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Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 
 

Historie bachelor 

Undersøkelse gjort våren 2009 

 

 

Bakgrunn 

76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år.  

60,8 % av dem som svarte er menn. De fleste som svarer er i midten av studiet, tallet er 

størst på 2. semester: 44 % og 4. semester: 34,7 %.  

 

 

Bakgrunnsspørsmål 

Av de spurte har 52,6 % ikke høyere utdannelse fra før. Men hele 21,1 % har en avsluttet 

grad fra UiO, et annet universitet eller høyskole. 82,9 % av respondentene svarer at de er 

heltidsstudenter.  Av de 17, 1 % som oppgir at de er deltidsstudenter, svarer 46,2 % av 

dette er pga. jobb. 23,1 % oppgir helsemessige årsaker, mens 30,8 % oppgir ”Annet” som 

grunn. 78,9 % planlegger å gjennomføre hele studiet for å oppnå en bachelorgrad. Bare 

6,6 % oppgir at de ikke planlegger å gjennomføre hele graden, mens 14,5 % vet ikke. 40 

% av de som ikke planlegger å gjennomføre studiet oppgir at det er fordi de ønsker 

undervisningskompetanse i ett fagområde.  

 

På spørsmål om hvor mange timer i uka respondentene bruker i uka svarer 32,9 % at de 

bruker mellom 16-25 timer. 27,6 % svarer 26-35 timer i uka og 23,7 % svarer 5-15 timer.  

 

Semesterstart 

På spørsmål om hva som var nyttig for å komme i gang ved semesterstart på en skala fra 

1-6 der 1 er svært lite nyttig og 6 er nyttig svarer 24,3 % 4, altså at det var nyttig med 

informasjonsmøte. 16,2 % svarer at de ikke har brukt tilbudet. Og 18, 2 % svarer 2 – at 

det var lite nyttig med informasjonsmøte. Velkomstbrevene får 5 på samme skala av 27 

% av respondentene. Nettinformasjon om programmet synes 37,8 % er svært nyttig (6 på 

skalaen), 18, 9 % meget nyttig (5) og 24,3 % nyttig (4). Nettsidene våre er altså stedet der 

de fleste henter informasjonen de trenger fra. 

 

Fadderordningen er det delte meninger om: 19, 4 % synes den var svært lite nyttig, mens 

25 % ga en 4 – altså ganske nyttig. 19, 4 % har ikke brukt fadderordnningen ved 

semesterstart. Semesterregistrering i PC stua får en spredt poengsum. Flertallet, 32, 4 % 

har ikke benyttet seg av tilbudet. Biblioteksorienteringen får en lav poengsum blant 

respondentene på historie: 10, 8 prosent gir 1, 16,2 % gir 2 og 10,8 % gir 3 på skalaen fra 

1-6. Og hele 45,9 % har ikke brukt tilbudet.  

 

Det virker altså som om flere av tilbudene for å lette semesterstarten ikke brukes av 

studentene, og at internett er den viktigste kilden for informasjon. 

 

 

Pensum og undervisning 
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Samlet sett faller nivået på pensum og undervisning midt på treet med 3,19 poeng på en 

skala fra 1 til 6 der 1 er svært vanskelig og 6 er svært lett. 

 

54,1 % gir 3 poeng på undervisningen (altså verken for vanskelig eller for lett), 24,3 % 

gir 4 poeng (lett) og 16,2 % synes undervisningen er vanskelig (2 poeng).  

 

Bacheloroppgaven får en høy skår: totalt 5,38 på en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd. 

Men av de spurte svarer 37,5 % at de ikke har tatt bacheloroppgaven, så tallmaterialet er 

litt tynt. 25 % gir BA-oppgaven 4 poeng, og 12,5 % gir 5 og 6 poeng.  

 

 

Emnegrupper, sammensetning av grad 

Samlet sett gir respondentene 3,86 poeng på en skala fra 1 til 6 på spørsmål om hvor 

fornøyd eller misfornøyd respondentene er med den faglige sammenhengen mellom 

emnegruppene. 

 

53,9 % ønsker flere valgmuligheter for sammensetning av emner og emnegrupper i 

programmet, mens 23,7 % ønsker å beholde det slik som nå. Bare 2,6 % ønsker færre 

valgmuligheter. Selve bredden i emnetilbudet er studentene jevnt over fornøyd med: 27,6 

% gir 4 på skalaen fra 1-6 der 6 er svært fornøyd, 22,4 % gir 3 og 18,4 % gir 5. Flertallet 

Sammenhengen mellom emnene i 80-gruppa får 4 poeng av 34,2 % og 3 av 19,7 %. 

 

 

Faglig og sosialt 

Det er gledelig å se at 42,1 % er fornøyd med sin faglige utvikling (4 poeng) og 28,9 % 

meget fornøyd (5 poeng). Det sosiale miljøet på programmet får en lav skår, 25 % er 

svært misfornøyd med det sosiale miljøet. 14,5 % er misfornøyd (1) og 15,8 % er litt 

misfornøyd (3). Bare 6,6 % er fornøyd eller svært fornøyd (5 og 6) med miljøet. Dette 

kan komme av at historie er et stort program med mange studenter. Men det er likevel 

betegnende at tross av at programmet bare har én studieretning (ett fag) og aktivt 

Fagutvalg og flere studentorganisasjoner (Clio og Ride Ranke), er mange tydeligvis 

utenfor de sosiale aktivitetene på programmet. 

 

Kommunikasjon mellom lærere og studenter skårer midt på treet, 27,6 % gir 3 poeng og 

27,6 % gir 4 poeng. Hele 86,8 % opplever at de lærer mest av forelesninger, 61,8 % av 

seminargrupper og 71,1 % av egenstudier (flere valg var mulig).  

 

Studieprogrammet som helhet får 4 poeng av flertallet: 48,7 %, er litt fornøyd (4), 

19,7 % er fornøyd (5) og 22,4 % er litt misfornøyd (3) – det er altså 

forbedringspotensial, men ingen stor misnøye.  

 

 

 

Trivsel og tilhørighet 

27,6 % føler litt tilhørighet til studieprogrammet (3 og 4). Flere føler tilhørighet til 

studieretningen og færre til instituttet. Tilhørighet til faget, emne og 80-gruppe skårer 
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relativt likt: 30,3 % føler litt tilhørighet til faget (4), 30,3 % føler verken eller/liten 

tilhørighet til emnet (3) og 26,3 % føler litt tilhørighet til 80-gruppen (4). 

 

Hva skal til for å gjøre studentene fornøyd? 64,5 % mener det er svært viktig med god 

kvalitet på undervisningen. 39,5 % mener at det er svært viktig og 34,2 % mener det er 

meget viktig med mulighet for faglig fordypning. 48, 7 % mener det er svært viktig med 

et godt emnetilbud. Det er spredte meninger om hvorvidt kullfølelse gir fornøyde 

studenter, alle poengbolkene får omtrent lik fordeling. Et aktivt programutvalg får heller 

ikke det store utslaget: 28,9 % mener verken /eller (3) og 18,4 % gir 5 og 6 på skalaen 

(altså litt viktig og meget viktig). 25 % mener kontakt med medstudenter er meget viktig, 

17,1 % meget viktig og 30,3 % litt viktig – så dette har litt større utslag. Kontakt med 

vitenskapelig ansatte skårer også ganske høyt: 15,8 % oppgir det som svært viktig, 27,6 

% oppgir det som meget viktig og 28,9 % som litt viktig. Faglig-sosiale arrangementer 

får en jevn skår, høyest prosentandel er 30,3 %, som mener dette er litt viktig. Det er 

delte meninger om hvorvidt tilrettelegging av utenlandsstudier som en del av graden er 

viktig for å være fornøyd: 21,1 % mener det er svært lite viktig, 18,4 % mener det er 

meget viktig og 15,8 % mener det er verken eller. 15,8 % mener også at det er svært 

viktig.  

 

32,9 % mener at veiledning fra programkonsulent er meget viktig for å være fornøyd, og 

21,1 % mener at det er svært viktig og 21,1 % litt viktig.  

Veiledning fra studiekonsulenten skårer også ganske høyt: 27,6 % mener at dette er 

meget viktig, 18,4 % svært viktig og 26,3 % litt viktig.  

 

På spørsmål om faglige og sosiale arrangementer skårer gjesteforelesninger (56,6 %), 

faglig-sosiale kvelder (47,4 %) og faglige seminarer (42,1 %) høyest på listen over hva 

som ville vært interessant å delta på.  25 % er interessert i arbeidslivsseminarer.  

 

Totalt får trivsel på programmet 3,93 poeng på skalaen fra 1-6. 40,8 % trives på 

programmet (4). 25 % trives meget godt på programmet (5). 13,2 % trives i liten grad.  

 

 

Informasjon 

På spørsmål om hvor lett eller vanskelig det er å sette seg inn i oppbygningen av 

programmet er totalskåren 3,6 på skalaen fra en til seks. 27,6 % mener at det er verken 

vanskelig eller lett og litt lett (3 og 4). 17,1 % svarer at det er meget lett, men 17,1 % 

svarer også at det er meget vanskelig. Det er varierende hva studentene opplever som 

vanskelig – blant det som nevnes som vanskelig å forstå er valgmuligheter, 

emnetilgjengelighet, oversiktiglighet, forskjellen på 40– og 80-gruppen og 

arbeidslivsrelevans.  

Totalt sett er det programmets nettsider som brukes mest for å skaffe informasjon om 

studieprogrammet (5,12) på skalaen. Etter dette brukes tilsendt e-post (4,19) og ”Mine 

Sider” (3,53) som informasjonskilde. Andre studenter er også en informasjonskilde 

(3,34). Deretter følger foreleser (3,15), HF Studentinformasjon (2,89), instituttet 

(studiekonsulent, ekspedisjon) (2,78) og så programkonsulenten (2,66). Til sist brukes 

programutvalget (1,97).  
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24,3 % bruker HF Studentinformasjon i svært liten grad. 29,3 % bruker 

programkonsulenten i svært liten grad, mens 21,9 % bruker studiekonsulenten og 

instituttet i svært liten grad. Over 50,7 % bruker nettsidene i svært stor grad. 

 

75 % bruker programkonsulenten til oppbyggingen av studieløpet.  

 

På spørsmålet om i hvilken grad inntrykket av studieprogrammet stemmer med det 

respondentene hadde da de søkte om opptak, havner historie på 3, 96 på en skala fra 0-6.  

 

Utenlandsstudier 

Dessverre har 80,3 % av respondentene ikke deltatt på informasjonsdag eller 

informasjonsmøte om utenlandsstudier. 27,6 planlegger et studieopphold utenlands.  

48,7 % planlegger ikke et studieopphold i utlandet, og av årsaker til dette skårer familie, 

”annet” høyest. 23,1 % svarer at utenlandsstudier ikke passer inn i studieløpet deres, til 

tross for at programmet har lagt inn utenlandsopphold i det anbefalte studieløpet. Det 

virker som studentene savner informasjon om utenlandsopphold: 66,7 % savner 

informasjon om søknadsfrister, 66,7 % om utvekslingsavtaler, 83,3 % om innpassing og 

godkjenning og 83,3 % om kontaktpersoner og veiledere. 25 % synes 

utveklingsmulighetene er gode.  

 

Arbeidslivsrelevans 

Historieprogrammet er ikke en yrkesutdannelse. Så hvilke bransjer kunne respondentene 

tenke seg å jobbe i etter endt utdanning? 54,7 % vil jobbe med undervisning/opplæring. 

36 % vil jobbe med forskning, og 32 % vil jobbe i organisasjoner, foreninger 

(humanitære-, interesse- m.fl.). 24 % vil jobbe med presse/medier og 24 % med offentlig 

administrasjon. Respondentene vurderer yrkesrelevansen i studiet som midt på treet: 3,35 

på en skala fra 0-6. Av hvilke kompetanser som vurderes mest arbeidsrelevant mener 

37,8 % at de får evne til å gi nye perspektiver, 37,8 % at de får evne til å innhente og 

bearbeide kompleks informasjon og 36,5 % analytisk tenkning. 32,4 % mener de får bruk 

for det teoretiske grunnlaget i fagene. 29, 7 % mener de får praktisk bruk av fagene. 29, 7 

% mener de får skriftlig kommunikasjonsevne og 25,7 % mener de får muntlig 

kommunikasjonsevne.  

 

Lavest prosentandel svarer kunnskap om arbeidslivet – bare 4,1 % mener de får det. Og 

kun 8,1 % mener de får bruk for gruppearbeid og faglig diskusjon. 9,5 % mener de lærer 

å knytte kontakter og bygge relasjoner.  

 

Hele 50 % mener de mangler kompetansen til praktisk bruk av fagene. 51,4 % mangler 

kunnskap om arbeidslivet og 38,6 % mangler metodisk grunnlag i fagene.   

 

50 % av respondentene planlegger å gå videre til masterstudier etter endt  bachelorgrad. 

Bare 11,8 % planlegger å gå ut i jobb. 14, 7 % vet ikke hva de skal gjøre etter at de er 

ferdige med bachelorstudiet.  

 

Konklusjon 
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Ut i fra tallene og de frie kommentarene fra undersøkelsen kan man konkludere med at 

undervisningen er på et høyt nivå. Tilhørigheten til fag og program er midt på treet, og 

mens studentene er faglig fornøyd er de sosialt mindre fornøyd. Det sosiale er imidlertid 

ikke det viktigste for trivsel på programmet. Et godt emnetilbud og mulighet for faglig 

fordypning er langt viktigere.   

 

Nettsidene, e-post og ”Mine Sider” er den viktigste kilden til informasjon for studentene, 

noe som stemmer med vår intensjon. Foreleser går foran programkonsulent i å hente 

informasjon om programmet, noe som ikke stemmer med vår intensjon. 


