mellom realpolitikk og ideologiske 

vurderingar. 

 

 

 

Viktig informasjon: 

Sensur kunngjøres 10. desember 2008. Karakteren vil da være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan 

be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen én uke etter karakteren blir kunngjort, nemlig innen 

17. desember, ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. 

og e-postadresse som han/hun kan nås på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og det er opp til sensor 

hvorvidt begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. 

 

 

Viktig informasjon: 

Sensur vert kunngjort 10. desember 2008. Karakteren vil då vera tilgjengeleg på Studentweb. Kandidaten 

kan be om grunngjevnad for karakteren. Dette må skje innan ei veke etter karakteren vert kunngjort, 

nemleg innan 17. desember, ved å sende ein e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må 

oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/ho er tilgjengeleg på. Sensor vil ta kontakt med kandidaten og 

det er opp til sensor om grunngjevnaden vert gitt munnleg eller skriftleg. 


