
Sensorveiledning IDE1105 - spesielt 

 

Hjemmeeksamen: 

Enten: 

Hva kjennetegner opplysningstiden som epoke? Trekk inn minst to verker fra pensum. 

Eller: 

Flere av verkene på pensum beskriver hvordan visse grupper av mennesker har blitt betraktet 

som mindreverdige ut fra ulike kriterier (kjønn, rase, kultur). Ta utgangspunkt i minst to slike 

verker og presenter hovedtankene i dem. Hvilke likheter og forskjeller finner du i deres besk-

rivelse av hvordan bestemte grupper nedvurderes?    

 

Når det gjelder den første oppgaven, vil en jevnt god besvarelse (C) ha valgt ut to eller flere 

verker fra pensum som vil gjøre det enkelt for kandidaten å fremheve grunnleggende trekk 

ved opplysningstiden. Oppgaven bør også inneholde en begrunnelse for hvorfor nettopp de 

trekkene som kandidaten har valgt å fremheve, er typiske for perioden. 

Den virkelig gode besvarelse (B eller A) vil i tillegg inneholde noen refleksjoner over selve 

epokebegrepet – altså si litt om hva en epoke er i idéhistorisk forstand, at den må betraktes 

som en modell/konstruksjon, at den er en forenkling osv., samt at de kjennetegn som trekkes 

frem ikke er de eneste mulige. 

 

Når det gjelder den andre oppgaven, vil en jevnt god besvarelse (C) ha valgt ut to eller flere 

verker fra pensum som kan sies å inneholde de kjennetegn som oppgaveteksten spør etter, ha 

redegjort for hovedtankene i dem, samt eventuelle likheter og forskjeller dem imellom.  

Den virkelig gode besvarelse (B eller A) vil i tillegg reflektere over de ulike formene for ned-

vurdering av bestemte grupper som man finner i den moderne verden, samt om disse kan sies 

å utgjøre en uløselig del – eller en konsekvens av – det moderne.    

 

 

 

 

 

 

 



Skoleeksamen 

 

Tre av følgende oppgaver må besvares: 

 

1. Kultur- og samfunnskritikk har vært et viktig idéhistorisk tema etter 1800. Gi et eller flere 

eksempler på dette med utgangspunkt i pensumlitteraturen.  

 

2. Redegjør for hovedtrekkene i Darwins utviklingslære 

 

3. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom tekst og kontekst i idéhistorien? 

 

4. Hva mener Weber med uttrykket «den avfortryllede verden»? 

 

Når det gjelder oppgave 1, vil en jevnt god besvarelse (C) trekke frem relevante eksempler på 

den type verker som det spørres etter, samt forsøke å finne noen felles trekk eller klare for-

skjeller mellom de verker som er valgt. Den virkelig gode besvarelse (B eller A) vil i tillegg 

forsøke å gi en idéhistorisk forklaring på likheter og ulikheter verkene imellom. 

 

Når det gjelder oppgave 2, vil en jevnt god besvarelse (C) redegjøre for Darwins utviklings-

lære med hovedvekt på forholdet mellom utvikling og naturlig utvalg. Den virkelig gode 

besvarelse (B eller A) vil i tillegg får frem at det som skiller Darwin fra hans forgjengere 

nettopp er koplingen mellom avstamning og seleksjon.  

 

Når det gjelder oppgave 3, vil en jevnt god besvarelse (C) redegjøre for forholdet mellom 

tekst og kontekst med eksempler fra pensumverker. Den virkelig gode besvarelse (B eller A) 

vil for det første kunne problematisere en altfor skarp distinksjon mellom tekst og kontekst og 

i tillegg si noe om kontekstens betydning for idéhistoriske forklaringer.  

 

Når det gjelder oppgave 4, vil en jevnt god besvarelse (C) få klart frem at «den avfortryllede 

verden» handler om at vitenskapen i den moderne verden har overtatt religionens plass som 

en forklaring av verden. Den virkelig gode besvarelse (B eller A) vil i tillegg kunne si noe om 

hvorfor vitenskapen likevel ikke kan forklare tilværelsens eksistensielle sider på samme måte 

som religionen i sin tid kunne.      


