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INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2009 II 

 

Historie, 25. november 2009 

4000-NIVÅ 

6 timers skoleeksamen 

 

REALHISTORISK LESEEMNE 

 

 

 

HIS4111: Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet 

Gjør rede for kvinnenes posisjon i greske bystater og diskuter hva et komparativt 

perspektiv kan gi av nye innsikter om samfunn som disse. 

 

HIS4130: Middelalderkulturen 

Drøft bakgrunnen for og betydningen av innføringen av obligatorisk skriftemål på det 

fjerde Laterankonsilet i 1215. 

 

HIS4158: Demokratisk teori og historisk praksis 1750-1815  

Gjør rede for og drøft noen hovedsynspunkter i debatten om maktfordeling på 1700-

tallet. 

 

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

nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 

Tysk nasjonalsosialisme og tysk nasjonalideologisk tradisjon – brudd og kontinuitet. 

 

HIS4355: Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden 

Gjør rede for antisemittismen i henholdsvis Polen og Tyskland i mellomkrigstiden og 

drøft forskjeller og likheter. 
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HIS4358: Genocide in Historical Context  

Nationalism and Genocide. Discuss possible connections. 

 

HIS4359: Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito 

Mussolini til Osama bin Laden 

Drøft hvorvidt det er treffende å karakterisere fascistregimet i Italia som totalitært. 

 

Drøft om det er treffande å karakterisere fascistregimet i Italia som totalitært. 

 

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

I hvilken grad påvirket USA utviklingen av europeisk samarbeid i perioden 1947-1958? 

 

HIS4377: USA og Europa 

Diskuter i hvilken grad boktittelen Just Another Major Crisis? er en dekkende 

beskrivelse av forholdet mellom USA og Europa under George W. Bush. 

 

HIS4411: Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 

Ta utgangspunkt i Camp David forhandlingene i 1978-1979. Drøft hvorfor disse 

fredsforhandlingene ikke bidro til å løse konflikten mellom Israel og palestinerne. 

 

HIS4414: Fra oktoberrevolusjonen til Murens fall 

Drøft påstanden om at Sovjetunionen etter Hitlers maktovertakelse temmelig konsekvent 

søkte “kollektiv sikkerhet”. 
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Viktig informasjon: 

Sensur kunngjøres 17. desember 2009. 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 

28. 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 17. desember 2009. 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 28. 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. 

 


