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Årsenhet i historie
Etter oppfordring fra fakultetsledelsen har IAKH, med forbehold om instituttstyrets
godkjennelse, søkt om at det blir opprettet en årsenhet i historie fra høsten 2010. En
årsenhet består av 60 studiepoeng og tas gjerne av studenter som ikke ønsker en full
bachelorgrad, men bare vil ta en del emner i et fag, ofte for å oppnå
undervisningskompetanse i skolen i faget.
På tross av erklært skepsis mot årsenheter på sentralt UiO-nivå, som har ment det kunne
undergrave satsingen på bachelorprogrammene, har HF fått opprette årsenheter i blant
annet viktige skolefag som engelsk, fransk og tysk. UiO-skepsisen er nå redusert, og
fakultetet har gitt grønt lys for årsenhet i historie. Tanken er at årsenheten vil tiltrekke
seg studenter som i dag har begynt på bachelorprogrammet uten intensjon om å fullføre
det, og som derfor har bidratt til det store frafallet på programmet: over halvparten av
studentene slutter uten å ta bachelorgraden. Når disse studentene kan ta årsenheten i
stedet, vil de frigjøre rom på bachelorprogrammet for reelle bachelorprogramsøkere.
To dokumenter, begge sendt fakultet i uke 40, vedlegges dette notatet. Det ene er
instituttets begrunnelse for å opprette årsenheten. Som det fremgår her, trenger
årsenheten ikke medføre økt bruk av undervisningsressurser. Emnene i årsenheten er
alle en del av 80-gruppen (fordypningsgruppen) i bachelorprogrammet; årsenheten blir
dessuten identisk med 60-gruppen som tas av lektorprogramstudenter som vil ha
undervisningskompetanse i historie, men ikke vil ta master i dette faget. Det andre
vedlegget er et utkast til programbeskrivelse i henhold til fakultetets mal for slike.
Beskrivelsen har vært drøftet på en ”torsdaglunsj” for lærerstaben på historie, og noen
mindre endringer vil bli foretatt etter innspillene der.
Fremgangsmåten i denne saken er litt bakvendt: Spørsmålet om å opprette årsenhet i
historie burde selvsagt vært behandlet av styret før søknaden ble sendt fakultetet. For at
årsenheten skal kunne opprettes høsten 2010, måtte imidlertid fakultetet ha papirene
allerede i uke 40 for behandling i fakultetsstyret og UiOs sentrale studiekomité senere
denne måneden. Instituttledelsen var ikke klar over dette da styremøtet 9.9.09 ble
avlyst. Vi beklager at søknaden er sendt uten styrets godkjennelse, men understreker
altså, som det fremgår av det vedlagte notatet, at vi har tatt forbehold om styrets
aksept. Dersom styret ikke ønsker årsenhet i historie, vil saken bli trukket fra
fakultetsstyret og studiekomiteen.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner søknaden om å opprette en årsenhet i historie.
To vedlegg.
- Notat om opprettelse av årsenhet fra undervisningsleder av 25.9.2009
- Detaljert beskrivelse av årsenheten
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OPPRETTELSE AV ÅRSENHET I HISTORIE: BEGRUNNELSE OG RESSURSVURDERINGER
Etter samråd med studiedekanen ber IAKH om at det blir opprettet en årsenhet i historie.
Årsenheten vil være innrettet mot studenter som ikke har planer om en bachelorgrad,
men som likevel ønsker å studere historie, fortrinnsvis for å oppnå
undervisningskompetanse for videregående skole i faget. I dag har disse bare to
muligheter: enten å søke opptak på bachelorprogrammet og så hoppe av før de oppnår
bachelorgraden (og dermed bli registrert som frafalne), eller å ta enkeltemner i historie,
men da uten en forhåndsdefinert plan tilrettelagt fra instituttet, og uten garanti for at de
får tatt de emnene de ønsker.
Historieprogrammet har i dag altfor høyt frafall. Vi antar at en del av dette frafallet
utgjøres av studenter som egentlig bare ønsker seg en årsenhet, men som ikke har
mulighet til å søke på dette. Snarere enn å konkurrere med bachelorprogrammet anser vi
derfor at årsenheten vil være komplementær til denne. Ved å ta av studenter som aldri
hadde intensjon om en bachelorgrad, vil årsenheten kunne minske frafallet og dermed
bedre utnyttelsen av opptaksrammen.
IAKH vil ikke opprette egne emner for årsenheten i historie, men vil sette den sammen
av emner som inngår i bachelorprogrammet. Årsenheten vil bestå av de samme emnene
som i dag utgjør 60-poenggruppen i historie på Lektorprogrammet (50 obligatoriske
studiepoeng på 1000-nivået pluss et valgfritt 10-poengs 2000-emne). Ved å redusere
opptakskvoten på bachelorprogrammet (fra 175 til 150) med like mye som
opptakskvoten på den nye årsenheten (50 plasser, som teller ½ av
bachelorprogramstudentene), trengs ikke økte ressurser. Ressursutnyttelsen er optimal
ved at årsenhetstudentene tar emnene i samme semester (høst/vår) som
bachelorprogramstudentene. Emnet HIS1310 må flyttes fra vår til høst, men denne
flyttingen bør uansett finne sted som ledd i arbeidet for å skape et fast førsteårsløp for
bachelorprogramstudentene.
Forslaget om årsenhet i historie ble behandlet på programrådsmøtet i
historieprogrammet 7/9-09, og fikk full tilslutning der. Styret ved IAKH har dessverre
ikke hatt anledning til å ta stilling til forslaget ennå; det vil bli behandlet på styremøtet
14/9-09. Forslaget sendes fakultetet nå for å sikre at årsenheten kan opprettes fra
høsten 2010, med forhold om instituttstyrets godkjennelse. Vi beklager denne uheldige
fremgangsmåten, men håper og tror likevel instituttet og fakultetet har felles interesse
av å få i gang årsenheten allerede neste studieår.

