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Program for Religionshistorie og kulturhistorie (RELKUL), studieretning 

Kulturhistorie (BA) 
 

Undertegnede har fått et mandat fra IKOS om å evaluere program for religionshistorie og 

kulturhistorie, studieretning kulturhistorie, basert på et sett underlagsdokumenter og informasjonen 

på nettsidene til studieprogrammet og de enkelte emnene. Vi har tatt utgangspunkt i momentene 

gitt i dokumentet «Mal for periodisk programrapport» i evalueringsarbeidet. 

Panelet består av Tone Hellesund (forsker), Alexander Engedal Gewelt (student) og Eirik Kristoffersen 

(arbeidsgiver) 

Vurdering i forhold til programmets mål beskrevet i programplanen 
Studieretningens læringsmål virker fornuftige, men det er alltid en fare for at slike lister kan bli litt 

lange og ikke veldig fokuserte. 

Vi stusset bl.a. litt over punktet: «Studenten kan oppdatere sin kulturhistoriske kunnskap gjennom 

analytisk lesning av sekundærlitteratur». Siden det allerede er ramset opp mange andre 

kunnskapsmål, så vil vi foreslå at dette punktet strykes. Er ikke «analytisk lesning av 

sekundærlitteratur» bare en annen måte å si «studere» på, og det virker kanskje unødvendig å ha 

som et læringsmål? På samme måte kan kanskje det andre kulepunktet under Ferdigheiter strykes: 

«Kan formulere, og arbeide med kulturhistoriske problemstillinger». Det er vel ganske innlysende, og 

blir dessuten også gjentatt i siste kulepunkt under Ferdigheiter, og indirekte i noen av de andre. 

Likevel virer beskrivelsen av studieprogrammet godt utarbeidet og innbydende for studenter som 

vurderer programmet. Det gis en kort og konsis beskrivelse av hva som inngår av emner på 

programmet, i tillegg til jobbmuligheter etter endt studium. Dette siste punktet oppfatter vi 

imidlertid som ganske generelt formulert og inngår som en standard på hva HF-studenter kan jobbe 

med. Det er et overveiende eurosentrisk fokus. 

De kanskje mest interessante målene for en arbeidsgiver er blant de beskrevet under «ferdigheter» 

og «generell kompetanse», disse skiller seg godt nok fra de beskrevet i emnesidene til tilgrensende 

bachelor programmer til å tydeliggjøre hva en kandidat med kulturhistoriebachelor kan i forhold til 

for eksempel en kandidat med bachelor i historie.  

De fleste målene virker ivaretatt, selv om det er langt flere emner som ivaretar de kulturhistoriske og 

teoretiske kunnskapsmålene, enn de faghistoriske (BA-studiet). Dette er selvfølgelig et legitimt valg, 

men faghistorien er et av feltene studentene skal ha «god kunnskap» om. Kunnskapsmålene er jevnt 

over godt skrevet og temmelig spesifikke for sitt emne. Det bemerkes også som positivt at det er 

noen mål om personlig dannelse i tillegg til rene kunnskapsmål på enkelte emner.  

 



Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden med hensyn til å utvikle 

studiekvaliteten? 
På grunn av sviktende gjennomføring har det blitt gjennomført en del tiltak, blant annet for å 

rekruttere studenter til utveksling. Det har også vært igangsatt tiltak for å skape mer kontakt mellom 

studentene i form av f.eks. ekskursjoner.  

Ifølge egenrapporteringen så har IKOS gjort en rekke tiltak de senere årene for å bedre 

studiekvaliteten. Det virker som om fagmiljøet har hatt stor omstillingsevne og vilje til å tilrettelegge 

best mulig for læring innenfor de aktuelle fagområdene. Særlig tiltakene for å styrke den felles 

fagidentiteten og båndene mellom studentene fremstår som positive: Fagdager, ekskursjoner og økt 

fokus på gruppeoppgaver kan forhindre frafall og skape kulturhistorikere med stort faglig nettverk og 

sterk faglig identitet, to egenskaper som er viktige både for studentene selv og i 

rekrutteringssituasjoner.  Det virker som de lovede tiltakene har har blitt gjennomført, men det er 

vanskelig å vurdere effekten disse har hatt på å øke studiekvaliteten, siden det fortsatt er stort frafall 

på bachelornivå, samt lav gjennomføring på MA. 

Generelt virker det som om fagmiljøet er opptatt av å lytte til tilbakemeldinger, og hele tiden ser 

etter muligheter til forbedringer. Tross dettehelhetsinntrykket ser studentevalueringene av de 

enkelte emnene ikke ut til å fungere særlig godt. Når kullene er så små, er det vanskelig å tro på en 

faktisk anonymitet. Siden studentene har de samme foreleserne gjennom store deler av studieløpet 

kan det sitte langt inne å være for kritisk. Det er vanskelig å se hvordan dette skal kunne løses på en 

god måte, men av de vedlagte evalueringene, var det vel ingen som hadde trukket noen lærdom fra 

studentenes tilbakemeldinger. 

Er det fanget opp indikasjoner på særlig god kvalitet eller på sviktende 

kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp? 
For stort frafall virker som den største utfordringen, der sviktende kvalitet potensielt KAN være en 

faktor. En annen stor utfordring er lave søkertall, som i mindre grad kan tenkes å handle om 

studiekvalitet. De lave søkertallene og mangelfulle gjennomføring har ført til enkelte tiltak, blant 

annet økt fokus på feks. bruk av digitale medier, synliggjøring via ulike arrangementer og etablering 

av nye emner med et populært tilsnitt (feks. Tupac-emnet). Det er positivt at instituttet her 

anstrenger seg for å gjøre studiet bedre for studentene.  

Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? Forslag til tiltak som bør 

gjennomføres for å forbedre studieprogrammet 
Søkertallene til kulturhistorie kunne med fordel ha vært bedre. Her bør en vurdere om det er nye 

tiltak en kan gjøre for å markedsføre faget bedre overfor studenter i videregående skole som f.eks.: 

deltagelse i undervisningen på videregående, være med å arrangere museumsbesøk for 

videregående skoler og samtidig markedsføre faget, deltakelse på utdanningsmesser & samarbeid 

med potensielle arbeidsgivere på slike jobb-/utdanningsmesser, god og relevant synlighet på 

nettsider for kommende studenter etc. Det virker sannsynlig at arbeidslivsrelevans bør være en viktig 

del av markedsføringen mot potensielle nye studenter. Her kunne en kanskje også tenkt seg et 

samarbeid mellom kulturhistorie ved UiO og kulturvitenskap ved UiB. Å få synliggjort fagene bedre 

utad vil forhåpentligvis kunne trekke flere studenter til undervisningen i begge byer. Konkurransen 

med andre fag og andre fakulteter synes som en langt større trussel enn konkurransen mellom Oslo 

og Bergen. 



Frafallstall er problematiske å forholde seg til så lenge en ikke vet HVORFOR studentene velger bort 

studieretningen. Er det bekymring for framtidig jobbmuligheter, er det faget som ikke framstiller seg 

som interessant nok, er det for krevende/for lite krevende, er undervisningen for dårlig, er den 

praktiske tilretteleggingen for dårlig, er studentmiljøet for lite sammensveiset og fungerer for dårlig 

som holdepunkt? Er det en kombinasjon av disse faktorene, eller er det andre faktorer som gjør at 

studentene faller fra? Det synes som om det ville være hensiktsmessig å gjennomføre en grundig 

undersøkelse for å få svar på disse spørsmålene. Uten at IKOS vet HVORFOR studentene slutter, så er 

det vanskelig å sette i verk gode tiltak. Vi vil foreslå at HF-fakultetet ved UiO får iverksatt en slik 

undersøkelse, som kan gi noen faktiske svar. 

Det er samtidig viktig at det studietilbudet som eksisterer her og nå blir gitt på best mulig måte, med 

engasjement fra de faglig ansatte og aktiv involvering av studentene. Noe som påvirker «kullfølelsen 

negativt er mangelen på faste møteplasser for studentene. Her er det viktig at studentene ikke 

overøses av tilbud, men at noen få enkle ting som for eksempel kulturkafé annenhver eller hver 

tredje uke kunne virke stimulerende på miljøet. Manglende representasjon fra potensielle 

arbeidsgivere på jobbmesser og lignende  kan virke svært demotiverende. Her er opplevelsen at det 

er en klar overrepresentasjon av arbeidsgivere som prøver å rekruttere realfagsstudenter, mens så 

godt som ingen ønsker seg humaiorastudenter og absolutt ingen som retter seg mot en ny 

generasjon kulturhistorikere. Det er riktignok mange arbeidsledige humanister, men disse 

jobbmessene kan få kulturhistoriestudentene til å føle at vi var nederst i studenthierarkiet og at det 

ikke var noe håp for oss i arbeidslivet. Derfor anbefaler vi at det i bachelorløpet blir arrangert flere 

møter med arbeidsgivere, med masterstudenter og med studenter som har kommet seg inn i 

arbeidslivet. Kulturhistorikere sitter på en unik kunnskap og kompetanse som kan brukes mange 

steder og dette må synliggjøres for studentene tidlig i studieløpet. 

Det er ikke alle som skal videre til en PhD eller for den saks skyld en master. Et mulig tiltak for å øke 

gjennomføringen i bachelorprogrammet og gjøre studentene bedre rustet til å møte arbeidslivet kan 

være å i større grad legge opp til og informere om alternative løp videre, der studentene kan ha god 

nytte av en å ha en KULH-bachelor i bunn. Arkivstudier, prosjektledelse, kulturarvsstudier og 

reiselivsfag er eksempler på studier som kan være gode påbygninger for studenter som ikke ønsker å 

ta en master, men som likevel ønsker å ha en utdannelse som er attraktiv i arbeidslivet. 

Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring, endring eller 

nedleggelse. 
Vi ser ingen grunn til at programmet ikke skal videreføres. Mange av de problemene og 

utfordringene det rapporteres om er ikke spesielle for KULH, men ser ut til å gjelde for humaniora 

generelt. 

Emnesidene kan med fordel gjøres mer attraktive gjennom bruk av bl.a. bilder. Søkertallene har 

sunket. Det er satt i gang tiltak for å forbedre kullfølelsen og studiemiljøet.  

Utveksling kan være nyttig og interessant for mange studenter og da ikke minst som en verdifull 

erfaring og mulighet for kompetanse- og kunnskapsutvikling i andre læremiljøer. Et 

utenlandsopphold bør samsvare med læringsmålene på programmet, slik at man ikke nødvendigvis 

sender studenter ut bare for å sende de ut. Det er her viktig å ta hensyn til at det er studenter som 

ikke ønsker eller kan reise på utveksling, da dette kan ha mange ulike årsaker. Da er det viktig å 



ivareta denne gruppen som blir ”hjemme”. Selv om erfaringen er at det er nyttig å være på 

utveksling, særlig når det har direkte relevans for studiet,  er det kanskje ikke alle som helt ser denne 

linken. 

Følgebrevet sier at blant det som skal kjennetegne kulturhistorieprogrammet ved UiO er fokus på 

folkloristikk og etnologisk materiale. Dette samsvarer godt med programmets historie, da det ble 

opprettet ved en sammenslåing av programmene for folkloristikk og etnologi. Likevel mener vi det er 

forsvinnende lite fokus på disse fagene og sterk slagside mot NCH. Studentene vil fint kunne gå 

gjennom hele studieløpet uten å hverken komme i nærkontakt med et mangletre eller en AT-type. 

Dette er kanskje et tegn på at kulturhistorie er i ferd med å befeste seg som et eget fag, med egne 

fokusområder, men hvis det er en ønsket utvikling, bør kanskje båndene til etnologien og 

folkloristikken i enda større grad kuttes. I dag blir det litt sånn at kulturhistorie på papiret er en 

blanding av etnologi og folkloristikk, bare at man ikke lærer hverken etnologi eller folkloristikk. 

Vektingen mot NCH gjør nok KULH-programmet mer fleksibelt om gir gode verktøy for å jobbe 

analytisk, tverrfaglig og internasjonalt. Dette går nok noe på bekostning av fagets norske tradisjon og 

røtter, men det er kanskje en prioritering som vil gjøre fremtiden lettere for studentene- så lenge 

disse ikke kommer til KULH-programmet med forventninger om å kunne gå ut som fullverdige 

folklorister eler etnologer. 

Avsluttende om eksternt panel og periodisk programrapport 
Det er ikke umiddelbart lett å gi en evaluering av studieprogrammene ved IKOS ut fra det tilsendte 

materialet og informasjonen vi finner på nettsidene. Vi ber HF-fakultetet vurdere om det finnes 

bedre måter å gjennomføre en slik evaluering på, som potensielt kan gi grundigere og mer nyttig 

tilbakemelding enn det som er mulig med det nåværende opplegget. Det er kanskje noe begrenset 

hva en kan få ut av ekstern vurdering av egenevalueringer, nettsider og av emnerapporter, særlig 

fordi en rekke av de vedlagte emnerapportene er fra så langt tilbake som 2010. Oppdraget til det 

eksterne panelet kunne også med fordel ha vært tydeligere formulert. 

 

30.10.2016 

Tone Hellesund 

Alexander Engedal Gewelt 

Eirik Kristoffersen 

 


