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ÅRSRAPPORT FOR 

BACHELORPROGRAMMET I HISTORIE 

2004/2005 
 

Årsrapporten dekker semestrene høsten 2004 og våren 2005 

 

1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet  

 

Evalueringen av programmet må bli noe dobbel. På den ene sida rapporterer en stor andel av 

studenter som har svart på skjemaer at de stort sett er fornøyd. (Dette samsvarer med en tidligere 

evaluering som programmet gjennomførte høsten 2003: Undervisningen fikk da meget godt 

skussmål, men det ble pekt på en del innkjøringsproblemer som ble rettet opp neste semester.) 

 

På den andre sida kunne gjerne flere ha svart på skjemaene, og programmet har et betydelig frafall. 

Vi er ikke på det rene med grunnene til frafallet. En gruppe forklaringer kan ligge i svakheter ved 

programmet. Et problem som er nevnt under, har vært innføringsemnet HIS1010, og EXFAC03-

HIS, både innholdet i disse emnene og forholdet mellom dem. Andre grunner kan ligge i det 

sosiale, at historieprogrammet er stort, og derfor har vanskeligere for å fange opp studentene, trass 

i en rekke tiltak som er ment å gjøre dette (smakebitsforelsninger, historiequiz, pubrebus, hyttetur,  

fester m.v.). En mulighet kan ligge i at programmet brukes som ”inngang” for studenter som så 

søker seg videre. Trolig er det også en del som har søkt seg til historie som et litt ”allment” fag, 

uten å ha vært så sterkt motivert som studenter ved enkelte mindre og mer spesialiserte 

programmer.   

 

Det er et behov for å lokalisere årsaken i kommende evalueringer, for å kunne gjøre noe med de 

momentene program og institutt rår over. 

 

1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra programplanen 
Redusering i antall 80-grupper 

 

Ved innføringen av kvalitetsreformen ble det opprettet fire alternative 80-grupper i historie for 

historieprogrammet. Disse viste seg etter hvert å ikke være hensiktsmessige. Våren 2005 ble det 

gjennomført en innskrenking til to 80-grupper, som er gjeldende for alle med opptak på 

programmet fra og med høsten 2005.  

 

Innføring av anbefalte studieløp 

 

I sammenheng med reduksjon i antall 80-grupper, ble det også laget anbefalte studieløp for 

studentenes 1. og 2. semester. Noe av hensikten med innføringen av anbefalte studieløp var at 

disse skulle kobles opp mot de to 80-gruppene i FS. Dette viste seg å ikke være teknisk mulig, og 

mye av hensikten med å innføre anbefalte studieløp falt dermed bort.  

 

Godkjenning av emner fra andre fag enn historie som del av 80-gruppa i historie 

 

Høsten 2004 ble følgende emner godkjent til å kunne inngå som en del av 80-gruppa i historie:  
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EMNEKODE EIER GODKJENNINGSTIDSPUNKT 

BKS2501 ILOS 31.08.04 

NORAM2501* ILOS 31.08.04 

ENG2571 ILOS 31.08.04 

TYSK2501 ILOS 31.08.04 

 
*Emnet NORAM2501 ble våren 2005 omgjort til NORAM1501. NORAM1501 godkjennes ikke i 80-gruppa.  

 

Forhåndsgodkjente 40-grupper 

 

Høsten 2004 ble det lagt ned et stort arbeid for å lage en portefølje av 40-grupper som var 

forhåndsgodkjente i historieprogrammet. Våren 2005 ble det foretatt en gjennomgang av 

porteføljen og flere mindre justeringer ble gjort. Samtidig med utarbeidelsen av listen med 

forhåndgodkjente 40-grupper ble det utarbeidet en ”Veiledning til valg av 40-gruppe” til hjelp for 

studentene.  

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata
1
. 

 

Frafallsprosenten ved bachelorprogrammet i historie er høy. 41 % av studentene som fikk opptak 

på programmet høsten 2004 er ikke lenger aktive studenter på programmet høsten 2005. I forhold 

til tilsvarende tall for året før, har frafallet på historieprogrammet økt med 1 %. Gjennomsnittlig 

frafall for alle HFs studieprogrammer sett under ett, var for perioden høsten 2004 til høsten 2005 

35,6 %. For fakultetet samlet utgjorde dette en nedgang på 4,3 % fra året før. Fakultetet har operert 

med et forventet frafall på 30 %
2
.   

 

Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per bachelorprogramstudent var høsten 2004 18,0 sp. 

Tilsvarende tall for våren 2005 var 20,3 sp. Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon for 

bachelorstudenter ved HF høsten 2004 og våren 2005 var henholdsvis 19,85 sp og 20,88 sp
3
. 

 

 

1.3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet?  

 

Historieprogramstudentene bruker mer tid på studier per uke enn gjennomsnittet for studenter på 

HFs studieprogrammer
4
.  

 

Veldig få studenter mener den faglige sammensetningen av 80-gruppen er dårlig. Om lag 95 % av 

studentene vurderer 80 – gruppens sammensetning som ”verken god eller dårlig”, ”god”, eller 

”veldig god”. Den generelle tendensen er at historieprogramstudentene er fornøyd med den faglige 

sammensetningen av fordypningsenheten i historie.  

 

                                                 
1
 I tråd med rådgiver Jon Arild Olsens anbefalning, tas det ikke utgangspunkt i FS-rapport 755.001, da denne synes lite 

relevant og er vanskelig å tolke. 
2
 Tallene er hentet fra oversikten på følgende nettside: http://www.hf.uio.no/hf-aktuelt/2005/uke39/frafall.html 

3
 Tallene er hentet fra oversikten på følgende nettsider: 

http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/aarsrapport05/StudpoengH%2004.xls  

http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/aarsrapport05/StudpoengV%2005.xls 
4
 Våren 2005 ble det gjennomført en evaluering av HFs studieprogrammer. Opplysningene under punktene 1.3 og 1.4 

er resultater fra denne evalueringen. 119 historieprogramstudenter svarte. Dette utgjør ca. 32% av det totale antallet 

studenter registrert på programmet våren 2005.  

 

http://www.hf.uio.no/hf-aktuelt/2005/uke39/frafall.html
http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/aarsrapport05/StudpoengH%2004.xls
http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/aarsrapport05/StudpoengV%2005.xls
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91, 3 % av historieprogramstudentene er ”verken fornøyd eller misfornøyd”, ”fornøyd” eller 

”veldig fornøyd” men den faglige sammenhengen mellom emnegruppene i studieprogrammet som 

helhet. Det er 8,7 % av studentene som er misfornøyd eller veldig misfornøyd. Her ligger 

historieprogrammet godt under gjennomsnittet ved fakultet (12, 9 %).  

 

I underkant av 90 % av studentene oppgir at de trives på programmet.  

 

1.4.  Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

 

Utvalg av 2000-emner 

Studentene har gitt tilbakemelding på at de ønsker et større og mer variert utvalg av 2000-emner. 

Mange påpeker at emneutvalget innen eldre og global historie er magert.  

Tiltak:  

Programmet er i dialog med instituttet om dette. Saken er tatt opp ved flere anledninger.   

 

Emnene HIS1010 og EXFAC03- HIS 

Programmet er kjent med at det er en viss overlapp mellom disse emnene, og at emnet HIS1010 

ikke fungerer etter intensjonene.  

Tiltak:  

Programleder er engasjert i omleggingen av HIS1010.  

 

Arbeidslivsrelevans 

Mange studenter synes å savne informasjon om karrieremuligheter etter endt studium.  

Tiltak:  

Programmet ønsker å satse på gjennomføring av arbeidslivsseminar for studentene. Det er ikke 

avgjort hvor ofte dette skal arrangeres (arrangert 1. gang september 2005).  

 

Utvekslingsmuligheter 

Mange studenter etterlyser informasjon om muligheter for å studere i utlandet, og gir 

tilbakemelding på at de avtaler som finnes per i dag ikke er tilstrekkelige.  

Tiltak:  

Programmet har tatt initiativ til et møte mellom IAKH og programmet når det gjelder satsning på 

internasjonalisering i tiden fremover. Programmet ønsker å arbeide for et større og mer bevisst 

utvalg av avtaler med utenlandske universiteter, og ønsker å forbedre rutinene rundt veiledning, 

informasjon og utsending av studenter. Vi ønsker også et større tilbud av emner på engelsk.  

 

1.5.  Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva 

er det viktig å fokusere på i fremtiden? 
 

I perioden er det fokusert spesielt på:  

- Forenkling av struktur.  

- Bedre informasjon til studentene (nettsider, e-post og lignende)  

- Programveiledning. Oppfølging av studenter gjennom studiet.  

- Implementering av kvalitetsreformen 

- Studentevaluering av programmet 

- Endring av HIS1010 og EXFAC03-HIS 

 

Programmet ønsker i studieåret 2005/2006 spesielt å fokusere på:  

- Internasjonalisering 
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- Arbeidslivsrelevans: Mange av studentene på  

historieprogrammet ønsker å arbeide med undervisning. Disse studentene  

vil måtte ta ett-årig Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) etter endt  

bachelor- eller masterutdanning for å få de formelle  kvalifikasjonene  

for jobb i skoleverket.  PPU har i dag langt flere søkere enn  

studieplasser. Det bør være et viktig mål for universitetet som helhet å  

øke antall studieplasser ved PPU, eventuelt arbeide sammen  

med departement og lærerorganisasjoner om andre muligheter for å  

organisere denne utdanningen. 

- Forbedring av programmets 1. og 2. semester.  

 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 

 

-    Emnene HIS1010 og EXFAC03-HIS blir som nevnt behandlet av en komité. Det vil bli søkt 

godkjenning for en løsning som ennå ikke er penslet ut i detalj, men der innholdet i HIS1010 

dels legges inn i EXFAC03-HIS, dels bygges inn i emner om globalhistorie. Studenter som vil 

studere historie uten historievarianten av Ex.Fac vil da måtte ta metode som særemne innen for 

ett av de realhistorisk orienterte 1000-emnene.  

-    Programmet vil være interessert i en evaluering framover der det er mulig å lokalisere 

grunnene til frafall på en bedre måte. 

 

3. Rapport om bruk av midler til tiltak av faglig-sosial karakter i inneværende budsjettår 

 

Bachelorprogrammet i historie fikk tildelt 90 000 kroner for 2005. Per 17.10.05 har programmet 

5 533 kroner til gode. Disse estimeres brukt før årets slutt.  

 

  BACHELORPROGRAMMET INN UT SALDO 

VÅR 2005 Tildelte midler:  90 000     

  Støtte til fest ved Mas Maiorum   2500   

  Reiseutgifter studietur til København   4229   

  Overnatting studietur til København   4820   

  HIS2113. Pizza   834   

HØST 2005         

aug Betaling til ILOS for Berlintur, 1 student   2000   

aug Depositum Studenterhytta   2550   

aug Gavekort til hjelpere mottaksuka   2000   

aug Bøker, honorar til arbeidslivsseminar   3504   

aug Omvisning Nobels fredssenter   8000   

sept Hyttetur   14200   

sept 
Innhenting av tallmateriale ifbm 
arbeidslivsseminar   2000   

sept  Bespisning arbeidslivsseminar   2829,6   

okt Studietur Warszawa   25000 * 

des Driftsstøtte til tidsskriftet "Fortid"   10000 * 

Totalt:      84466,6 5 533 

* Pengene er bevilget, men er per 17.10.05 ikke trukket fra konto. 


