
 

 

SENSORVEILEDNING  

 

Emnekode: 

 

SAM101 

 

Emnenavn: L-SAM10117 Samfunnskunnskap og historie 1 

LBSAM10117 Samfunnskunnskap og historie (1-7) 

LMUSAM10117 Samfunnskunnskap og historie (5-10) 

LUSAM10117 Samfunnskunnskap og historie 1 (5-10) 

Eksamensform: Hjemmeeksamen 

Dato:  3-6 desember 

 

Faglærer(e): Nicola Karcher 

Håvard Friis Nilsen 

Hans Petter Hermansen 

Eventuelt:  

 

 

 

Hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer, 3.-6. desember 

Ingen hjelpemidler tillatt 

Karakterregel: A-F, intern og ekstern sensor 

Antall kandidater: ca. 63 

Emneansvar: Nicola Karcher 

 



2 
 

Vurderingskriterier basert på karakterskala som benyttes av høyskolen 

 

 

 

Ønskelig kompetanse: 

 Avgrense og definere oppgaven 

 Kan i stor grad forstå og drøfte sammenhenger 

 Evne til selvstendig refleksjon 

 Overblikk og detaljkunnskap om oppgaven 

 God språkføring og klar argumentasjon 

 Godt kjennskap til pensumlitteraturen, og utstrakt bruk av den 

 Kjennskap til sentrale begreper 

 

Strykkarakter viser svært liten grad av måloppnåelse på alle områder 

 

Sensorene: 

Intern: Nicola Karcher og Håvard Friis Nilsen 

Ekstern: Chalak Kaveh (Høgskolen i Volda), Stig Bjørshol (Universitetet i Sørøst-Norge) 

 

Samfunnskunnskap og historie 

Kandidaten velger mellom to oppgaver, dvs. kandidaten svarer ENTEN på oppgave 1 

ELLER oppgave 2. 
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OPPGAVE 1:  

Den franske revolusjonen er et vannskille i politisk historie. Hva var årsakene til 

revolusjonens utbrudd, hva var de viktigste begivenhetene, og hvilke varige konsekvenser 

fikk den for etterkrigstiden. 

 

Sentrale punkter for vurdering. Kandidaten bør kunne diskutere følgende tema: 

  

Årsaker til den franske revolusjon:  

 Adelen var svekket 

 I sin iver etter å holde på privilegier provoserte adelen både bøndene og handelsborgerne 

 Støtten til den amerikanske krigen mot England tappet den franske statskassen 

 De politiske ideene var eksplosive, både fra USA og fra franske filosofer som Rousseau 

tidligere på 1700-tallet 

 Krise i landbruket 1787-88 

 

Sentrale hendelser i opptakten til og utviklingen av den franske revolusjon: 

 Kongen innkaller til Stenderforsamling når opprørsånden sprer seg (1, 2, og 3-standen).  

 Tredjestanden erklærer Nasjonalforsamling. 

 Kongen forsøker å slå ned folket med makt, utløser voldsom reaksjon. 

 Stormen mot fengslet “Bastillen” 14. juli 1789 

 Jakobinere og Gironder—hvem var de? 

 Menneskerettighetene erklæres 

 George Danton og Maximillien Robespierre—ulike lederskikkelser 

 Terroren av 1793 

  

Varige konsekvenser av revolusjonen: 

 De demokratiske ideene fra 1700-tallet ble normgivende for moderne stater. 

 Menneskerettighetene ble erklært og er fremdeles en sentral bestanddel i moderne politikk. 

 Maktfordelingsprinsippet ble institusjonalisert i moderne stater. 

 Revolusjonen førte til nye demokratiske revolusjoner utover 1800-tallet, og inspirerte 

framveksten av nasjonalisme, arbeiderbevegelse og kvinnebevegelse. 



4 
 

 Den norske Grunnloven av 1814 avgjørende inspirert av den franske revolusjonsideer om 

uavhengighet og frihet. 

 

 

OPPGAVE 2: 

Jødisk liv i Europa ha vært preget av konflikter med majoritetssamfunnet. Velg ut sentrale 

utviklingstrekk i jødefiendskapets historie og hvordan de har preget jødisk liv. Du kan 

utdype temaet ved ett eller flere utvalgte eksempler.   

 

Sentrale punkter for vurdering. Kandidaten bør kunne diskutere følgende tema: 

 

Sentrale utviklingstrekk i jødisk liv i Europa, for eksempel: 

 Utviklingen av diaspora 

 Utviklingen av gettoer 

 Jødisk liv i det mauriske Spania 

 Former for konflikt mellom de jødiske samfunnene og majoritetssamfunnet 

 Kirkens rolle 

 

Jødefiendeskap – årsaker, stereotyper og hvordan de påvirket jødisk tilværelse, for 

eksempel:  

 Korstogbevegelsen og hvordan denne har forandret synet på jødene og dermed deres 

stilling i de europeiske samfunnene 

 Stereotypisering og sentrale anklager mot jøder (for eksempel ritualmord, 

brønnforgiftning) 

 Fordrivelsen fra Spania 

 

Sentrale begrep 

 Diaspora 

 Antijudaisme, antisemittisme, rasisme 

 Her spesielt forskjellen mellom religiøs og rasistisk begrunnet jødefiendeskap 


