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HIS1002 Historie 
 

              Informasjon 
 
Fagkode    Fagnavn   
HIS1002 Historie 
 
Utdanningsprogram  
Studieforberedende utdanningsprogram, Vg3. Fellesfag. 169 årstimer 
 
 
Privatistordning: 
Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter 
forberedelsestid.  
Eksamen i HIS1002 Historie omfatter kompetansemålene i læreplanen til Vg2 og Vg3.  
 
 
Hjelpemidler til eksamen: 
I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.  Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan privat 
PC med åpent internett benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar notater på PC-en i 
forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke PC-
en til noe annet enn å se på notatene dine. 

 
Eksamensavgift: 
Det er 1 avgift for muntlig eksamen. 
 
 
Generelt leseforslag: 
Eksamen i det enkelte fag tar utgangspunkt i læreplanen. Derfor må privatisten sette seg 
godt inn i læreplanen for faget.  
 
 
Forslag til lærebøker/lærestoff 
 
Privatisten er selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendige lærebøker/lærestoff som dekker 
læreplanens kompetansemål. 
 
Hjemmesider til de ulike bokforlag kan være nyttige å sjekke. 
Eksempel: 
Cappelen Damm 
Aschehoug  
 
Nasjonal Digital læringsarena kan være en hjelp til å skaffe lærestoff. 
 
 

http://www.udir.no/
https://www.cappelendammundervisning.no/
https://www.aschehoug.no/Undervisning/Videregaaende-11-13
https://ndla.no/
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Generell vurderingsveiledning: 
 
Til muntlig eksamen blir privatisten vurdert etter: 
 

Hovedområder Høy kompetanse 
Karakter 6-5 

Middels 
kompetanse 
Karakter 4-3 

Lav kompetanse 
Karakter 2-1 

Historieforståelse og 
metoder 

Du viser høy 
kompetanse i 
selvstendig vurdering 
av periodeforståelse 
og hva som legges til 
grunn for 
periodisering. Du er i 
stand til å drøfte 
bakgrunnen for de 
ulike historiske 
periodene. Du viser 
høy kompetanse i 
kildeforståelse. Du 
viser stor 
selvstendighet i å 
kritisk tolke og 
anvende ulikt 
historisk 
kildemateriale       

Du viser kompetanse 
i å gjøre rede for 
ulike historiske 
perioder. Du kan til 
en viss grad forklare 
bakgrunnen for 
periodiseringen. Du 
har noe begrenset 
kompetanse i å 
vurdere bakgrunnen 
for periodene. Du 
har kompetanse i å 
skille ulike former 
historiske kilder. Du 
kan i noen grad sette 
kildene inn i en 
sammenheng.  

Du har svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i å 
gjøre rede for ulike 
historiske perioder. 
Du har svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i å 
forstå og bruke 
kilder.  

Samfunn og 
mennesker i tid - 
Antikken 

Du viser høy 
kompetanse i å 
sammenligne to eller 
flere antikke 
samfunn. Du kan 
selvstendig drøfte 
hva som er de ulke 
kjennetegnene og 
hovedforskjellene i 
de valgte antikke 
samfunnene. Du 
viser høy 
kompetanse i å 
vurdere antikkens 
betydning politisk og 
kulturelt for det 
moderne samfunnet 

Du kan til en viss 
grad gjøre rede for 
ulike forskjeller i 
noen utvalgte 
antikke samfunn. Du 
kan peke på noen 
områder hvor 
antikken har påvirket 
dagens moderne 
samfunn 

Du har svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i å 
trekke frem de alle 
mest sentrale 
kjennetegnene for 
de ulike antikke 
samfunnene. Du har 
svært liten 
kompetanse i å vise 
til antikkens 
påvirkningskraft 
generelt.  

Samfunn og 
mennesker i tid - 

Du viser svært god 
forståelse for 

Du kan gjøre rede for 
de mest sentrale 

Du har svært 
begrenset, eller 
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Middelalder sentrale 
økonomiske, 
kulturelle, sosiale og 
politiske trekk i norsk 
og europeisk 
middelalder. Du viser 
svært god evne i å 
drøfte hvordan disse 
trekkene påvirker 
hverandre. Du viser 
forståelse for 
hvordan Norge ble 
påvirket av andre 
kulturer. 

utviklingstrekkene i 
norsk og europeisk 
middelalder. Du har 
begrenset 
kompetanse i å 
vurdere hvordan de 
sentrale 
utviklingstrekkene i 
perioden virket inn 
på hverandre.  

ingen kompetanse i 
sentrale kjennetegn 
for norsk og 
europeisk 
middelalder.    

Samfunn og 
mennesker i tid – 
Opplysningstiden og 
demokratisering og 
ideologier 

Du kan i utstrakt 
grad drøfte 
opplysningstidens 
påvirkningskraft for 
samfunnet. Du viser 
svært god 
kompetanse i å 
analysere bakgrunn 
for og konsekvenser i 
sentrale områder 
som nasjonalismen, 
industrialiseringen, 
ideologienes 
fremvekst, 
imperialismen. Du 
viser meget god 
kompetanse i å 
drøfte hvordan de 
ovennevnte emnene 
påvirket hverandre 
både internasjonalt 
og i Norge.     

Du kan gjøre rede for 
de mest sentrale 
trekkene i 
opplysningstiden. Du 
har liten kompetanse 
i å vise betydningen 
av opplysningstiden 
som et vendepunkt i 
historien. Du kan 
gjøre rede for de 
viktigste ideologiene 
og sentrale trekk ved 
imperialismen, 
nasjonalismen og 
industrialiseringen.    

Du kar svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i 
sentrale trekk ved 
opplysningstiden og 
demokratiseringen 
og ideologienes 
fremvekst. Du kan til 
en viss grad gjøre 
rede for noen helt 
sentrale trekk ved 
opplysningstiden 
og/eller 
industrialiseringen, 
nasjonalismen og 
imperialismen. Det 
vises som 
fragmentert 
kunnskap.  

Samfunn og 
mennesker i tid - 
Verdenskrigene 

Du viser meget god 
kompetanse i å gjøre 
rede for og drøfte 
bakgrunnen og 
konsekvensene av de 
to verdenskrigene. 
Du kan i utstrakt 
grad vise til hvordan 
Norge ble påvirket av 
de to krigene     

Du kan gjøre rede for 
de sentrale 
kjennetegnene ved 
de to 
verdenskrigene. Du 
har en 
grunnleggende 
oversikt over de 
sentrale årsakene til 
krigene. Du kjenner 
til og kan gjøre rede 

 Du kar svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i 
sentrale trekk ved de 
to verdenskrigene. 
Du kjenner til noen 
hendelsesforhold for 
en, eller begge 
krigene.  
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for Norges rolle i de 
to verdenskrigene.  

Samfunn og 
mennesker i tid – 
Norge etter 1945 

Du viser meget god 
kompetanse i 
forståelse for de 
politiske, 
økonomiske, sosiale 
og kulturelle 
utviklingstrekkene i 
Norge. Du viser 
meget god 
kompetanse i å 
drøfte hvordan disse 
utviklingstrekkene 
var påvirket av 
internasjonale 
forhold, samt 
hvordan de påvirket 
hverandre nasjonalt.  

Du kan gjøre rede for 
de sentrale 
utviklingstrekkene 
politisk, økonomisk, 
sosialt og kulturelt i 
Norge i 
etterkrigstiden. Du 
har mindre 
kompetanse i drøfte 
og gjøre rede for 
bakgrunnen for disse 
utviklingstrekkene   

 Du kar svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i 
sentrale 
samfunnsforhold i 
Norge i 
etterkrigstiden.  

Samfunn og 
mennesker i tid – 
Verden etter 1945 

Du viser meget god 
kunnskap i å gjøre 
rede for å drøfte 
bakgrunn og 
sammenheng for en 
eller flere konflikter i 
etterkrigstiden. Du 
er i stor grad i stand 
til å drøfte 
virkningene 
internasjonalt som 
følge av de valgte 
konfliktene. Gjøre 
rede for et ikke-
europeisk lands 
utvikling og drøfte 
kontrafaktiske 
utviklingsmuligheter 
for det valgte landet. 
Du kan vurdere å 
drøfte bakgrunn og 
mulige løsninger på 
en pågående 
konflikt.  

Du kan gjøre rede for 
innholdet i en 
konflikt i 
etterkrigstiden. Du 
kan skille mellom de 
mest sentrale 
trekkene for 
konflikten. Du kan 
gjøre rede for en 
pågående 
internasjonal 
konflikt. Du har 
imidlertid liten 
kompetanse i å 
vurdere 
kontrafaktiske 
alternativer.  

Du kar svært 
begrenset, eller 
ingen kompetanse i  
å gjøre rede for de 
aller mest 
grunnleggende 
trekkene i en eller 
flere konflikter i 
etterkrigstiden. Du 
har svært begrenset, 
eller ingen 
kompetanse i gjøre 
rede for en 
pågående konflikt.  

 
 


