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Bokmål 

 

Velg en av følgende to oppgaver: 

 

Enten 
Kulturmøter er et sentralt kulturhistorisk forskningstema. Kulturmøter kan forekomme på 

innsiden av et samfunn (for eksempel mellom borgere og bønder, elite- og folkekultur 

eller mellom retten og trolldomsanklagede kvinner) eller mellom samfunn og kulturer 

som møtes for første gang (for eksempel oppdagelsen av Amerika og erobringen av 

Mexico). Drøft fremstillingen av forskjellige kulturmøter i pensumlitteraturen. Legg vekt 

på hva slags kilder som ligger til grunn for fremstillingene.     

 

 

eller 

 

Både Grafton og Hastrup knytter renessansen til en gjenoppdagelse av antikk kultur og en 

oppdagelse av et humanistisk studieobjekt. Redegjør for denne karakteristikken av 

renessansen. Relater den deretter (i) til Todorovs syn på kulturkunnskapens rolle i 

oppdagelsen og erobringen av Amerika og (ii) til det som Burke kaller den første fasen i 

reformen av folkekulturen. Stoff fra Aries og Purkiss kan trekkes inn i beskrivelsen av 

reformen av folkekulturen. 
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Nynorsk 

 

Vel ei av fylgjande to oppgåver: 

 

Enten 
Kulturmøte er eit sentralt tema i  kulturhistorisk forsking. Kulturmøte kan inntreffe på 

innsida av eit samfunn (til dømes mellom borgarar og bønder, elite- og folkekultur eller 

mellom retten og trolldomstiltala kvinner) eller mellom samfunn og kulturar som møtast 

for fyrste gong ( til dømes oppdaginga av Amerika og erobringa av Mexico.) Drøft 

framstillinga av ulike kulturmøte i pensumlitteraturen. Legg vekt på kva kjelder som ligg 

til grunn for framstillingane.      

 

 

eller 

 

Både Grafton og Hastrup knyt renessansen til ei att-oppdaging av antikk kultur og ei 

oppdaging av eit humanistisk studie-objekt. Gjer greie for denne karakteristikken av 

renessansen. Relater den så til (i) Todorovs syn på kulturkunnskapen si rolle i oppdaginga 

og erobringa av Amerika og (ii) til det som Burke kallar den fyrste fasen i reforma av 

folkekulturen. Stoff frå Aries og Purkiss kan trekkast inn i skildringa av reforma av 

folkekulturen. 
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