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Kopi av HI-137, oppgave
Eksamen HI-138,
Eksamen HI-138, “Migration: A Global History”, UiA 2019
Informasjon om eksamen:
Besvar kun 4 av oppgavene! Du kan selv velge hvilke 4 du vil besvare.
Oppgavene kan besvares på engelsk eller norsk
Det er lov å bruke en tospråklig ordbok om du skal skrive på engelsk
Det er lov å bruke penn eller blyant for å skrive notater
Hver besvarelse burde ha en kort introduksjon, hoveddel, og konklusjon
Hver besvarelse burde ikke overskride en side på inspera

Oppgave 1) Nevn et teoretisk konsept som forskere tar i bruk for å studere migrasjon.
Knytt konseptet til en ekte historisk hendelse.

Oppgave 2) Beskriv den lange reisen som afrikanske slaver ble tvunget til å ta til
Amerika: Beskriv de forskjellige forhold, kontekster, og stopper de ble utsatt for: fra det å
bli fanget til arbeidet på amerikanske plantasjer. Prøv å være så spesifikk som mulig. (25
poeng)

Oppgave 3) “Bonded labor migrations” definerte migrasjonsstrømning fra 1500 til 1900.
Nevn og sammenlign forskjellige “Bonded labor migrations” i forhold til makt og tvang.
Hvordan var de forskjellige? Hvordan var de like? (25 poeng)

Oppgave 4) Sammenlign tidlig (1825-50) og sen (etter 1900) migrasjon fra Norge til
Amerika med tanke på motivasjon. (25 poeng)

Oppgave 5) Beskriv migrasjonsformer som ble satt i gang ved avkolonisering i midten av
20. århundre. (25 poeng)

Eksamen HI-138, “Migration: A Global History”, UiA 2019
Nynorsk
Informasjon om eksamen:
Svar berre på 4 av oppgåvene! Du kan sjølv velja dei 4 du vil svara på.
Svara kan skrivast på engelsk eller norsk
Om du skriv på engelsk, kan du bruka ei tospråkleg ordbok.
Du kan bruka penn eller blyant for å skriva notatar.
Kvart svar bør ha ein kort introduksjon, ein hovuddel, og ein konklusjon
Kvart svar bør ikkje vera lengre enn ei side i Inspera
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Oppgåve 1) Nemn eit teoretisk konsept som forskarar tek i bruk for å studera migrasjon.
Knyt konseptet til ei ekte historisk hending.

Oppgåve 2) Omtal den lange reisa afrikanske slavar vart tvungne til å ta til Amerika.
Omtal dei ulike tilhøva, kontekstane og opphald dei vart utsette for: frå det å bli tekne til
fange til arbeidet på amerikanske plantasjar. Prøv å vera så spesifikk som mogeleg. (25
poeng)

Oppgåve 3) “Bonded labor migrations” definerte migrasjonsstraumen frå 1500 til 1900.
Nemn og samanlikn ulike “Bonded labor migrations” i høve til makt og tvang. Korleis var
dei ulike? Korleis var dei like? (25 poeng)

Oppgåve 4) Samanlikn tidleg (1825-50) og sein (etter 1900) migrasjon frå Noreg til
Amerika med tanke på motivasjon. (25 poeng)

Oppgåve 5) Omtal migrasjonsformer som vart sette i gong ved avkolonisering i midten
av 20. århundre. (25 poeng)
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