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 HI-117 V-19, generell informasjon
Emnekode: HI-117
Emnenavn: Verden og Norge på 1900-tallet
Dato: 22. mai
Varighet: 6 timer
 
Tillatte hjelpemidler:
 
Merknader: 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 HI-117 V-19, Del A-Besvar TRE oppgaver
HI-117 OPPGAVE  
Hi-117, ordinær eksamen, vår 2019

Eksamenen er delt i to. Under del A skal du besvare tre av fem oppgaver. Under del B skal du
besvare én av de to oppgavene. Beregn ca. 2 timer på del A, og ca. 4 timer på del B.

Del A. Besvar tre av oppgavene

1. Gjør rede for karakteristiske trekk ved industrialiseringen i Norge i perioden ca.
1905-1920.

 

2. Gjør rede for hovedtrekk ved dekoloniseringsprosessene i det 20. århundre.

 
 

3. Gjør rede for sentrale kjennetegn ved motstanden mot okkupasjonsregimet i Norge
1940-1945.

 

4. Berge Furre har betegnet perioden fra 1945 til ca. 1973 i norsk historie som «den
sosialdemokratiske orden». Gjør rede for karakteristiske trekk ved denne perioden.

 
 

5. I mellomkrigstiden ble store deler av Midtøsten dominert av europeiske makter som
såkalte mandatområder. Gjør rede for karakteristiske trekk ved dette systemet.
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Skriv ditt svar her...

 

Format                  

 Σ  

 

Words: 0

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket skrift')
javascript:void('Hevet skrift')
javascript:void('Fjern formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r om')
javascript:void('Midlertidige sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg til / fjern nummerert liste')
javascript:void('Legg til / fjern punktliste')
javascript:void('Sett inn spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Expand')


21.5.2019 HI-117 1 Verden og Norge på 1900-tallet

https://uia.inspera.no/admin#deliver-test/42440899 4/5

2 HI-117 V-19, Del B-Besvar EN av oppgavene
Del B. Besvar EN av oppgavene
 

1. I pensumboka A history of Modern Europe hevder John Merriman at mangelen på
politiske reformer i årene forut var avgjørende for tsarveldets fall i Russland i 1917:
«the failure to implement meaningful political reform brought down Nicholas II and
the Russian autocarcy in 1917». Gjør rede for hovedtrekk ved den politiske
utviklingen i Russland i årene ca. 1905-1917. Drøft deretter Merrimans påstand og
diskuter hvilke andre forhold som kan ha bidratt til revolusjonen.

 
 

2. I kapittelet “Hitler’s War?” drøfter Phillip Bell ulike historikeres syn på utbruddet av
2. verdenskrig. Et sentralt tema er hvorvidt krigen først og fremst bør forstås som
resultatet av én manns, Adolf Hitlers, politikk. Gjør rede for utviklingen i Europa i
årene før krigsutbruddet og diskuter ulike forklaringer på at krigen brøt ut. Drøft til
slutt hvorvidt påstanden om at Adolf Hitlers politikk bør forstås som hovedårsaken
til 2. verdenskrig er rimelig.
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