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Periodisk emnerapport for HIS4010 
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Undervisning i dette emnet blir gitt hvert semester for 1. semesters masterstudenter. Undervisning 
og eksamensavvikling har fulgt omtrent samme mal gjennom flere år med enkelte endringer i 
pensum underveis. Høsten 2008 ble undervisningen delt mellom Tor Egil Førland og Gro 
Hagemann med 6 dobbelttimer på hver. Det var ingen avvik i forhold til emnebeskrivelsen.  
 
I alt 40 studenter meldte seg til eksamen, hvorav to fra lektor- og adjunktprogrammet og de øvrige 
38 fra historieprogrammet. Av disse var det 30 som besto eksamen, 4 som ikke møtte, og 6 som 
strøk. 6 stryk er nok flere enn det som har vært vanlig. Fra sensorhold rapporteres det dessuten om et 
overraskende lavt kunnskapsnivå også blant de som besto eksamen. Mange studenter manglet 
forståelse av helt grunnleggende teoretisk-metodiske spørsmål. Det er en opplagt utfordring å finne 
ut hva dette bunner i. 
 
Evalueringer fra studentene gir noen signaler om hva problemene kan bunne i. Mange bemerket at 
de teoretiske emnene var svært vanskelige, og at det var tøft å starte masterstudiet med så avansert 
og spikende pensumstoff.  Det ble uttrykt klare ønsker fra mange om at historiografidelen av 
pensum ble undervist først og ga en forberedelse til de mer krevende teoretiske emnene. På den 
andre siden var det gjennomgående positive reaksjoner på undervisningen, både lærerinnsatsen, 
stemningen i timene og den aktive bruken av Fronter og av forberedte, skriftelige innlegg til timene. 
Utbyttet ble stort sett vurdert som best når undervisning og diskusjoner foregikk i plenum, mens 
gruppediskusjonene ble vurdert lavere.  
 
Som et frivillig tilbud kunne studentene ved høstens kurs levere et skriftlig sammendrag av en 
artikkel eller et bokkapitel som skulle legges ut på Fronter før timen, og som ble kommentert og 
diskutert i timen. Evalueringene viser nesten utelukkende positive reaksjoner på denne formen, både 
som læringsform for den enkelte og som utgangspunkt for diskusjon i timene. Svært mange av 
studentene leverte skriftlige bidrag i løpet av kurset.  
 
Studentene etterlyste et klarere opplegg for hele kurset fra starten, og særlig etterlyste de en 
tydeligere beskjed om hva som ble forventet av dem til eksamen. Noen uttrykte også ønske om en 
mer krevende evalueringsform, som skriftlig hjemmeoppgave eller mappeevaluering. Som det nå 
var, opplevde flere at dette kurset ikke var så viktig som de to andre emnene i første semester, og at 
undervisningen på dette emnet derfor ble en salderingspost i totalregnskapet.   
 
 
Som et resultat av erfaringer som ble gjort av lærerne i løpet av høstens kurs, er det fra dette 
semesteret innført et obligatorisk krav om et skriftlig eller muntlig innlegg fra studentene i løpet av 
kurset. Ut fra egne undervisningserfaringer, studentevalueringene og samtale med én av høstens 
sensorer, er det emneansvarliges vurdering er at det finnes et klart forbedringspotensial for dette 
emnet også på andre felter:  

• Pensumlitteraturen burde revideres med sikte på å finne en egnet lærebok til undervisning i 
historieteori og metode tilpasset masternivå. Å tilegne seg dette ved hjelp av et antall 
spredte og til dels krevende artikler viser seg ikke å være noen god løsning.  

• Emnebeskrivelsen burde gjennomgås med tanke på en tydeligere formulering av kursets 
opplegg, læringsmål og evalueringsform.  


