
Notat om reduksjon av ressursbruk i undervisning ved Kunsthistorie 
 
Våren 2018 bad instituttstyret alle faggrupper/programmer om å redusere ressursbruken i 
undervisningen med 15 % basert på gjennomsnittlig timebruk per semester i perioden 2015-
2017. For kunsthistories del var dette referansetallet 4045 timer, og måltallet ble følgelig 
satt til 3439 timer. Kunsthistorie la så opp en plan for et enda mer radikalt kutt, 22%, altså 
3105 timer. Forløpet i kunsthistories studieprogrammer er slik strukturert at vi 
gjennomgående bruker vesentlig flere timer i høstsemesteret enn i vårsemesteret, så det gir 
mer mening å sammenligne på årsbasis enn på semesterbasis. Referansetallet blir da 8090 
timer per år, og måltallene blir hhv. 6878 timer (15% reduksjon) og 6210 timer (22% 
reduksjon). Oppdaterte tall for timebruk siden planen ble implementert viser et årlig snitt på 
6918 timer (7093 timer i 2018; 6487 timer i 2019; 7174 timer i 2020 (estimert)). Vi har med 
andre ord i praksis innfridd kravet om 15% reduksjon, men har fortsatt noe vei å gå for å nå 
det mer radikale målet om 22% reduksjon. 
 
Reduksjonen så langt har vært oppnådd ved å begrense emneporteføljen, redusere 
undervisningsvolum, redusere obligatoriske aktiviteter, økt bruk av læringsassistenter, og 
endrede vurderingsformer på noen emner. Flere slike tiltak vil innføres også i tiden som 
kommer, muligens supplert av nye initiativ som for eksempel emner i samarbeid med andre 
fag/programmer på instituttet eller ytterligere nedskjæringer på emnenes 
undervisningsvolum. Vi har god kontroll på de ansattes timeregnskap, og vi mener det er 
fornuftig å bruke de tilgjengelige undervisningsressurser til å gi et best mulig tilbud til våre 
studenter. At reduksjonen så langt ikke har gått utover kravet om 15% må også sees i lys av 
at vi i samme periode har opprettet en ny studieretning på MA (KKM), noe som 
nødvendigvis har medført opprettelse og utvikling av nye emner (KUN4014; KUN4251; 
KUN4900; KUN4190; KUN2910/4910). På tross av dette har vi klart å få til en liten nedgang i 
det totale antall emner tilbudt. Omstruktureringen resulterte i rekordsøkning til vårt MA-
program, med et opptak på 38 nye studenter H2020. 
 
Hvis den nåværende situasjonen med full tilsettingsstopp fortsetter, vil naturligvis 
situasjonen bli langt mer prekær. Som arbeidsgruppens rapport viser, vil staben ved 
kunsthistorie i 2024 etter naturlige avganger være redusert fra dagens 12 til 9 eller 7 (ved 
pensjonsalder på hhv 70 eller 68 år). Utfordringen er egentlig større enn hva disse tallene 
alene viser, siden våre to lektorer er blant de som vil gå av i denne perioden. Hvis vi skal 
dimensjonere for en fremtid med 9 ansatte (som utgjør bærekraftighetspunktet ifølge 
arbeidsgruppas rapport), kan vi i teorien leve med en ressursbruk på dagens nivå (9 ansatte i 
førstestilling gir 3582 tilgjengelige timer per semester, 7164 timer per år). Men for å ta 
høyde for diverse frikjøp, permisjoner, etc. (samt veiledning og sensur på MA-oppgaver, 
som ikke er med i tallgrunnlaget) vil likevel et slikt fremtidsscenario måtte innebære en 
slankere og mer ressurseffektiv undervisningsportefølje. Det viktigste grepet vi vil gjøre i så 
måte, er å revidere grunnivået i BA-programmet. Dette består i dag av store innføringskurs 
som i all hovedsak undervises av våre to lektorer. Vi starter nå i høst en prosess hvor vi vil 
forsøke å finne en mer fleksibel og effektiv struktur på denne undervisningen. 
 


