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Tilstandsrapport om studiekvalitet ved IAKH 2015-2018 

A) Statusbeskrivelse 

Porteføljen: 
IAKH tilbyr fem studieprogrammer med til sammen seks studieretninger og én årsenhet.1  IAKH har 

utviklet studieporteføljen betraktelig de siste fire årene. Mest markant er det nye 

masterprogrammet i Modern International and Transnational History (MITRA) som hadde sitt første 

opptak i 2017. MITRA er landets eneste engelskspråklige masterprogram i historie.  

I løpet av fireårsperioden har alle instituttets programmer gjennomgått en periodisk 

programevaluering. Dette har ført til at det har blitt satt i gang revideringsprosesser i alle 

studieprogrammene. Spesielt gjelder dette for historieprogrammene  

Arkeologi og konservering: 
Som følge av at arkeologi var faglig prioritert med forsterket masterprogram 2014-2018 fikk 

studieretningen tildelt ekstra midler. Dette førte blant annet til at feltkurset ARK4310 – Arkeologisk 

feltkurs kunne utvides fra to til tre uker. I tillegg ble det opprettet nye emner, blant annet ARK4180-

arkeologisk praksis og ARK4210 – Heritage, Material Culture and Conflict.  

På studieretningen for arkeologi, har det på bachelornivå blitt innført ekstra skrivetrening. 

Skrivetrening ble fremhevet i de periodiske evalueringene som noe studieretningen burde innføre. På 

studieretningen i Kulturarv og bevaringskunnskap (KUBE) 2 har instituttet opprettet to 

naturvitenskapelige emner. Tidligere tok KUBE-studentene emner i kjemi ved Kjemisk institutt, til 

tross for at de ikke dekket forkunnskapskravene. Dette var en særordning Kjemisk institutt fra 2017 

ikke lengre ønsket å videreføre for IAKH.  

I innføringsemnet KONS1000 – Introduction to conservation and collection care innførte faglærer i 

2017 flipped classroom (omvendt klasserom) i undervisningen. Faglærer har fått tildelt midler fra 

Norgesuniversitetet til prosjektet FLiNT – Flipping conservation with iNnovative and sustainable IT 

Tools, som løper januar 2018 til desember 2019. Prosjektet skal utvikle undervisningen i henhold til 

Flipped classroom-modellen.3 

                                                           

1 Bachelor i arkeologi og konservering med studieretningene arkeologi og KUBE; masterprogrammet i arkeologi 
og konservering med studieretningene arkeologi, gjenstandskonservering, malerikonservering, og konservering 
– prosjektbasert; bachelorprogrammet i historie; masterprogrammet i historie; masterprogrammet Modern 
International and Transnational History; årsenhet i historie. 
2 Lenker til emnesider: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS1001/index.html og 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS1005/index.html 
3 https://www.hf.uio.no/iakh/english/research/projects/flipped-classroom-conservation/ 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS1001/index.html
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Historie: 
På bachelornivå har 1000-nivået blitt revidert.4 Dagens fire emner erstattes av tre nye emner. 

HIS1000-nivået vil fortsatt bestå av 50 studiepoeng, fordelt på ett 10 poengs innføringsemne med 

metode og to 20 poengs emner i henholdsvis eldre og nyere verdenshistorie.  

IAKH samarbeider med Institutt for statsvitenskap om bachelorprogrammet i Internasjonale studier, 

og med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning om lektorprogrammet. For begge 

studentgrupper har det blitt opprettet egne emnekoder for emnene de tar på innføringsnivå slik at 

man lettere kan tilpasse undervisningen deres behov.5 

På masternivå gis studentene mulighet til å velge mellom to løp: ett med en 30 studiepoengs 

masteroppgave og ett med 60 studiepoeng. Ved å velge 30-poengsvarianten gis det et bedre 

muligheter for utenlandsopphold, tverrfaglighet ved å kunne ta masteremner ved andre institutter, 

eller økt metodekompetanse ved å fordype seg i tematikk som støtter opp under masteroppgaven.  

Flere av masteremnene er revidert, og noen emner legges ned og erstattes med dybdeemner i 

historie. Dybdemnene er forbeholdt masterstudenter, og målet er å gi studentene innsikt i og 

erfaring fra sentrale fagdebatter på mer avgrensede historiefaglige tema og områder. Revideringene 

vil tre i kraft fra høsten 2019 og det er derfor for tidlig å si noe om virkningene. 

 

Studiekvalitet: 
Instituttet jobber kontinuerlig med å tilby et undervisningstilbud av høyt faglig nivå. I dette ligger 

også arbeidet med å gjøre vår utdanning relevant for samfunnet utenfor Universitetet. Videre har vi 

en utfordring med blant annet et høyt frafall og ujevn kjønnsbalanse. Flere tiltak innenfor ulike felter 

har blitt satt i gang i perioden. Her er status på ulike parametere man gjerne måler studiekvalitet på 

for de siste fire årene:  

 

Søkertall:  

Arkeologi og konservering: 
Bachelorprogrammet i arkeologi og konservering (75/50 plasser)6 har i hele perioden hatt langt flere 

førsteprioritetssøkere enn plasser. Andelen førsteprioritetsstudenter svinger noe, fra 109 og 121 

søkere i hhv 2016 og 2018 og 152 og 176 søkere i hhv. 2015 og 2017. Det har imidlertid vært en 

nedgang i andelen møtt/registrerte i hele perioden og i 2017 og 2018 har ikke alle studieplassene 

blitt fylt.   

Masterprogrammet i arkeologi og konservering (40/24 plasser)7 har i hele perioden hatt flere 

førsteprioritetssøkere enn plasser, men antall møtt/registrert er klart lavere enn antall plasser.  

                                                           

4 Den største endringen er at programmet får et eget innføringsemne med metode, og at vi ikke lenger skiller 
mellom emner i norsk- og verdenshistorie. Tidligere var norsk- og verdenshistorie adskilt i egne emner, og 
metodekomponenten var inkorporert i emnet HIS1300MET-Nyere verdenshistorie med metode. 
5 For eksempel HIS1110L: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1110L/index.html 
6 Studieretningen for kulturarv og bevaringskunnskap (KUBE) har kun opptak annethvert år. 
7 Studieretningene knyttet til konservering har kun opptak annethvert år. 
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Historie: 
Årsstudiet i historie (60 plasser) har i hele perioden hatt langt flere førsteprioritetssøkere enn 

plasser: 151-224. Antall møtt/registrerte har i hele perioden fylt plassene, men med liten margin de 

siste årene.   

Bachelorstudiet i historie (170 plasser) har i perioden hatt jevne og høye førsteprioritetssøkere 

Andelen førsteprioritetssøkere til bachelorprogrammet har ligget relativt stabilt i hele perioden, fra 

279-289.  Programmet har hatt flere møtt/registrert enn plasser i hele perioden med unntak av 2018. 

Denne nedgangen kan ha sammenheng med at instituttet i opptaket for 2018 overbooket mindre 

enn tidligere.8 

Masterprogrammet i historie (95 plasser, opptak to ganger i året) har i hele perioden hatt noe flere 

førsteprioritetssøkere enn plasser og i 2018 var det en klar økning i antall søkere.  Andelen 

møtt/registrert har likevel ikke økt, slik at programmet i hele perioden har vært langt fra å fylle 

studieplassene. 

MITRA (20 plasser) har hatt to opptak i perioden (2017 og 2018). Det har ved begge opptak vært klart 

flere førsteprioritetssøkere enn plasser. Likevel har programmet ikke klart å fylle plassene, selv om 

avviket bare var på en student i 2017. 

 

Inntakskvalitet på bachelorprogrammene 

Arkeologi og konservering 
Tableau-rapporten studieprogramledere_UiO skiller ikke mellom studieretningene. Dermed angir 

den tall for begge studieretninger. Merk at KUBE kun har opptak annethvert år, nemlig oddetallsår. 

Poenggrense for førstegangsvitnemål svinger, fra 26,8-37,9, og er lavest de årene det var opptak til 

KUBE.  Median snittkarakter for studenter som møtte til studiet i perioden 2015-2018 ligger fra 4-

4,19. 

Historie 
Poenggrensen for førstegangsvitnemål har økt jevnt i perioden, fra 31,7 i 2015 til 39,3 i 2018. Den 

største oppgangen skjedde fra 2017-opptaket (35,6) til 2018-opptaket (39,3), som trolig skyldes av vi 

overbooket mindre i sistnevnte opptak. Median snittkarakter for studenter som møtte til studiet i 

perioden 2015-2018 ligger fra 4-4,4.  

Til tross for nedgang i antall søkere, er poenggrensen for førstegangsvitnemål på årsenheten 

oppadgående: fra 39,4 til 43,1. Det er altså færre, men bedre førsteprioritetssøkere. Median 

snittkarakter for studenter som møtte til studiet i perioden 2015-2018 ligger fra 4,5-4,7. 

Kjønnsbalansen på årsenheten er også jevnere enn for bachelorprogrammet, tilnærmet 50/50.  

 

Gjennomføring: 

Arkeologi og konservering: 
Bachelorprogrammet i arkeologi og konservering har i perioden hatt en gjennomføringsprosent på 

ca.  32-35 på normert tid (fullført i 6.semester). Det er en klar forbedring fra årene før. 

                                                           

8 At instituttet har kuttet på overbookingen skyldes at de med lavest karaktersnitt fra videregående skole også 
er de som i minst grad avlegger studiepoeng og fullfører grad. 
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Studieretningen for kulturarv- og bevaringskunnskap (KUBE) har de siste fire årene ligget noe høyere 

i gjennomføring på normert tid enn studieretningen for arkeologi, med mellom 38 og 50 prosent.  

Masterprogrammet i arkeologi og konservering har de siste årene hatt en gjennomføring på normert 

tid på mellom 35 prosent og 47 prosent. Andelen av de som gjennomfører med ett eller to ekstra 

semestre har økt noe sammenlignet med tidligere år (50-70 prosent). Den totale gjennomføringen 

for 2013-2015-kullene ligger nå på 70-72 prosent. 

Studieretningene for konservering skiller seg ut med en gjennomføringsgrad på 80 prosent på 

normert tid. Den totale gjennomføringsgraden ligger på 90-100 prosent. Det er ingen nevneverdig 

forskjell fra tidligere år. Årsaken til de gode tallene kan være at masterstudiet i konservering har, i 

likhet med bachelorstudiet, et tett sammensatt studieløp. Emnene går kun annet hvert år, derfor er 

det vanskelig å få til et annerledes studieløp enn slik det er lagt opp. Det er også nokså høye 

opptakskrav, da studentene må levere 6 arbeider (gjenstander eller malerier de har laget), som blir 

vurdert av fagmiljøet som en del av opptaket. I tillegg er det få studenter, og de får tett oppfølging. 

For studieretningen i arkeologi er gjennomføringen totalt sett god, med rundt 70 prosent. Tallet på 

de som leverer på normert tid ligger mellom 35-40 prosent. Det ser ut til at de kullene fra rundt 2014 

og fremover har bedre gjennomføring enn kullene forut. Et forbedret studietilbud som følge av 

faglige prioriteringer, og status som forsterket masterprogram kan ha hatt innvirkning på dette.  

 

Historie 
Bachelorprogrammet i historie har hatt en gjennomføringsprosent på 25 på normert tid. Total 

gjennomføringsprosent ligger på 38. Bachelorstudiet i historie har bedre gjennomføringsandel enn 

snittet på HF, men ligger litt lavere for gjennomføring på normert tid. Gjennomføringen i perioden 

2015-2018 er omtrent som i foregående periode.  

Årsenheten for historie har litt bedre gjennomføring enn bachelorstudiet i historie. Studenter på 

årsenhetene fullfører i større grad på normert tid sammenlignet med bachelorstudentene i historie.  

Masterprogrammet i historie fullfører nærmere 72 prosent av studentene. Det er det imidlertid en 

forskjell mellom de som starter vår og de som starter høst. Studentene som begynner på høsten 

fullfører i høyere grad på normert tid enn de som begynner på våren. På den totale gjennomføringen 

ligger de imidlertid tilnærmet likt.   

 

Tall fra FS 
Selv om det selvsagt finnes variasjoner i tallene, er det lite fra ulike FS-rapporter som tyder på at 

studiekvaliteten har vært sviktende i perioden. 

Strykprosenten ved instituttets emner har jevnt over vært høyest på innføringsemnene, og aller 

høyest har strykprosenten vært på innføringsemnene i historie. At innføringsemnene har hatt en 

høyere strykprosent kan nok tilskrives at det er de aller første emnene studentene tar. For historie 

sin del har i tillegg eksamensformen vært skoleeksamen, med begrenset tid til rådighet, og ingen 

hjelpemidler tillatt. På et par av emnene, HIS1100 - Eldre verdenshistorie og HIS1110 - Eldre norsk 

historie, har strykprosenten sunket siden 2016. En mulig grunn kan være at man fra 2016 innførte 

obligatoriske forelesninger i studieteknikk i emnet HIS1100.9 På arkeologiemnene har også 

                                                           

9 Se mer under punktet Læringsmiljø. 
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strykprosenten på innføringsemnene sunket de fire siste årene. En årsak til dette kan være at det ble 

innført mer skrivetrening med kvalifiseringsoppgaver og tilbakemeldinger. På masternivå er andelen 

stryk jevnt over lav på alle instituttets programmer. 

Det ser ut til at oppmøteprosenten til eksamen har vært jevnt over høy blant de fleste emner i 

perioden. Alle de store innføringsemnene på 1000-nivå på historie har hatt en oppmøteprosent på 

godt over 80 prosent av de med en gyldig eksamensmelding. ARK1000 og KONS1000 har tilsvarende 

gode tall. Tallene sier likevel ikke noe om det reelle frafallet i emnene. Altså hvor mange som var 

oppmeldt i emnene i utgangspunktet. Det er vanlig at det er et betydelig frafall fra registreringsfrist 

ved semesterstart til eksamensstart, som ikke blir regnet med i disse tallene (differanse mellom 

oppmeldt til eksamensstart og møtt til eksamen). Disse tendensene ser man både på innføring- og 

fordypningsnivå. På masternivå er frafallet mindre. 

Karaktersnittet har ligget nokså stabilt i perioden, med noen små avvik innenfor enkelte emner. 

Samlet sett er snittkarakteren på lavere grad C. På innføringsnivå kan man på historie se en liten 

stigning i snittet i HIS1100 og HIS1110 siden 2015, og muligens kan mer fokus på studieteknikk spille 

inn her også. I ARK1000 har snittet økt noe fra 2017 og mer skrivetrening kan ha påvirket dette. Også 

i KONS1000 har snittet økt, spesielt fra 2017 til 2018, og muligens har innføringen av flipped 

classroom spilt en rolle. En annen tendens viser at emner med tett oppfølging har noe høyere snitt. 

Dette er gjerne på 2000- og 3000-nivå.10 

På masternivå er karaktersnittet noe høyere. Det høyeste snittet i karakterfordelingen for alle 

masteremner er på masterprogrammet i historie med et snitt på B.11 På ARKO er snittet C. 

Snittkarakteren på masteroppgaven i historie (HIS4090) ligger på en god C, mens andre emner, som 

for eksempel HIS4110-realhistorisk leseemne,12 er snittet B. For ARK4090-masteroppgaven i 

arkeologi, faller snittet fra 2015. Det skal sies at på mange emner på masternivå gis det kun 

bestått/ikke bestått. 

Når det kommer til antall klager er det for ARKOs del relativt lavt, og tallet ligger stort sett samlet på 

mellom 8 og 4 klager de fire siste årene. Et unntak var våren 2015 da det var 13 klager totalt. Det er 

ingen åpenbar forklaring på dette, annet enn at det kan henge sammen med en høyere strykprosent 

på 1000-nivå.  

På historie har antall klager ligget et sted mellom 40-50 klager hvert semester, med et lite hopp 

våren 17 hvor det kom 63 klager. De fleste klagene gjelder emner på 1000-nivå. Dette skyldes trolig i 

høy grad at det er mange studenter oppmeldt til eksamen og at strykprosenten har vært noe høyere i 

disse emnene.  

Kvalitetssystemet 
I løpet av perioden har, som nevnt over, alle studieprogrammene blitt periodisk evaluert, med 

unntak av det nyopprettede MITRA-programmet.13  

Det eksterne panelet som gjennomgikk historieprogrammene rapporterte om kvalitetsmessig sterke 

tilbud, hvor det ikke var behov for noe drastiske endringer. De pekte allikevel på betydningen av å 

                                                           

10 Dette gjelder for eksempel HIS3090 og ARK3090, bacheloroppgaven i historie og arkeologi. Dette er emner 
hvor man skriver en selvstendig faglig oppgave, og hvor man er tilknyttet veileder gjennom hele prosessen. 
11 Heisemner er utelatt 
12 Dette er et emne hvor studentene kan legge opp pensum selv, gjerne som kan knyttes til masteroppgaven de 
skal skrive. 
13 Dette var før MITRA ble opprettet. 
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jobbe med utfordringer som frafall, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering, og de lanserte 

metodeundervisningen som et område med særlig behov for nytenkning og satsning.  

Det eksterne panelet som evaluerte arkeologi- og konservering-programmene kunne også rapportere 

om studieprogram som holder høyt faglig nivå, men hvor spesielt høyt frafall ble trukket frem som en 

utfordring, og at å øke mengden praksis i utdanningen burde være en løsning instituttet burde 

vurdere i så måte.  

I snitt blir til sammen rundt 25 emner periodisk evaluert hvert år for IAKHs programmer. 

Hovedinntrykket fra rapportene i perioden er at studentene stort sett er fornøyd med 

undervisningsform, eksamensform, pensum, læringsutbytte og informasjon, og lite tyder på at det 

har vært noe svikt i kvaliteten.  

De mest sprikende tilbakemeldingene er på historie, men det er samtidig et betraktelig høyre antall 

historieemner som har blitt evaluert i perioden sammenlignet med arkeologi og konservering. Mest 

sprikende er tilbakemeldingene i begynneremnene på 1000-nivå. En tendens er at studentene 

fremstår splittet mellom å synes arbeidsmengden er for krevende, og å være særlig fornøyd med 

dette. I begynneremnene får i tillegg pensum noe blandet tilbakemeldinger, selv om dette varierer 

fra emne til emne. Det som særlig trekkes frem er sammenhengen mellom fellesforelesninger og 

særemner. I engelskspråklige emner med en blanding av innvekslingsstudenter, egne 

programstudenter og studenter fra andre fagområder viser noen evalueringer at det er mer 

krevende å legge opp passende undervisningsopplegg, kanskje særlig fordi egne programstudenter er 

i mindretall.   

 

Studiebarometeret 
Data fra Studiebarometeret viser at studentene er godt tilfreds med utdanningen de får ved IAKH, 

men svarprosenten har vært lav i hele perioden, så dataene må brukes med varsomhet.14 For ARKO-

programmet skiller heller ikke Studiebarometeret de ulike studieretningene, men ser arkeologi og 

konservering under ett. 

På en skala hvor 1 er dårligst og 5 er best er det ingen av våre studieprogrammer som i snitt scorer 

dårligere enn 4 i fireårsperioden.15. Selv om instituttets studenter i sin helhetsvurdering er fornøyd er 

det variasjon i hva de svarer under de ulike parameterne. Noen hovedtrekk i perioden:   

Bachelornivå:  
ARKO-studentene scorer høyest på faglig og sosialt læringsmiljø, og inspirasjon. ARKO-studentene 

virker også å være fornøyd med eksamen- og vurderingsformer. Alle disse parameteren får score 

over fire. Medvirkning er sammen med tilknytning til arbeidslivet det som scorer dårligst. Sistnevnte 

gjelder også for bachelorprogrammet i historie Tallene for 2018 viser en score på henholdsvis 2.8 og 

2.4, og hvor man tidligere år har ligget på litt over tre.  

                                                           

14 I Studiebarometeret blir studentene bedt om å svare hvor fornøyd de er med sitt studieprogram ut ifra ulike 
parametere som læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, vurderingsformer, 
organisering, læringsutbytte, samt hva de tenker rent helhetsmessig. Ikke alle parametere har vært med siden 
2015, og derfor er det vanskelig å se tendenser i noe av det Studiebarometeret etterspør. Detaljerte resultater 
fra studiebarometeret, og en nærmere forklaring på de ulike punktene studentene har evaluert: 
http://www.studiebarometeret.no 
15 Det er ett unntak, MITRA, som i 2018 scorer 3.6. Svarprosenten er imidlertid for lav. 
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Masternivå:  
For både ARKO- og historieprogrammet har det vært en del spredning i enkelte av tilbakemeldingene 

fra år til år. For eksempel scoret faglig og sosialt læringsmiljø kun 2.9 i 2016 hos ARKO-studentene, 

mens det i 2017 var oppe i 4.2. Medvirkning og relevans scoret også 2.9 i 2016, mens det i 2017 var 

bedret til 3.8. Jevnt over er det eget engasjement og undervisning som scorer høyest. 

Masterstudentene i historie er jevnt over mer kritiske i tilbakemeldingene enn bachelorstudentene. 

Inspirasjon og undervisning scorer høyest. Eget engasjement gjør et byks fra 3.6 til 4.2 mellom 2017 

og 2018. Ellers så scorer tilknytning til arbeidslivet så lavt som 2.5 i 2018, og hvor det har vært en 

jevn nedgang siden «toppunktet» på 3.8 i 2015. Tilknytning til arbeidslivet scorer sammen med 

organisering dårligst blant MITRA-studentene med henholdsvis 2.7 og 3. Mest fornøyd er MITRA-

studentene med forventninger i emner og fra de ansatte (4.4). Eget engasjement scorer også bra 

med 4.2.  

 

Si-fra-systemet16 
Instituttet er opptatt av å tilby studentene et trygt og engasjerende læringsmiljø. Vi har i perioden 

mottatt og behandlet saker i både grønn, gul og rød linje, men ingen av disse kan sies å ha avdekket 

noen strukturelle svakheter ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet. Det har heller ikke vært 

mange saker totalt sett. De enkeltsakene instituttet har mottatt på gul og rød linje har blitt behandlet 

i nært samarbeid med fakultetets læringsmiljøkontakt, og nødvendige oppfølginger har blitt gjort der 

det har vært behov. Instituttet har mottatt kun noen få tilbakemeldinger via grønn-linje, men vi tror 

også det betyr at våre studenter er jevnt over fornøyd med studiekvaliteten ved instituttet, og ikke 

nødvendigvis føler de må melde fra om det via Si-fra-systemet.  

 

Cristin 
Tall fra Cristin tyder på at undervisningen instituttet tilbyr gis av aktive forskere. Alle instituttets 

fagmiljøer har i snitt for perioden publisert godt over UiOs policy på 0,7 forskningspoeng per år.  

 

Øvrig 
Historieavdelingen har i et par år jobbet med å sikre et tydeligere fagansvar og faglig ledelse av 

fellesemner.  På fordypningsnivå – hvor emner har vært nokså privatisert – er det blitt innført 

prinsipp om at alle emner må ha minst to faglærere med emneansvar.  

I forlengelsen av utarbeidelse av nye emner jobber instituttet med å påse at læringsutbyttene i 

emnene ikke skiller seg ut fra det studentene faktisk forventes å lære. Alle emneansvarlige bes i 

forkant av hvert semester om å påse at emnesidene er oppdaterte, inkludert 

læringsutbyttebeskrivelsene, men en mer tydelig gjennomgang av alle eksisterende læringsutbytter 

må nok foretas. 

 

Internasjonalisering 
Allerede i studiestartsuka får nye studenter informasjon om mulighetene for å utveksle. Instituttet 

har i tillegg egne informasjonsmøter i begynnelsen av hvert semester, og før fristen for å søke om 

                                                           

16 Om Si-fra-systemet: https://www.uio.no/studier/kontakt/si-fra/  
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utveksling. Administrasjonen har videre samarbeidet med lærere om profilering av avtaler overfor 

studenter, og jobbet sammen med fagutvalgene/studentforeningene om å spre budskapet om 

mulighetene som ligger i det å utveksle. Fagutvalget i arkeologi har en egen person med 

internasjonalisering i sin portefølje, og historie har tidligere hatt det samme. Arbeidet med 

internasjonalisering ble fra 2017 også mer forankret i ledelsen ved at man fikk en egen stilling knyttet 

til internasjonalisering og samfunnskontakt. IAKH har hatt en økning av antall utvekslende studenter 

de siste årene, men med tanke på det samlede antall studenter ved instituttet er potensialet for 

økning stort. 

Det legges godt til rette for at studenter kan utveksle, og instituttet er fleksible med tanke på 

innpassing av emner i grad, slik at de som reiser ut kan ta emner som er faglig relevante/kan brukes i 

fordypningen. Dette kan nok også tydeliggjøres i enda større grad til våre studenter. 

Det programmet hvor internasjonalisering er best integrert i utdanningsløpet er MITRA. I all 

hovedsak fordi det er lagt opp til at man i tredje semester kan ta emnet MITRA4400 – Field Term – 

Internship for Modern International and Transnational Students. De norske studentene på 

programmet skal i utgangspunktet reise på praksis i utlandet, mens internasjonale studenter kan ha 

sin praksis i Norge. Av det første kullet med studentene som valgte MITRA4400, var åtte studenter i 

utlandet hvor de var spredt til alt fra Roma, via Ottawa til Kuala Lumpur. Alternativt til HIS4400 kan 

studentene på programmet velge MITRA4450 – Field Term – History Project for Modern International 

and Transnational Students. I dette emnet skriver studentene en større historieoppgave hvor det er 

obligatorisk med arkivreise til utlandet.  

På master har historie vært noe vanskeligere å utveksle utenom i skrivesemestrene. Instituttet har 

avtaler der det er mulig å utveksle uten å måtte ta full studieprogresjon i tillegg til å skrive på 

masteroppgaven. Endringene på masterprogrammet i historie fra høsten 2019, med blant annet 

innføringen av en 30 poengs masteroppgave, vil legge bedre til rette for utveksling.  

Når det kommer til innreisende jobber instituttet for å kunne tilby tilstrekkelig med engelspråklige 

emner hvert semester. Arkeologi tilbyr to engelskspråklige emner på bachelor- og to på masternivå. 

Innføringsemnet i konservering (KONS1000) går på engelsk. I tillegg kan innreisende studenter få 

plass på andre engelskspråklige konserveringsemner, under forutsetning av at de dekker 

forkunnskapskravene. Historie har i perioden tilbudt minimum 3 engelskspråklige 2000- og 4000-

emner pr. semester, slik at innreisende studenter kan ta 30 studiepoeng i historie. Vi informerer 

kontinuerlig om hvilke emner som tilbys, og forslår andre dersom de innreisende studentene har 

ønsket seg emner som ikke undervises i det semesteret de kommer. 

 

Arbeidslivsrelevans 
Resultater fra kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser, fra de periodiske programevalueringene samt 

tilbakemeldinger fra fagutvalg og studenter for øvrig, viser at det er behov for mer kontakt med 

arbeidslivet og at utdanningen trener studentene i ferdigheter som gjør dem mer attraktive på 

arbeidsmarkedet.  

IAKH jobber for å tilrettelegge for arbeidslivsrelevante elementer i studiene der dette er mulig (f.eks. 

feltarbeid og utplassering), og å sikre nærere samarbeid med arbeidsplasser som er sentrale avtakere 

av kandidater. MITRA og masterprogrammet i konservering er programmene med tydeligst 
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arbeidslivsprofil. Dette fordi begge har praksis som obligatorisk del av graden, og hvor studentene er 

ute i praksis store deler av ett semester.17  

 

Arkeologi og konservering: 
På bachelor ble det fra 2018 på studieretningen for arkeologi innført en obligatorisk 

heldagsekskursjon til en utgravning gjennom innføringsemnet ARK1000 – innføring i arkeologi. 

Meningen er at nye studenter skal få kunnskap om utgravningsresultater og -metoder, og møte 

nyutdannede og etablerte arkeologer. Uten at man foreløpig har landet endelige forslag har 

fagmiljøet i arkeologi videre jobbet med å utrede muligheter for å lage ett eller flere emner med 

praksiskomponenter.  

For konservering har også mangel på praksis i graden vært en utfordring og mange studenter har en 

oppfatning av at studiet vil bestå av mer praksis enn tilfellet er. At studieretningen heter Kulturarv og 

bevaringskunnskap og ikke har konservering i navnet, har å gjøre med at man på bachelornivå ikke er 

fullt ut kvalifisert for konservatoryrket innenfor rammene av ENCoRE. Grunnet for lite praksis i 

bachelorgraden ble også konservering våren 2018 nedgradert til assosiert medlem i ENCoRE.  

Studieretningen for arkeologi på master inneholder også en obligatorisk praksiskomponent ved 

emnet ARK4310 - Arkeologisk feltkurs. I dette emnet deltar studentene på et feltkurs lagt til Sør-

Norge. Feltkurset er et samarbeid mellom IAKH og Kulturhistorisk museum. Ved at arkeologi fikk 

status som forsterket masterprogram i 2013 var det mulig å utvide feltkurset fra to til tre uker. 

Studentene på masterprogrammet i arkeologi kan også ta emnet ARK4180 – Arkeologisk praksis, som 

ble undervist for første gang høsten 2014.18 Emnet gir undervisning i arbeidsmåter og 

problemstillinger som er relevant for arbeidstakere i det arkeologiske arbeidsmarkedet. Studentene 

skal så arbeide minst tre uker i en organisasjon eller institusjon innenfor arkeologifaget. 

Historie: 

Historieprogrammet har utviklet praksisemnet lektorstudentene tar i sitt niende semester (HIS4015L 

– Historie i praksis). Emnet er et trepartssamarbeid mellom IAKH, skolen og museumssektoren. 

Emnet gikk for første gang høsten 2018, og det overordnede læringsutbyttet er at studentene skal 

utforme og gjennomføre et undervisningsopplegg for elever i VG3 på et museum og med 

utgangspunkt i museets utstilling.  

 

Læringsmiljø 
IAKH har i perioden jobbet med å utvikle studiestart, og særlig mottaksuka. På ARKO-programmene 

har det blitt jobbet med å gi tydeligere informasjon.. Dette virker til å ha ført til mindre forvirring i 

forbindelse med programoppbygging, emnepåmelding og tidsfrister. Utveksling presenteres også 

som en forventning, snarere enn som et tilbud. 

På historie la man i 2016 om på deler av opplegget i studiestarten for de nye bachelorstudentene. I 

stedet for et tradisjonelt informasjonsmøte arrangerte vi mottaksdagen «Et lite stykke 

bachelorgrad», der studentene besøkte flere poster, som hver representerte en del av studieløpet. 

Postene ble bekledd av både vitenskapelige og administrativt personale. På dette viset ble studenten 

tatt med på en rundreise i studiet, og de fikk hilse på lærere og relevante studiekonsulenter. I tillegg 

                                                           

17 Gjelder hovedsakelig de som velger MITRA4400. Blant det første kullet valgte 12 av 17 studenter MITRA4400. 
18 http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4180/index.html 
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ble det lagt til ekstra undervisning i hvordan lese pensum, hvordan skrive akademiske tekster og 

hvordan lykkes på eksamen i det første semesteret. 

Tilbakemeldingen fra historiestudentene som begynte høsten 2016-18 er at de stort sett er fornøyde 

med mottaket, men de ønsker seg enda mer faglig opplegg, og mer kontakt med faglærerne. Til 

mottaksuken i 2018 ble det lagt til en dag med smakebit-forelesninger. Tilbakemeldingene var gode, 

men evalueringer viser at de fortsatt ønsker seg mer faglig/fagligsosialt. Det er for tidlig å si noe om 

langtidsvirkningene av den forsterkede studiestarten, men vi ser en svak positiv tendens: antall 

studiepoeng pr. student avlagt første semester har økt fra (i gjennomsnitt) 18,119 til 20,820. Særlig 

godt gjør de yngste studentene (under 24 år) det. De har gått fra i snitt 19,1 til 22,9 studiepoeng pr. 

student første semester. Omleggingen har ført til at flere vitenskapelige ansatte er involvert i 

semesterstarten enn de har vært i tidligere. Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært positive, og 

tiltaket har gjort at flere – forhåpentligvis -  har fått et større eierskap til mottaket av nye studenter. 

Vi vil jobber videre med å utvikle og løpende evaluere studiestarten. 

I forlengelsen av arbeidet med omleggingen av studiestarten på bachelorprogrammet i historie, ble 

også studiestarten for masterstudentene i historie lagt om. Masterstudentene i historie får fra 2016 

tilbudt en hel mottaksdag som inkluderte informasjonsmøte, faggruppevis veilederpresentasjon, 

lunsj, omvisning, foredrag om oppgaveskriving og studenttilværelsen. I tillegg samarbeider vi med 

Historisk studentforening. 

Både på historie og arkeologi har det blitt arrangert alumnipanel i mottaksuken for 

bachelorstudentene, hvor tidligere studenter forteller om sine erfaringer som studenter ved 

programmet og veien ut i arbeidslivet etter endt studier. Dette virker å ha blitt godt mottatt blant 

studentene. Instituttet har i perioden hatt et godt samarbeid med fadderne om mottaksuka, og 

faddere har de siste årene i tillegg hatt et større fokus på alkoholfrie alternativ. 

Instituttet har i perioden hatt et fokus på førsteårsopplevelsen for de nye bachelorstudentene, både 

med tanke på gjennomføring, tilhørighet og kontakt med faglærere. På arkeologi har man innført 

mer skrivetrening og det er innført flere kvalifiseringsoppgaver med formative tilbakemeldinger 

underveis i semesteret. Fagmiljøet mener dette har hatt en positiv virkning på studentenes faglige 

evner, og forhåpentligvis vil det også føre til at flere gjennomfører graden. Fagmiljøet i arkeologi har 

også et fokus på å lære seg studentenes navn, slik at avstanden mellom lærer og student føles 

mindre. 

På historie ble det i 2016 innført obligatoriske forelesninger i studieteknikk via innføringsemnet 

HIS1110 – Eldre norsk historie. Målet var å gi studentene verktøy for å mestre studenttilværelsen. 

pplegget ble positivt mottatt av både ansatte og studenter og kullene som ble en del av opplegget 

har en høyere studiepoengproduksjon per student enn foregående kull. På et stort studieprogram 

som historie ser man at studentene synes det er vanskelig å komme i kontakt med medstudenter og 

ta del i det faglige fellesskapet. En tilknytning til studiemiljøet og til faget kan bidra til å bedre 

studentenes trivsel og dermed også gjennomføring.  

Som et nytt tiltak mot frafall ble det i 2018 besluttet å sende særemnegruppen21 med best tall for 

antall møtte til eksamen fra emnene HIS1100-eldre verdenshistorie og HIS1110-eldre norsk historie 

høstsemesteret 2018, til Det norske instituttet i Roma (DNIR). Tanken og målet med denne 

                                                           

19 Høst 2008-høst 2015 
20 Høst 2016-høst 2018 
21 Særemnegruppene i HIS1110 og HIS1100.  
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ordningen var at studentene da engasjerer hverandre gjennom hele semesteret, og selv også må 

bidra til å bygge et godt faglig-sosialt miljø. Særemnegruppen som vant hadde en oppmøteprosent 

på 89 prosent.22 Kullet som fikk opptak høsten 2018, og som ble en del av opplegget har hatt den 

høyeste studiepoengproduksjonen for hele perioden (21,8). 

 

Hindre frafall 
Instituttet vil jobbe videre for å redusere frafallet på våre programmer. Tiltaket instituttet satte i 

gang i 2018, med å sende særemneemnegruppen i historie med best møtt-tall til eksamen til Roma, 

vil mest sannsynlig ikke videreføres i 2019. Selv om gjennomføringstallene er bedret, ser vi ikke at 

konkurransen har gitt så store utslag at det er forsvarlig å bruke så store ressurser på tiltaket. Vi har 

imidlertid høstet noen erfaringer, som vi vil ta med oss inn i videre planlegging. 

Evalueringer av tidligere tiltak har vist at studentene setter faglige aspekter høyere enn det sosiale.23 

Revisjonen av innføringsemnene på historie kan sies å være et frafallstiltak i seg selv. Emneinnholdet 

i de nye emnene vil forhåpentligvis oppleves som mer helhetlig for studentene, blant annet ved at 

man integrerer norsk og verdenshistorie i stedet for å ha dette adskilt. Målet om mer studentaktiv 

læring vil videre aktivisere studentene på en annen måte enn tidligere.  

I tillegg til forelesninger og særemneundervisning, vil studentene også organiseres i smågrupper. 

Dette vil være grupper bestående av rundt fem studenter hver. Vi håper å skape et miljø for 

kollokviearbeid, og gjennom denne måten å arbeide på vil studentene forhåpentligvis også bli bedre 

kjent.  

Det er ikke planlagt noen tiltak for ARKO-programmet som helhet, men for konservatorene kan målet 

om mer praksis gjennom hele graden bidra til mindre frafall på lavere nivå. For arkeologi sin del 

opplever fagmiljøet at innføringen av mer skrivetrening ruster studentene til å takle 

studenttilværelsen på en bedre måte, og det vil gi gevinster i form av bedre gjennomføring og mindre 

frafall. Å arrangere flere ekskursjoner og innlemme flere praksiskomponenter i bachelorutdanningen 

vil også kunne bidra positivt i så henseende. 

 

Flere og bedre søkere 
Selv om søkertallene for våre programmer stort sett er gode er det en utfordring at så mange faller 

fra underveis, og da spesielt på lavere grad. Tall fra Tableau24 viser at det er en sammenheng mellom 

karakterer fra videregående og hvem som gjennomfører bachelorgraden ved IAKH. Ser man på 

statistikk for de startende i perioden høst 12 til høst 15 har kun drøye 13 prosent av studentene med 

en snittkarakter på 3-3.5 fra videregående gjennomført sin bachelorgrad i historie. Blant studentene 

med et karaktersnitt mellom 4.5-6 ligger gjennomføringen på 50 prosent og bedre. Gruppen med 

karaktersnitt 5.5-6 har en gjennomføring på 60 prosent.  

ARKO skiller seg riktignok litt ut ved at gruppen med et snitt på 3-3.5 fra videregående har et 

gjennomføring på 56 prosent. Denne gruppen er nest best med tanke på gjennomføring, kun bak de 

med aller best snitt fra videregående hvor gjennomføringen er på 66 prosent. Det er arkeologi som i 

                                                           

22 Antall møtt til eksamen i forhold til hvor mange oppmeldte det var i særemnet ved undervisningsstart.  
23 Blant annet historiementorprosjektet ledet av Elisabetta Cassina Wolff (2014), og midtveisevalueringen av 
Roma-prosjektet (2019). 
24 Rapport om Karakterer og karakterfordeling i Tableau.  
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all hovedsak skiller seg ut med 50 prosent gjennomføring blant de med 3-3.5 i karaktersnitt. Den 

høyeste gjennomføringen har studentene med karaktersnittet 4-4.5 hvor gjennomføringen er på 74 

prosent. 

At så mange av de med dårligst snitt faller fra gjorde også at vi overbooket mindre på historie 

bachelor ved opptaket i 2018. 

Som skrevet under punktet studiekvalitet og søkertall gjennomførte instituttet i 2018 en 

undersøkelse om hvorfor studenter søker seg til IAKH. En lignende undersøkelse er ønsket gjentatt i 

2019, og sammen med annen tilgjengelig informasjon vil dette danne utgangspunkt for videre arbeid 

i å kartlegge nye tiltak for å øke søkningen til våre programmer. Kanskje kan informasjonen bidra til 

at man i større grad kan spisse arbeidet mot de søkerne instituttet ønsker seg. 

 

Flere inn- og utreisende studenter 
Instituttet har et mål om å få flere studenter til å utveksle. Det har blitt jobbet i flere år med å finne 

tiltak som kan bidra til at flere reiser ut. Et av tiltakene som man har forsøkt er å bruke lærere til å 

fronte avtaler. Her ligger det fortsatt et potensiale, og instituttet ønsker å utvikle dette arbeidet 

videre. Å spille på fagutvalgene, og å få studentene til å snakke om utveksling seg imellom, er også 

noe instituttet vil jobbe videre med.   

Det er også et mål å få flere innreisende studenter. Et tilstrekkelig tilbud av engelspråklige emner er i 

så måte en forutsetning. En annen vei er bruken av Erasmuslærere. IAKH har hatt noen innreisende 

lærere, og det har vært en tendens til en liten økning i antall utreisende til disse institusjonene. 

Kontakt med våre studenter og lærere vil virkeliggjøre UiO for våre partnere. De faktiske møtene gjør 

vårt universitet til et reelt valg og øker sjansen for at partnernes studenter og lærere drar på 

utveksling til oss. 

 

Bedre arbeidslivsrelevansen 
Som skrevet i punktet om arbeidslivsrelevans vil instituttet jobbe videre for å tilrettelegge 

arbeidslivsrelevante elementer i studiene der det er mulig, og å sikre nærere samarbeid med 

arbeidsplasser som er sentrale avtakere av kandidater.  

Uten at man foreløpig har landet endelige forslag vil fagmiljøet i arkeologi utrede muligheter for å 

lage ett eller flere emner med praksiskomponenter. Særlig innenfor rammene av faglig prioriteringer 

III kan det være muligheter for å tilrettelegge for mer praksisorientert undervisning. Man ser også på 

mulighetene for om eksisterende praksisavtaler med Kulturhistorisk museum (KHM) kan utvides. 

Instituttet har i dag en avtale med KHM om praksisplasser på feltarbeid for bachelorstudenter, men 

dette er ikke del av et emne og forbeholdt kun noen få hvert år. 

For historie sin del vil forhåpentligvis det nye innføringsemnet HIS1000 - innføring i historiefaget, og 

masteremnet HIS4035 (om prosjektutvikling og arbeidsmetodikk) bidra til å forstå historikerens rolle i 

samfunnet, hvordan historiefaget kan brukes i arbeidslivet, og bedre ruste studentene til livet etter 

endt utdanning.  

På MITRA vil det jobbes videre med å knytte til seg praksissteder og å få en portefølje av institusjoner 

som kan gjenbrukes for fremtidige kull med tanke på internship.  
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Ønsket om tettere samarbeid med arbeidslivet vil også være et utgangspunkt for søknad om Senter 

for fremragende utdanning (SFU), som instituttet vil sende i løpet av våren 2019. Se mer i punktet om 

SFU. 

 

Livet etter forsterka midler på arkeologi  
For arkeologi gjelder det å lage et opplegg for livet uten forsterka midler. Her vil miljøet blant annet 

spille på det faglige prioriterte Heritage Experience Initiative (HEI). 

 

Mer praksis på konservering 
For konserveringsutdannelsene stilles det stadig større krav til praksiserfaring, særlig på 

bachelornivå. Mangel på praksis har gitt seg uttrykk i at konserveringsstudiet ved UiO i 2018 ble 

nedgradert fra fullt medlem til assosiert medlem i ENCoRE (European Network for Conservation-

Restoration Education) grunnet manglende oppfyllelse av krav til 50 prosent praksis jevnt fordelt 

over hele studieløpet. Fagmiljøet i konservering ønsker å utrede muligheten for å kunne 

implementere mer praksis i studieløpet, både på bachelornivå, men også om det er mulig med et 

helhetlig femårig løp med praksis jevnt fordelt gjennom hele løpet. 

 

Implementering historierevisjon 
I løpet av vår- og til dels høstsemesteret 2019 vil historieavdelingen jobbe for å få på plass nye emner 

og strukturer i studieløpet. Arbeidet krever mye koordinering, og involverer flere av de 

vitenskapelige ansatte samt store deler av studieadministrasjonen. Dersom instituttet får innvilget 

søknaden til DIKU vil det i tillegg bety en del arbeid i form av blant annet opplæring av 

læringsassistenter og kompetanseheving av vitenskapelige ansatte. Svaret på søknaden er ventet i 

slutten av april. 

 

Søknad om Senter for fremragende utdanning (SFU) 
Instituttet ønsker å adressere den manglende arbeidslivsrelevansen til historieutdanningen og søker 

derfor om status som Senter for fremragende utdanning. Vi vet for lite om hva arbeidslivet trenger, 

studentene er ikke trent til å kommunisere egen kompetanse og arbeidslivet vet ikke nok om hva 

kandidatene våre kan. Et SFU vil derfor brukes til å knytte utdanningen i internasjonal historie tettere 

til arbeidslivet ved å invitere arbeidsgivere med internasjonal profil – fra forvaltning, næringsliv og 

NGOer – inn i utformingen av undervisningen og ved å sende studenter ut på praksisopphold. Det 

satses på internasjonal historie fordi vi allerede har et sterkt forskningsmiljø, stor studentinteresse og 

MITRA. Et SFU vil gi oss mulighet til å bygge opp en modell for samarbeid med arbeidslivet og til å 

utvikle praksisnær undervisning. Denne kompetansen vil være overførbar til andre fagområder både 

ved og utenfor instituttet.  

 


