
Underveisevalueringene av årsenheten, bachelorprogrammet og 

masterprogrammet i historie våren 2013 
 

Om evalueringene 
Våren 2013 gjennomførte Program for historie underveisevalueringer av alle programmene som 

tilbys i historie. Evalueringen ble gjort på eget initiativ og vi brukte UiOs eget nettskjema til å 

gjennomføre evalueringen.  

Den siste underveisevalueringen fra studentene ved IAKH ble gjennomført i 2009. Evalueringene fra 

2009 hadde 57 spørsmål til bachelorstudentene og 49 spørsmål til masterstudentene. Vi ble enige 

om at dette ble for omfattende for en underveisevaluering som skal gjennomføres hvert år. Vi kuttet 

noen spørsmål og forenklet spørsmål som var delt opp i flere delspørsmål. Underveisevalueringen 

som ble sendt ut hadde 22 spørsmål til bachelorstudentene, 20 spørsmål til masterstudentene og 14 

spørsmål til årsenhetsstudentene. Tanken var å lage en undersøkelse som ikke ble for omfattende og 

som studentene ville gjennomføre på relativt kort tid. Det kan se ut som dette har lyktes da det ikke 

er registrert noen påbegynte svar, altså studenter som begynner å svare på undersøkelsen men gir 

seg i løpet av evalueringen. Som i undersøkelsen fra 2009 åpnet vi får at studentene kunne sende inn 

fritekst svar på flere av spørsmålene.  

En annen utfordring med slike evalueringer er den lave svarprosenten. Ikke overraskende var 

svarprosenten høyest i evalueringen av masteprogrammet med 38 svarprosent. Årsenheten hadde 

en svarprosent på 23, 5 prosent, og bachelorprogrammet  18,5 prosent. Invitasjonene til å svare på 

undersøkelsen ble sendt ut til studentene 18. april med svarfrist 30. april. Neste år vil vi prøve å øke 

svarperioden og det bør sendes ut flere purringer i ett forsøk på å få opp svarprosenten.  

Arbeidet med evalueringen og tilgengelig versjon av rapportene på nett 
Evalueringen ble gjennomgått på programrådsmøte 22.10.13. Referatet fra møtet kan leses på 

nettsiden for programrådet. Evalueringsrapportene som er blitt gjort tilgjengelig på våre nettsider er 

uten fritekstsspørsmålene og svarene.  Hvis det er ønskelig å se den fullstendige rapporten kan 

programkonsulenten i historie kontaktes, og henvendelsen vil bli vurdert i samråd med studieleder 

og undervisningsledelsen.  Nedenfor kan du se hvilke spørsmål som ble stilt med mulighet for 

fritekstsvar.  

Underveisevaluering av årsenheten i historie  
Årsenheten i historie ble første gang tilbud ved IAKH høsten 2010 og dette er den første 

underveisevalueringen som er blitt gjort av studietilbudet. 12 studenter responderte på 

evalueringen.  

Fritekstspørsmål:  

5. Har du en kommentar til årsenhetens oppbygging, undervisning og eksamen?  

8. Har du en kommentar om trivsel i din studiehverdag? 

11. Hva var ditt hovedformål med å begynne på årsenheten i historie? 



15. Har du en kommentar til spørsmålene i denne evalueringen, eller andre ting du vil si fra om 

knyttet til årsenheten i historie? 

Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie 
Bachelorprogrammet i historie ble underveisevaluert sist i 2009. Den gang var det 76 som svarte på 

evalueringen, mens det i våres var 62 respondenter. Et sammendrag fra denne undersøkelsen finnes 

på programmet nettside under ”Studiekvalitet”.  

Fritekstspørsmål:  

8. Har du en kommentar til bachelorprogrammets oppbygging, undervisning og eksamen?  

14. Har du en kommentar om trivsel i din studiehverdag? 

15. Har du en kommentar til spørsmålene i denne evalueringen, eller andre ting du vil si fra om 

knyttet til bachelorprogrammet i historie? 

Underveisevalueringen av masterprogrammet i historie  
Masterprogrammet i historie ble underveisevaluert sist i 2009. Den gang var det 77 som svarte på 

evalueringen, mens det i våres var 62 respondenter.  

Fritekstspørsmål:  

5. Har du en kommentar til masterprogrammets oppbygging, undervisning og eksamen?  

11. Har du en kommentar om trivsel i din studiehverdag? 

15. Er det noe du vil fremheve som godt og/eller mangelfullt i kommunikasjonen med instituttet? 

20. Har du en kommentar til spørsmålene i denne evalueringen, eller andre ting du vil si fra om 

knyttet til masterprogrammet i historie? 

 

 

 


