
Periodisk evaluering av HIS 1300 Nyere verdenshistorie og HIS 1300EU Nyere europeisk 
historie for Europa-studier 

 
HIS 1300 Nyere verdenshistorie er et 20 poengs emne som gir innføring i 
verdenshistorien fra ca. 1500/1650 til i dag. Vårsemesteret 2010 ble undervisningen gitt 
i form av oversiktsforelesninger (24 dobbelttimer) og særemneundervisning (5 
dobbelttimer). Finn Erhard Johannessen, Arve Thorsen, Hallvard Notaker, Finn 
Fuglestad, Hilde Henriksen Waage, Harald Bøckman, Anders Kjøstvedt, Tor Egil Førland, 
Eldrid Mageli og Åsmund Egge holdt alle oversiktsforelesninger Våren 2010 ble det 
tilbudt 7 særemner fordelt på 12 grupper: Inkvisisjonen i europeiske kolonier, Arven 
etter Osman, Den franske revolusjonen, Holocaust, Fascismen, Den spanske 
borgerkrigen, Leopardmenn, vampyrer og hekser i nyere afrikansk historie. Studentene 
hadde et frivillig tilbud om å skrive en oppgave som lærerne på særemnet kunne 
kommentere. Nesten ingen benyttet seg av denne muligheten. Eksamen på HIS 1300 er 
en 6-timers-skoleeksamen. 
 
Til sammen 370 studenter var eksamensmeldt i HIS 1300: 262 studenter besto eksamen, 
47 strøk, og 61 møtte ikke. Gjennomsnittskarakteren var C. De største gruppene med 
studenter kom fra Historieprogrammet (139), Internasjonale studier (60), Lektor- og 
adjunktprogrammet (LAP) (32), Lektorprogrammet (40) og Statsvitenskap (14). 
 
52 studenter var eksamensmeldt i HIS 1300EU. 40 besto eksamen, 2 strøk og 10 møtte 
ikke. Gjennomsnittskarakteren var C. 
 
Evalueringen ble foretatt ved at studentene fikk delt ut og svarte på et skjema for 
periodisk emneevaluering. Veldig mange studenter svarte på undersøkelsen. 
Studentene var til dels svært godt fornøyde med emnet, det være seg både 
oversiktsforelesningene, som skåret veldig høyt, og særemneundervisningen. Da Nyere 
globalhistorie og Nyere europeisk historie ble slått sammen, var undervisningen lagt opp 
med to parallelle forelesningsrekker, en om Europa og en om Verden. Det var 
studentene misfornøyde med. I år hadde vi for første gang endret dette og laget et 
opplegg hvor undervisningen om Europa og Verden ble flettet sammen. Det har 
åpenbart fungert veldig godt.  
 
Det var imidlertid tre ting som studentene gjennomgående var misfornøyde med: 
 

1. Pensumrot - at pensum ikke foreligger når semesteret begynner eller at bøker 
ikke kommer i det hele tatt.  Dette gjaldt særemneundervisningen. 

2. Kvalifiseringsoppgaven – at den ikke lenger er obligatorisk. Dette vil imidlertid bli 
endret fra neste semester hvor en obligatorisk oppgave, som teller 30 prosent av 
karakteren, vil bli innført. Særemnelæreren skal kommentere et førsteutkast. 

3. Skoleeksamen – at det kun er en 6-timers skoleeksamen som teller. Dette vil 
også bli endret fra neste semester fordi det innføres en obligatorisk oppgave 
som teller 30 prosent av karakteren. 



 
Med disse endringene på plass er det all grunn til å tro at vi nå har utarbeidet et veldig 
velfungerende emne. 
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