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SAM1030 Verdenshistorie (10 stp/ECTS)
Studieprogram
Emne
Eksamen

Arbeidskrav
Omfang

Bachelor i religion og samfunn (180 stp)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp)
SAM1030 Verdenshistorie (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
• skrive en oppgave over oppgitt tema på 2000 ord.
Teller 50%. Vurderes A-F.
• gjennomføre
en avsluttende 4 timers
skoleeksamen. Teller 50%. Vurderes A-F.
• Redusert undervisning: Oppgave på 2500 ord.
48 undervisningstimer

Læringsutbytte
Studiet i emnet SAM1030 Verdenshistorie har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studiet skal gi kjennskap til:
• viktige utviklingstrekk og hendelser i verdenshistorien
• nasjonsbygging, krig og internasjonale forhold i det 20. århundret
• politiske, religiøse, økonomiske og sosiale faktorer som påvirker samfunnsutviklingen
Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens:
• evne til å drøfte viktige hendelser og endringsprosesser i verdenshistorien, spesielt i det 20.
århundret
• evne til å analysere utvikling og sammenhenger i verdenshistorien
• evne til å balansere, nyansere og problematisere historiografiske fortellinger
• evne til å reflektere over bruk av teori og metoder
Generell kompetanse
Studiet skal gi:
• forståelse for historiografiske problemstillinger
• en større forståelse for den ikke-vestlige/globale historieutviklingen
• evne til å forstå metodiske prinsipper som kjennetegner historieforskningen
Emnebeskrivelse
Emnet SAM1030 har som målsetting å gi en innføring i verdenshistorien med tilnærmet lik vekting
mellom Europa, Asia, Nor- og Sør-Amerika, Oseania og Afrika. Hensikten er å balansere den vestlige
historiefortellingen som ofte mangler viktige perspektiver, særlig fra det globale sør. En viktig del av
studiet er å gjøre rede for forhold og utviklingstrekk i verdenshistorien, med særlig fokus på det 20.
århundret.
Undervisningsform
Studiet består av en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum og skriving av oppgaver.
Emnet består av 48 undervisningstimer. Undervisningen skjer både gjennom interaktive forelesninger,
analyse av historiske caser og gruppediskusjoner.
Pensumlitteratur
Balsvik, Randi Rønning. Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv. 2010. (310 s.)
Sandmo, Erling. 2014: Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. (248s - utdrag 150 sider)
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Wiesner-Hanks, Merry E. (2015). A Concise History of the World. Cambridge University Press.
Supplerende litteratur
Knutsen, G. W. (2006). Lange linjer i historien. (120s)
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