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TEF 271118 

Til programrådet i historie 

 

Fra undervisningsleder 

 

Historieprogramrevisjon 2019 

 

1. Bakgrunn 

 

Programleder tok våren 2018 initiativ til en revisjon av masterprogrammet i historie, og satte ned en 

arbeidsgruppe ledet av ham selv. Samtidig satte han ned en arbeidsgruppe som skulle se på særemnene på 

1000-nivået med sikte på en samordning av læringsmål, undervisningsform og pensumomfang. Denne 

gruppa ble ledet av Kim Priemel og Hilde Sandvik. 

 

På instituttkonferansen i april 2018 ble en skisse til masterrevisjon drøftet. Samtidig la undervisningsleder 

fram til drøfting en skisse til endring av HIS1000-emnene med et eget innføringsemne med metode og med 

fire kronologisk inndelte realhistoriske emner der norsk og verdenshistorie var integrert. I juni nedsatte 

undervisningsleder fire arbeidsgrupper – i tillegg til de to som programleder hadde nedsatt, og som fortsatt 

var i virksomhet – for hhv innføringsemnet, de realhstoriske 1000-emnene, HIS4010 og HIS4050. Alle fast 

vitenskapelig ansatte var med i minst én arbeidsgruppe, ingen i mer enn to, og alle gruppene fikk et 

studentmedlem og sekretær fra studieadministrasjonen. I oktober satte undervisningsleder ned en sjuende 

arbeidsgruppe, ledet av ham selv, med sikte på å utarbeide en søknad til det nye Direktoratet for 

internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) om støtte til studentaktiv læring. 

Forslagene fra arbeidsgruppene har blitt drøftet på lærermøter i september og november, og fått bred 

tilslutning. Gruppesammensetning og fremdrift fremgår av vedleggene. 

 

For at endringene skal kunne tre i kraft fra studieåret 2019–20, må de sendes fakultetet senest 11. desember. 

Nye emnesider skal foreligge 8/12. Dette notatet er skrevet for behandling i programrådet 4/12, og må sees i 

sammenheng med de forslagene til nye program- og emnebeskrivelser som legges fram for programrådet 

(utkast vedlagt). 

 

2. HIS1000-nivået 

 

Det foreslås at HIS1000-nivået fortsatt skal består av 50 studiepoeng. De 50 p utgjøres av ett 10 p 

innføringsemne (med metode) og to 20 p emner i hhv eldre og nyere tid med kronologisk skille rundt år 

1800. De kronologiske emnene får to særemner hver, med både muntlige og skriftlige 

kvalifiseringsoppgaver, av forskjellig form og format, og mappeeksamen. 

 

3. Emnegrupper og programsamarbeid 

 

Det foreslås at alle de 50 p på 1000-nivået skal være obligatorisk så vel i 80-gruppa (fordypningsgruppa) i 

historieprogrammet og historiefordypningsvarianten av lektorprogrammet som i årsenheten i historie og 60-

gruppa i lektorprogrammet. For øvrig foreslås det ingen endringer i sammensetningen av disse gruppene. 80-

gruppa består dermed fortsatt av 50 p med HIS1000-emner, 20 p HIS2000-emner og 10 p HIS3090. 60-

gruppa består av 50 p HIS1000 og 10 p HIS2000. 

 

Det foreslås to det opprettes to 40-grupper i hhv eldre og nyere historie, der det relevante kronologiske emnet 

er obligatorisk, i tillegg til et valgfritt HIS2000-emne innenfor hhv eldre eller nyere tid. Programrådet bes ta 

stilling til om de siste 10 p i 40-gruppa bør utgjøres av innføringsemnet (HIS1001) eller et HIS2000-emne. 

 

IAKH samarbeider med Institutt for statsvitenskap m fl om det ISV-drevne, tverrfaglige bachelorprogrammet 

Internasjonale studier (INTER). Programmet har for tida en opptaksramme på 80 studenter, som kan velge 

fordypning i enten statsvitenskap, historie eller økonomi. 20 p historie er obligatorisk; disse utgjøres i dag av 

HIS1300INTER, som tas i andre semester ved siden av 10 p innføring i internasjonal økonomi (ECON1410) 

eller folkerett (JUROFF1410). ISV ønsker å gjøre rom for begge disse andre innføringsemnene i andre 

semester. Undervisningsleder foreslår at IAKHistorie imøtekommer dette ønsket ved å utvikle et eget 10 p-
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emne (f eks HIS1410) for INTER, som inkluderer metode og har et eget særemne (HIS1300INTER har 

begge disse elementene i dag), men som ikke har egne forelesninger eller pensum, men består av relevante 

deler av det nye HIS1000-emnet i nyere historie. Forutsetningen må være at det fortsatt skal være 20 p 

obligatorisk historie i INTER, men at 10 p av disse skal være et HIS2000-emne, f eks HIS2371 Krig og 

konflikt. 

 

4. Master 

 

Det foreslås å beholde, men revidere, HIS4010 Grunnlagsproblemer i første semester og HIS4050 

Historieformidling i andre semester. 

 

Det foreslås å opprette et nytt, obligatorisk emne i Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget 

(HIS4035) som inkorporerer vesentlige deler av HIS4030, og som tilbys i andre semester. 

 

Det foreslås at HIS4040 Skriveseminar og de to realhistoriske leseemnene HIS4110 og HIS4120 (sistnevnte 

kan byttes ut med et realhistorisk emne på 4000-nivå) erstattes av tre fordypningsemner eksklusivt for 

masternivået. Det foreslås videre at hver faggruppe (eldre tid, nyere tid og samtid) hvert semester tilbyr ett 

slikt emne. Samme emne kan ikke tilbys to ganger etter hverandre, men for øvrig kan faggruppa selv velge 

hvor mange fordypningsemner gruppa vil ha i sin pool, og hvor ofte disse skal rullere. (Tabelleksemplet 

opererer med to fordypningsemner per faggruppe, som går hhv hver vår og hver høst. Hvis emnetittel og 

beskrivelse er tilstrekkelig generell, kan innholdet i emnet endres gjennom semestersiden slik at ett og 

samme emne har samme læringsmål, men forskjellig innhold.) Studentene kan dermed ta maks to emner 

innenfor én faggruppe. 

 

Det foreslås å opprette et studieløp med 30 p masteroppgave som alternativ til dagens 60 p opgave. Dette 

løpet gir bedre mulighet til utenlandsopphold (i tredje semester), til økt tverrfaglighet ved å ta masteremner i 

andre fag, eller til å bygge opp en type praktisk eller metodekompetanse som støtter opp under 

masteroppgaven, f eks i språk eller statistikk. På sikt kan det også tenkes et praksissemester etter mønster av 

MITRA, men dette tilbudet foreligger ikke i dag og krever tid og ressurser å bygge opp. 

 

5. Innføring og overgangsordninger 

 

Det nye studietilbudet kan tre i kraft fra høstsemesteret 2019. På 1000-nivået innebærer det at 

innføringsemnet og emnet i eldre historie går for første gang neste høst, mens emnet i nyere historie går 

første gang våren 2020, parallelt med Exfac-HARK. Exfac har hittil gått i høstsemesteret, mens 

historieprogramstudentene har tatt exphil på våren. Det nye opplegget innebærer at exphil legges til tredje 

semester. Dermed kan alle HIS1000-emnene tas i første studieår, mens normalstudenten i dag tar HIS1310 i 

tredje semester. 

 

Endringen innebærer at den eneste forskjellen på det første året av studieløpet til 

bachelorprogramstudentene, årsenhetstudentene og lektorstudentene som tar en 60-poengsenhet i historie 

(«fag 2», som tas i det første studieåret), blir at bachelorstudentene i andre semester tar exfac mens årsenhet- 

og 60-poengsenhetstudentene tar et valgfritt HIS2000-emne. Lektorstudentene med fordypning (80-gruppe) i 

historie tar i dag HIS1110 og HIS1310 i tredje semester, HIS1300 i fjerde semester og HIS1100 (samt to 

HIS2000-emner) i femte semester. Disse vil ta det nye emnet i eldre historie i tredje semester, det nye emnet 

i nyere historie i fjerde semester, og det nye innføringsemnet (sam to HIS2000-emner) i femte semester. Det 

bør innføres egne lektorvarianter av alle de tre nye HIS1000-emnene, med egne særemnegrupper for 

lektorstudentene, på samme måte som det i dag er egne slike lektorvarianter av HIS1110, HIS1310 og 

HIS1300. 

 

Det vil være nødvendig å tilby HIS1310 høsten 2019, parallelt med det nye innføringsemnet og det nye 

emnet i eldre historie, for de studentene som begynte på bachelorprogrammet høsten 2018 og følger vanlig 

studieprogresjon og som dermed bare mangler dette emnet av HIS1000-emnene. Forelesningene og 

særemnene i dette emnet blir dermed en ekstra belastning på undervisningsressursene; belastningen er 

imidlertid ikke særlig stor siden HIS1310 er det minst populære av HIS1000-emnene og det ikke har skriftlig 

kvalifiseringsoppgave. Det vil også være nødvendig å tilby HIS1100 og HIS1110 høsten 2019, men her kan 
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studentene følge forelesninger og særemner som gis som del av det nye emnet i eldre historie, slik at 

belastningen på undervisningsressursene blir beskjeden. 

 

Det kan bli nødvendig å arrangere eksamen etter våren 2019 for studenter som har påbegynt 

bachelorprogrammet, men som mangler enkelte HIS1000-emner. Studieadministrasjonen ivaretar dette i 

samråd med eksamenskontoret på HF. I tillegg til den administrative merbelastningen ved omleggingen – 

som er betydelig, men håndterlig – vil slike eksamener innebære et visst merarbeid for lærerstaben. 

 

På master vil behovet for overgangsordninger trolig være svært lite. Studentene som begynner høsten 2019, 

vil gå rett inn i den nye ordningen. Studentene som begynner våren 2019, eller som begynte tidligere og 

mangler enkelte emner i tillegg til masteroppgaven, vil kunne ta de nye fordypningsemnene i stedet for 

dagens realhistoriske emner og HIS4040. HIS4010 og HIS4050 vil fortsatt tilbys, om enn i revidert form. 


