
 
Evaluering exfac idé03 høsten 2015  
Grunnlag for evalueringen: 63 evalueringsskjemaer utfylt på nestsiste forelesning, 
evalueringsmøte 2. desember (til stede: Christine Amadou, Ellen Krefting, Øystein Haug, 
Anne Helness, Henrik Keyser-Pedersen, Ingvild Torsen, Solveig Aasen), diskusjoner og 
tilbakemeldinger gjennom semestret.  
BAKGRUNN  
Under den gamle koden Exfac idé03 er det i høst prøvd ut et nytt opplegg felles for alle 
programmene på IFIKK. Idéhistorie har hatt hovedansvar for emnet, med en del 
undervisningsressurser også fra filosofi. I tillegg til IFIKK-studenter har emnet hatt 
studenter fra religionshistorie. Det nye emnet tar sikte på å gi studentene en bred 
oversikt over humanioras historie og grunnlagsproblemer, innsikt i noen aktuelle 
humanistiske forskningsperspektiver samt grunnleggende akademiske ferdigheter 
gjennom tre obligatoriske øvelser. Ferdighetsøvelsene samt introduksjonen av nyere 
forskningsspørsmål skiller denne exfac’en fra andre. Siden dette var første gang emnet 
gikk, er det selvfølgelig punkter som bør justeres og forbedres, men gjennomgående var 
studentene meget fornøyd og eksamensinnleveringene (tre-dagers hjemmeeksamen, 
bestått/ikke-bestått) viste at et stort flertall av de som hadde hengt med gjennom alle 
oblig’ene hadde tilegnet seg både skriveferdigheter, referanseteknikk og et godt 
overblikk over faghistorie og grunnlagsproblematikk.  
UNDERVISNING  
Undervisningen som ble gitt besto av et obligatorisk bibliotekskurs, 12 forelesninger, 2 
seminarer.  
Forelesningene (Christine Amadou): Det var godt oppmøte på forelesningene, mot 
slutten av semestret var det ca 60. På tre av forelesningene kom det inn en gjest 
(Sebastian Watzl, Ingvild Thorsen, Ellen Krefting) og snakket om et aktuelt 
forskningsperspektiv, delvis med presentasjon av en av artiklene på pensum. Dette 
fungerte som kjærkommen variasjon. Ellers tok forelesningene stort sett utgangspunkt i 
lærebøkene, ikke i artikkelstoffet. Helt til slutt i semestret ga Anne Helness en 
forelesning i akademisk skriving. Studentene var jevnt over fornøyd med forelesningene, 
men noen savnet gjennomgang av artikkelstoffet. Foreleser bør knytte artikkelstoff og 
lærebok tettere sammen samt sy enda bedre sammen de forskjellige elementene i emnet. 
Opplegget med eksterne gjester bør videreføres, men kan gjøres bedre blant annet med 
mer informasjon til studentene om hvem som kommer og hvilke deler av pensum som er 
relevante. Forelesningen (kurset) om akademisk skriving bør komme tidligere i 
semestret og knyttes til bibliotekskurset.  



Bibliotekskurset (Henrik Keyser-Pedersen, Øystein Haug fra UB): Kurset i bibliotekssøk 
og bibliografiteknikk ble avholdt helt i starten av semestret og studentene var delt opp i 
åtte grupper. Frammøte var obligatorisk. I tillegg ble det tilbudt en ekstra time til dem 
som ikke fikk oppgaven godkjent ved første innlevering. Første oblig var knyttet direkte 
til kurset og det var UB som hadde ansvaret for gjennomføring både av undervisning, 
oppgaver og retting. Studentevalueringen av dette kurset var meget positiv.  Kurset kom 
imidlertid for tidlig i semestret. Siden det er obligatorisk må det komme etter at 
emnepåmeldingen er avsluttet. Det bør settes av mer tid på kurset til å gjennomgå 
oblig’en.  
Seminarundervisningen (Ingvild Torsen, Solveig Aasen):  
Det var fire seminargrupper som hver ble tilbudt to seminarer med ganske kort 
mellomrom. Oppmøtet var ikke obligatorisk. Seminar 1 gjennomgikk oblig 2 (som 
allerede var levert) og forberedte oblig 3, seminar 2 gjennomgikk innleverte utkast til 
oblig 3. Flere av studentene ønsket seg flere seminarsamlinger.  
OBLIGER OG EKSAMEN  
Det ble gitt tre oblig’er: Biblioteksoppgaven, et «kritisk sammendrag» og en 
«argumenterende tekst», de to siste knyttet til artikler med «aktuelle 
forskningsperspektiver». Oppgavene var av stigende vanskelighetsgrad og særlig den 
siste voldte problemer, ikke minst fordi utgangsteksten av Hayden White var 
utfordrende. Men flere studenter har fremhevet hvor lærerikt dette var og flere av dem 
trakk med hell inn tekstene de hadde jobbet med i eksamensbesvarelsen.  
STATISTIKK:  
Per 3. september var totalt antall påmeldte studenter på emnet 158. Etter trekkfristen var 
115 studenter oppmeldt til eksamen, hvorav 104 møtte. Av disse fikk 99 ‘bestått’, mens 5 
fikk ‘ikke-bestått’. 



Eksamen var en tredagers hjemmeeksamen, med to oppgavealternativer, med karakter 
bestått/ikke bestått.  
Forslag til forbedringer  
Tekstene som studentene jobber med i oblig’ene bør presenteres bedre (iallfall kursorisk) 
på forelesningene og knyttes til resten av pensum. Kurset i akademisk skriving bør 
kobles til bibliotekskurset og til oblig’ene. Studentene som stryker på oblig’ene må få 
anledning til å levere et nytt forsøk, retningslinjene og prosedyrene for dette må være 
klare på forhånd og identiske i alle seminargrupper.  
Eksamensformen fungerte bra, selv om det var flere meget gode besvarelser man gjerne 
skulle gitt en bokstavkarakter, ikke bare bestått!  
Det var 104 som leverte eksamen, av dem fikk 6 «ikke godkjent».  
PENSUM  
Pensum har bestått av 10 kapitler fra Thomas Kroghs lærebok, to kapitler (trykt opp i 
kompendium) fra Jordheims exfac-bok, og 10 artikler. Artiklene var tilgjengelige online, 
bortsett fra en av Nochlin som studentene enten kunne kjøpe som bok eller kopiere opp.  
Til sammen ga pensum god oversikt over humanioras historie, en del 
vitenskapshistoriske spørsmål og enkelte nyere forskningsperspektiver. Pensum 
omfattet også hermeneutikk og noe estetikk, samt en del om «humaniora og makt.»  
Forslag til forbedringer  
Studentevalueringene viste ingen systematikk i hva de likte eller ikke likte på pensum. 
Så godt som alle deler av pensum sto både på pluss og minus-lista. Men flere sleit med 
boka til Krogh. Det kunne være mulig å la studentene selv velge hvilken grunnbok de vil 
benytte (Krogh eller Jordheim), men at de uansett må forholde seg til hermeneutikk-
kapitlene til Krogh (som også er gitt ut som en separat liten bok). Mange studenter (ikke 
bare kunsthistorikerne) ønsket seg mer stoff om kunst, det kan de få ved at man tar inn 
kunstkapitlene til Krogh eller Jordheim. Noe av artikkelstoffet var vanskelig, særlig 
artikler som skulle illustrere «den biologiske vendinga» fordi de ble i overkant 
medisinske og studentene som anvendte dem i eksamensbesvarelsen hadde problemer 
med all den medisinske fagterminologien. Artikkelpensum med aktuelle 
forskningsperspektiver kan og bør justeres fra år til år. Krogh-kapitlene om forklaringer i 
historiefagene fremstår delvis som utdatert og bør erstattes av en artikkel eller to om 
vitenskapsteori, vendinger og paradigmer. Kuhn?  
OPPSUMMERT  
Den nye exfac’en (som må få ny emnekode om den skal fortsette) har stort sett fungert 
meget bra. Det har vært et visst frafall, men det er vanskelig å vite om dette er studenter 
som har falt fra hele studiet sitt. Pensum, undervisning og ferdighetsøvelser gir en god 
og bred innføring i humanistiske grunnlagsproblemer og dette exfac-opplegget kan med 
fordel brukes av flere HF-programmer.  



5. januar 2015  
Christine Amadou 


