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Innledning 

Denne rapporten er en evaluering av programmets struktur og drift fra opprettelsen høsten 

2003 til og med vårsemesteret 2006 i henhold til HFs Retningslinjer for periodisk evaluering 

av program. Rapporten bygger på den opprinnelige programplanen, årsrapport for 2004/2005 

og 2005/2006, studentevaluering våren 2005, rapport fra tilsynssensor, samt periodiske 

evalueringer av sentrale emner. Tall og statistikk er hentet fra FS, og fra denne siden: 

http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html.  

Programstruktur 

I løpet av perioden har programmets emnetilbud og struktur endret seg noe. Av årsrapporten 

for 04/05 går det frem at HIS4030 Oppgaveseminar II ble flyttet fra andre til første semester. 

Dette ble gjort for å sikre en bedre og mer logisk rekkefølge i programmets emner. Som en 

følge av dette skulle studentene ta et av de realhistoriske leseemnene i andre semester.  

 

Innholdsmessige endringer ble også gjennomført våren 2005 ved at programmet åpnet for 

godkjenning av emner fra andre fagområder som kunne inngå som realhistoriske emner i 

mastergraden. Disse emnene var ROMA4210 Folkevandringstiden i Italia: gotere og 

longobarder, og MAS4600 Scandinavian and Northern Europe in the Viking Period: Art, 

Artefacts and Monuments. Våren 2006 ble emnet STV4282B Internasjonal energipolitikk 

godkjent som eksternt emne i mastergraden. Høsten 2006 ble denne linjen videreført med 

godkjenning av REL4140 Religion og politikk. 

 

I årsrapporten for 05/06 rapporteres det om planlagte endringer i form av en utvidelse av 

IAKHs emneportefølje slik at de realhistoriske emnene på programmet kunne få større 

tematisk og tidsmessig bredde. 

 

Det ble også vedtatt våren 2006 å legge ned studieretningen for samtidshistorie, med virking 

f.o.m. høsten 2006.  Dette som en følge av tilbakemeldinger om at de to studieretningene ikke 

fungerte så godt fordi forskjellen på de to retningene var uklar. En konsekvens av dette var at 

de metodiske utfordringene ved samtidshistorie ble bakt inn i et utvidet studietilbud i metode 

(HIS4020) for alle masterstudenter.  

 

Det ble også vedtatt å gjøre emnet HIS4110 Realhistorisk leseemne obligatorisk i første 

semester, for at studentene tidlig skulle komme i gang med å lese litteratur til 

masteroppgaven, og å sikre variasjon i eksamensformene.  

 

Endringene har gått i retning av en forenkling og tilstramming av studieløpet, med sikte på å 

forbedre gjennomstrømmingen av studenter på programmet.    

 

Etter endringene som ble vedtatt våren 2006, ser programmets struktur slik ut: 

4. semester HIS4090 - Masteroppgave i historie 

3. semester HIS4090 - Masteroppgave i historie 

2. semester 
HIS4020 - Historisk 

metodologi 
HIS4040 - Oppgaveseminar 

II 
Ett realhistorisk emne 

1. semester 
HIS4010 - Historiske 

grunnlagsproblemer: teori, 
metode og historiografi 

HIS4030 - Oppgaveseminar 
I 

HIS4110 - Realhistorisk 
leseemne (kan knyttes til 

masteroppgaven) 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4090/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4090/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4020/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4020/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4040/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4040/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4030/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4030/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4110/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4110/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4110/
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Kursdelen av programmet starter med tre ulike typer emner som direkte eller indirekte er ledd 

i en forberedelse til å skrive masteroppgaven. Dette innebærer at studentene allerede i første 

semester forbereder masteroppgaven ved å utarbeide en prosjektbeskrivelse og orientere seg i 

forskningslitteratur. Tildeling av veileder skal også være fastlagt i løpet av det første 

semesteret av masterstudiet. Oppgaveseminaret videreføres i andre semester, i tillegg til et 

fordypningsemne i metodologi og et realhistorisk emne. Det 3. og 4. semester er forbeholdt 

selvstendig arbeid med masteroppgaven. 

Valg av studieretning og emner 

En oversikt over fordelingen av studenter til de ulike studieretningene viser følgende tall: 
Semester Allmenn historie Samtidshistorie 

Høst 2003 1 5 

Vår 2004 6 6 

Høst 2004 14 17 

Vår 2005 11 10 

Høst 2005 27 23 

Vår 2006 15 7 

Sum 74 68 

Tallene er hentet fra FS728.002 Veivalg for utdanningsplan 

 

Tallene viser at fordelingen på de to studieretningene i evalueringsperioden samlet sett er 

jevn.    

 

Når det gjelder valg av realhistorisk emne 2. semester viser emnevalgfordelingen for perioden 

at HIS4373 Småstat, sikkerhet og solidaritet. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 1905-2000 

og HIS4112 Imperium Romanum hadde størst oppslutning per semester med 12 studenter 

høsten 2004. Oppslutningen om HIS4373 kan sees i sammenheng med den store interessen 

for å velge støtteemner i statsvitenskap på lavere nivå. Videre er fordelingen av studenter til 

de ulike emnene slik for perioden høsten 2003 til våren 2006: 

 

HIS4173 Problemer i Afrikas historie    11 

HIS4371 Krig og konflikt     10 

HIS4356 Holocaust      9 

HIS4411 Neighborhood Bully?    9 

HIS4153 Stater, fyrster og eliter    9 

HIS4415 Kommunismens historie    8 

HIS4154 Synes på dansketiden i 200 år.    8 

HIS4131 Fra vikingetid til hvitekrist    7 

HIS4374 Hjelp til selvhjelp     7 

HIS4352 Jakten på det norske    7 

HIS4372 Fra Marshallplanen til Maastricht   6 

HIS4393 Fra Den første internasjonalen til ATTAC. 6 

 

 Gjennomføringsdata for obligatoriske emner høsten 2003-våren 2006 
Emne Antall kand.  Antall møtt Strykprosent Gj.snitts kar. 

HIS4010 254 216 6 - 

HIS4020 135 101 1 - 

HIS4030 235 200 0 - 

HIS4040 189 169 2 - 

HIS4110 87 81 0 B 
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Oversikten viser at strykprosenten er høyest for emnet HIS4010. Gjennomsnittskarakteren for 

realhistorisk leseemne er også høy, noe som i grunnen ikke er oppsiktsvekkende med tanke på 

at karaktersnittet for opptak til programmet er bedre enn C. Sammenlagt viser tallene at 15 % 

av de eksamensmeldte ikke møter til eksamen. 

 

For masteroppgaven er karakterfordelingen slik: 

 
Semester Ant. eks. meldte Antall møtt Karakterfordeling Snittkarakter 

A B C D E F 

2004 vår 1 0 - - - - - - - 

2004 høst 2 1 - - - 1 - - * 

2005 vår 11 7 2 4 1 - - - B 

2005 høst 13 13 3 3 4 2 1 - C 

2006 vår 37 23 3 10 6 2 - 2 B 

Sum 64 44 8 17 11 5 1 2 B 

Tallene er hentet fra FS580.001 Resultatfordeling.* For å ivareta denne kandidatens anonymitet er resultatet ikke 

gjengitt i tabellen. 

 

Tallene viser sammenlagt at over 30 % av de eksamensmeldte studentene ikke møter til 

planlagt eksamen. Gjennomsnittskarakteren er relativt høy, men viser også tilløp til en 

utvikling mot å ta i bruk hele karakterskalaen. 

   
 

1. Måloppnåelse 

Historieprogrammets målformuleringer 

”Gjennom masterstudiet skal studentene få gode kunnskaper om historiske 

grunnlagsproblemer, en utvidet kjennskap til realhistoriske emner og spesialisert kunnskap 

om et mer avgrenset historisk problem eller en historisk periode. Masterstudiet skal oppøve 

studentenes evne til å arbeide med historiske problemer, forskningslitteratur og kilder på en 

selvstendig og kritisk måte. I tillegg skal studentene lære å planlegge, avgrense og utforme et 

selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. Arbeidet med masteroppgaven skal gi 

studentene kunnskaper om hvordan historisk forskning utføres, og trening i å bygge opp en 

historisk framstilling. Dermed skal de få en forståelse av hvordan historisk kunnskap skapes.” 

Kompetansemålene vektlegger programmets kunnskapsmål, men beskriver også hvilke evner 

og ferdigheter studenten skal tilegne seg i løpet av studiet. Fordi studenten vil tilegne seg 

disse evnene i arbeidet med masteroppgaven er evnene og ferdighetene prosessorienterte 

læringsmål. Studentens innsikt i hvordan historisk forskning utføres, og hvordan historisk 

kunnskap skapes er helhetlige og metodiske mål. 

2. Utvikling av studiekvalitet 

 

Årsrapporten for 04/05 melder om at følgende områder har blitt vektlagt med tanke på å 

utvikle programmets studiekvalitet: 

 

- Omlegging av strukturen i 1. og 2. semester,  

- Forbedring av informasjon til studentene 

- Forbedring av programveiledningen 

- Arbeid med å implementere kvalitetsreformen 
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- Evaluering 

 

Arbeidet med å kvalitetssikre informasjonen til studentene videreføres i 05/06.  

Masterkatalogen er et viktig verktøy for at studentene skal komme i gang med å planlegge 

masteroppgaven, og knytte seg opp mot prosjekter og relevante veiledere i fagmiljøet. Denne 

katalogen følger med opptaksbrevet til alle de nye studentene, slik at de allerede før 

studiestart kan begynne å orientere seg. Katalogen fungerer også hensiktsmessig mht. å 

orientere studentene om ulike frister. Innlevering av prosjektbeskrivelse, tildeling av veileder 

og HIS4110 Realhistorisk leseemne som obligatorisk fag 1. semester, er viktige forutsetninger 

for at studenten så raskt som mulig kommer i gang med masteroppgaven, og dermed øker 

studentens forutsetning for å gjennomføre studiet innen normert tid.   

 

Vedtaket om å legge ned studieretningene på programmet ble gjort med sikte på å forbedre 

studiekvaliteten på programmet. Tilbakemeldinger både fra studenter og faglærere viste at 

studieretningene var for like. 

 

Støtte til studenttidsskriftet Fortid, programutvalget for historie, samt festforeninger og 

studieturer, er tiltak som har blitt gjort for å styrke programtilhørigheten, og minske frafallet 

av studenter underveis. Ordningen med å gi reisestøtte til masterstudenter er også en ordning 

som har bidratt til faglig kvalitet fordi studentene får anledning til eks. arkivstudier i utlandet.  

 

Internasjonalisering nevnes som et viktig arbeid året 05/06 der programadministrasjonen 

samarbeidet med IAKH om å avklare hvilke utvekslingsavtaler som var relevante for 

historiestudentene. En oversikt over evalueringsperioden viser at 4 innreisende studenter har 

vært tilknyttet historie på masternivå. Av utreisende masterstudenter på historie viser tall at 

fem studenter har reist ut på bilaterale avtaler, mens tre studenter har reist med Erasmus-

avtaler. Studiestrukturen for programmet gir ikke anledning til å frigjøre et semester til 

utenlandsstudier det første året, men er i utgangspunktet åpent for at en student kan reise ut i 

forbindelse med skriving av masteroppgaven i 3. og 4. semester. 

  

 

Våren 2006 ble det gjennomført et arbeidslivsseminar for historiestudentene. Arrangementet 

var vellykket og vil bli videreført.   En utfordring for historiestudentene som ønsker 

undervisningskompetanse er manglende studieplasser på det 1-årige tilbudet Praktisk 

pedagogisk utdanning. Man ønsker også å informere studentene om mulighetene i arbeidslivet 

og våren 2006 ble det gjennomført et arbeidslivsseminar for studentene på programmet. 

3 Indikasjoner på særlig god kvalitet eller sviktende kvalitet 

Opptak  

Semester Søkere  Tilbud Ja svar  Møtt 

2004 vår 100 50 41 42 

2004 høst 

 

150 60 45 45 

2005 vår 84 

 

27 

 

26 26 

2005 høst 156 58 50 45 

2006 vår 74 45 27 24 
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I løpet av 2005 var det 20 kandidater som gjennomførte mastergraden i historie. Våren 2006 

hadde ytterligere 21 studenter gjennomført. Tall for gjennomføring viser at til sammen 41 

studenter hadde mottatt vitnemål (Kvalifikasjonsstatistikk 2), 52 hadde fullført studiet (FS 

262.001), og 44 studenter hadde gjennomført avsluttende eksamen som vist i 

karakterfordelingen for HIS4090.  

Frafall 

Kull % 1. sem. % 2. sem. % 3. sem. % 4. sem.  % 5. sem.  % 6. sem. 

2003 høst - 13 17 17 29 46 

2004 vår  15 39 17 71 - 

2004 høst  10 19 35 - - 

2005 vår  25 14 - - - 

2005 høst  0 - - - - 

 

Frafallsstatistikken indikerer en stigning utover i studieløpet. I løpet av hele 

evalueringsperioden var det 239 studenter med ordinært opptak til programmet, og 4 studenter 

med overgang fra hovedfag i historie. Av disse har til sammen 47 av studentene sluttet, 

studieretten har gått ut, eller studentene har fått studieretten sin inndratt som en følge av lav 

studieprogresjon. 7 studenter var registrert med permisjon.  

 

Studiepoengsproduksjon 

Semester Sem.reg. stud. Sum SP Sp. per student Studenter med 0 

sp. 

SP pr. stud. 

Reelt snitt 

2003 høst 52 1310 25,2 7 29,1 

2004 vår 86 1950 22,7 7 24,7 

2004 høst 126 2095 16,6 42 24,9 

2005 vår 139 2240 16,1 63 29,5 

2005 høst 175 2620 15,0 92 31,6 

2006 vår 160 1880 11,8 83 24,4 

Sum 738 12095 16,4 294 27, 24 

Tallene er hentet fra 

http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/Studiepoengproduksjon/SPproduksjon200607.pdf 

 

 

Det er bekymringsfullt at en så stor andel av studentene ikke avlegger sine studiepoeng i 

henhold til det normerte studieopplegget. Tallene kan tyde på at dette gjelder minst 30 – 40 % 

av de studenter som fremdeles er aktive (som ikke har sluttet.) I årsrapporten for 04/05 nevnes 

det at flere masterstudenter var involvert i faglig relevante jobber som kollokvieleder for BA-

studenter eller vitenskapelige assistenter til forskingsprosjekter ved siden av studiet. Disse 

aktivitetene har både faglig relevans og stor relevans for arbeidslivet. Studentene bør 

imidlertid bli bedre orientert om at det er viktig å søke om redusert studieprogresjon, for å 

holde programmet orientert om hva forsinkelsene skyldes. Studenter på masternivå er 

dessuten i en alder der en del har eller begynner å få barn, noe som kan gjøre det litt 

vanskeligere å prestere i henhold til studienormen. 

 

Tallene på antall studenter som har avlagt null studiepoeng er relativt høye. Noe av årsaken til 

dette kan være at masteroppgaven går over 2 semester og studentene først får uttelling for 

HIS4090 når masteroppgaven er levert og eksamen bestått. En annen grunn er at mange av 

studentene bruker lenger tid på sin avsluttende eksamen enn de normerte 2 semestrene. Det 
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kan også være studenter som ikke melder fra til programmet om permisjon eller at de har 

sluttet på programmet. Våren 2006 sendte eksamenskontoret ved HF ut en e-post til alle som 

enten ikke hadde betalt semesteravgift eller bekreftet utdanningsplanen. Mottakerne ble også 

oppfordret til å gi tilbakemelding til programkonsulenten dersom de ikke skulle benytte seg av 

studieplassen, og dette resulterte i mange slike tilbakemeldinger. Fakultetet har også siden 

2004 rutinemessig inndratt studieretter for studenter som ikke har overholdt reglene for 

progresjon.  

 

Usikkerhet rundt årsaken til tallet på 0 produserende studenter gjør det problematisk å 

forholde seg til ”reelt snitt”, der antallet 0 produserende studenter er trukket fra.  

Studiepoeng per student viser imidlertid en klar nedgang fra 25, 2 høsten 2003 til 11,8 våren 

2006. Årsaken kan være at det første studieåret er lettere å gjennomføre fordi det holdes 

undervisning, og det avlegges enkeltvise eksamener av mindre omfang enn masteroppgaven. 

Andelen studenter som arbeider med masteroppgaven, og som ikke blir ferdige på normert tid 

er derimot økende, og gir seg utslag i statistikken.  

 

Generelt er det en større andel mannlige studenter på programmet. Bare 88 av totalt 252 

masterstudenter i evalueringsperioden var kvinner.  

Undervisning 

Evalueringen av programmet i 2005 viser at studentene gir uttrykk for at de savner 

fagområder i emnetilbudet, og årsrapporten for 05/06 opplyser om at det arbeides på instituttet 

med en gjennomgang av emneporteføljen for å sikre tidsmessig og tematisk bredde. 

Studentene ønsker også forutsigbarhet mht. når emnene skal gå. Antallet emner utenom de 

obligatoriske emnene som inngår i programmet har variert fra 14-20 i perioden, og viser en 

svak nedgang i emnetilbudet. 
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Et annet problem med undervisningen er ordningen med heisemner. Dette går frem både av 

begge årsrapportene. I tilsynssensorrapporten for historie våren 2005 uttrykkes det at 

”gjenbruk av påbygningsemner fra bachelornivå til masternivå kan (…) medføre en utvisking 

av forskjellen mellom de to nivåene og reiser prinsipielle betenkeligheter, selv om ulike 

vurderingsformer er ment å sikre faglig progresjon”. Ordningen gir dessuten masterstudentene 

et begrenset emneutvalg fordi studentene allerede har tatt tre av fordypningsemnene i 

bachelorgraden. 

 

Et av tiltakene som har blitt gjennomført for å følge opp studentene i 2. og 3. semester har 

vært instituttets uformelle tilbud om dagskurs med temaer til hjelp underveis i arbeidet med 

oppgaven.  
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Trivsel og programtilhørighet 

Studentevalueringene viser at en høy andel av studentene på historieprogrammet er fornøyd. 

De viktigste faktorene er kvalitet på veiledning, undervisning og god mulighet for faglig 

fordypning. Når det gjelder programtilhørighet viser tallene fra undersøkelsene at studentene 

føler sterkest tilknytning til programmet.  

 

I tilsynssensorrapporten for våren 2005 og 2006 vurderes studietilbudet samlet sett på denne 

måten: ”Det er hevet over tvil at studietilbudet i historie ved Universitetet i Oslo helhetlig sett 

holder en høy standard og at undervisning og vurdering gjennomføres tilfredsstillende.” 

 

4. Fokus og tiltak fremover 

- Strukturen for 2. og 3. semester skal diskuteres og eventuelt endres etter samråd 

mellom program og undervisningsavdeling for å prøve å gjøre noe med den lave 

studiepoengsproduksjonen, og sikre at flere av studentene klarer å gjennomføre på 

normert tid.  

- Forbedre informasjon om studieopplegget i første semester: legge bedre til rette for at 

studentene skal bli ferdig på normert tid ved å knytte HIS4110 Realhistorisk leseemne 

opp mot HIS4030 Oppgavekurs 1 

- Arbeidslivsrelevans 

a) arbeid settes i gang både på institutt og program for å vurdere om lærings- og 

kompetansemålene skal omarbeides med tanke på arbeidslivsrelevans.  

- b) Studentene vil fra og med våren 2007 få tilbud om kompetansesamtaler for å øke 

studentens bevissthet om egen kompetanse. I henhold til resultater fra 

Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 vil det være viktig å fokusere på studentenes evne til 

kommunikasjon, og evne til å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig. 

- c) Arbeidslivsseminar vil bli gjennomført en gang i semesteret. 

- Vurdere om undervisningen på de realhistoriske heisemnene skal legges bedre til rette 

for masterstudenter 

- Vurdere tiltak for å sikre rekruttering av kvinner til masterstudiet 

 

5. Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring, endring 
eller nedleggelse 

 

Masterstudiet preges fortsatt av høy faglig kvalitet, og programledelsen anbefaler videreføring 

på grunnlag av dette. Programmet har god søkning og i all hovedsak en tilfredsstillende 

programstruktur. Kandidatenes kompetanse som historikere har arbeidslivsrelevans som er 

verdifull for samfunnet. Studiet ivaretar dessuten muligheten for rekrutteringen til 

forskningsmiljøet ved å involvere studentene i aktuelle forskningsprosjekter. Hensynet til det 

faglige nivået må imidlertid ikke stå i veien for tiltak som også kan forbedre og effektivisere 

studiesituasjonen. Programmet ser behov for å diskutere en eventuell endring av 

studiestrukturen i 2. og 3. semester med den hensikt å legge bedre til rette for at studentene 

gjennomfører studiet på noe kortere tid.  

 

 


