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Periodisk egenevaluering av studietilbud i idéhistorie 2009-2013 
 

Alle studieprogrammer ved HF skal periodisk evalueres hvert sjette år. Våren 2014 står blant andre idéhistorie 

for tur. Vi evaluerer i utgangspunktet studiene for perioden 2008-2013, men sammenlignbare data er bare 

tilgjengelige fra 2009 for bachelornivå og fra 2010 for masternivå.  

På bachelornivå er idéhistorie siden høsten 2009 en studieretning på bachelorstudiet i filosofi og idéhistorie, 

mens det før dette var en studieretning under bachelorprogrammet i kultur- og idéstudier. Fagfordypning i 

idéhistorie kan også velges på bachelorstudiet i antikk kultur og klassiske språk og på tverrfaglige kjønnsstudier. 

Vi vil bare evaluere bachelorstudiet fra det ble opprettet som studieretning på filosofi- og idéhistorie høsten 

2009. 

På masternivå har vi hatt et eget studieprogram i idéhistorie siden 2010. Idéhistorie var i perioden før 2010 en 

studieretning under masterprogrammet i kultur- og idéstudier, men emnetilbudet og veiledningen ble 

administrert fra IFIKK. Vi vil følgelig også kun evaluere masterprogrammet fra det ble opprettet høsten 2010. 

Studentevalueringene er gjennomført i februar 2014.  

Prosesser vi allerede er involvert i som påvirker, har påvirket eller kan påvirke evalueringen: 

 forslag om å opprette årsenhet i idéhistorie er sendt fakultetet  

 det er vedtatt å opprette et masterstudium i europeisk kultur (EKUL) 

 NOKUT-evaluering 2013 (dersom pålegg eller videre ettersyn fra NOKUT) 

En eventuell opprettelse av årsenhet i idéhistorie får konsekvenser for antallet studieplasser på bachelor.  

Opprettelsen av masterstudiet i europeisk kultur betyr at det erstatter masterstudiet i idéhistorie. Vi håper vår 

evaluering vil ha overføringsverdi til det nye masterstudiet. 

Vi har strukturert rapporten slik at evalueringen av bachelornivået er lagt før evalueringen av masternivået. 

 

Ellen Krefting    Karen Skadsheim Sikkeland 

fagleder     studie- og programkonsulent 
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Tall fra og egenvurdering av bachelorstudiet i idéhistorie 2009-2013 
 

Bachelorstudiet i idéhistorie er et treårig studium på til sammen 180 studiepoeng. Det er organisert som en 

studieretning under bachelorprogrammet i filosofi- og idéhistorie. Studieprogrammet har ingen felles emner. 

Anbefalt studieløp for bachelorstudentene er vedlagt som slik det er pr 22.01.2014 (vedlegg 1) på nettsidene til 

studieretningen: http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/idehistorie/oppbygging/  

 

Studienes læringsmål og måloppnåelse 

Læringsmål – bachelor 

 kjenne til hovedtrekk ved europeisk tenkning fra antikken fram til våre dager 

 ha innblikk i ulike oppfatninger av europeiske historiske epoker innen nyere forskning 

 kunne lese originaltekster fra den europeiske idéhistoriske kanon, innen religion, litteratur, estetikk og 
vitenskap, i historisk perspektiv og i lys av dens samtid 

 kjenne til og kunne holde deg oppdatert på idéhistorisk metode og historisk tekstfortolkning gjennom lesning 
av idéhistorisk sekundærlitteratur 

 ha innblikk i typiske idéhistoriske arbeidsmetoder 

  

 kunne formulere idéhistoriske problemstillinger og ha grunnlag for å vurdere historiske epokers tenknings 
relevans i vår samtid 

 kunne arbeide alene og i gruppe med idéhistoriske problemstillinger og reflektere over ditt eget arbeid og 
justere deg etter veiledning 

 ha utviklet dine ferdigheter i å vurdere og kunne fremstille svar til idéhistoriske problemstillinger 

 kunne skille mellom vitenskapelig og ikke-vitenskapelig sekundærlitteratur 

 kunne beherske og presentere idéhistorisk fagstoff aktivt, både skriftlig og muntlig 

  

 ha evne til å lese og utlegge krevende tekster i idéhistorisk kontekst 

 kunne planlegge fullføre besvarelser til oppgaver over kortere eller lengere tidsperioder etter gitt idéhistoriske 
problemstillinger 

 kjenne og forholde deg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger 

 kunne gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, gjennom blant annet å kommentere medstudenters arbeid 

Er studienes læringsmål formålstjenlige og godt formulert? 

Ja, læringsmålene er oppdatert våren 2014 og må sies å være formålstjenlige etter vårt syn. Uttrykksmessig er de 

en balansegang mellom å skulle kunne være administrativt gjenkjennelige for NOKUT/internasjonalt byråkrati, 

http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/idehistorie/oppbygging/
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uttrykke faktisk faglig innhold i graden og kunne være en kilde til informasjon om studiet for potensielle 

studenter og arbeidsgivere for våre kandidater. Etter disse kravene mener vi de er så godt formulert som mulig. 

Måloppnåelse – hvorvidt lykkes vi i å lære våre kandidater det vi sier vi skal lære dem?  

Kandidater som fullfører må kunne sies å oppnå læringsmålene. Vi har lagt særlig vekt på at studentene skal 

kunne oppnå alle læringsmålene ved å ta de obligatoriske emnene i fagfordypningen.  

Opptak og gjennomføring 

Opptakstall pr år i perioden 2009-20131 

år opptaksramme primærsøkere tilbud jasvar møtt Fullførte (kun IDEH) 

2013/2014 35 55 67 44 39 0 (normert V16) 

2012/2013 35 51 63 45 34 3 (normert V15) 

2011/2012 115 (35)* 187 193 128 117 2 (normert V14) 

2010/2011 115 (35)* 206 186 127 114 6 

2009/2010 115 (35)* 224 201 160 149 23 (inkl 8 på overgang fra KIS) 

*I perioden 2009-2011 hadde idéhistorie felles opptaksramme med filosofi, fra og med 2012 har studiet hatt egen opptaksramme og eget 

søknadsalternativ i samordna opptak. Antallet studenter på studieretningen før 2012 er hypotetisk.. 

Søkertallet er generelt litt lavere enn vi ønsker oss. Samtlige søkere med førstegangsvitnemål fikk plass i 2013 og 

noen førstesemesterstudenter har nevnt at de vurderte å takke nei til plassen fordi de syntes snittet var lavt for å 

komme inn i 2012 (30,0). Laveste karakter for å komme inn for søkere som ikke er rett ut av videregående er dog 

ganske normal for det humanistiske fakultet, hvor de færreste studietilbud har mer enn 50,0 for å komme inn 

(45,6 og 49.0 siste to år).  

 

 

                                                           
1
 tall fra UiOs NOM-statistikk, FS-basert: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 16.01.2014  

Fullførte fra FS729.001 semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent (pr 18.02.2014) 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
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Gjennomføring og frafall underveis 

Studieretningen har hatt 215 (235 inkl. overgangsstudenter) studenter i perioden 2009-2013 på FIDE-

programmet. Studierettsstatus på studentene er pr. 18.02.2014.2 

kull aktiv inndratt sluttet fullført totalt3 

2013/2014 41 2 2 0 45 

2012/2013 15 18 9 3 45 

2011/2012 8 20 12 2 42 

2010/2011 2 17 13 6 38 

2009/20104 0 (0) 21 (32) 9 (10) 15 (23) 45 (65) 

totalt 66 (66) 78 (89) 45 (46) 26 (34) 215 (235) 

 

 «Inndratt studierett» er hovedsakelig resultat av at studentene har produsert for lite studiepoeng eller fordi de 

ikke har møtt til studiene i mer enn ett semester. «Sluttet» betyr at studenten har meldt til studieprogrammet at 

han eller hun ikke lenger vil benytte studieplassen. Ved nærmere gjennomgang av rapportene for studenter som 

er falt fra, ser vi at det store frafallet av studenter konsentrerer seg rundt det første studieåret.  

Vi har et vesentlig forbedringspotensial i å beholde studenter utover det første studieåret. Når det er sagt så må 

vi ta med i betraktning av mange førstegangsstuderende er usikre på hva de egentlig ønsker å studere. At mange 

bytter studieprogram etter å ha fullført første studieår, eller til og med hopper av studiene helt, er dermed ikke 

uvanlig. Spørsmålet blir om vi klarer å identifisere dem vi kan håpe på å beholde, sette inn egnede tiltak for å nå 

dem og forbedre deres opplevelse av studiehverdagen hos oss. Vi må også regne med at inntil ett års forsinkelse 

på bachelorgraden er relativt vanlig, slik at gjennomføringstallet for et gitt kull vil øke vesentlig to semester etter 

normert avslutning. Det er bare to kull som har løpt fullt studieløp i evalueringsperioden 2009/2010, som har 

relativt god gjennomføring, og 2010/2011, som ikke har god gjennomføring og heller ikke ligger an til det selv 

om vi regner med et års forsinkelse (kun to aktive studenter igjen). 

Når vi sammenligner utstedelsen av bachelorgrader på det gamle KIS-programmet med hvordan det er gått på 

FIDE-programmet, så er utviklingen allikevel i det minste positiv:5 

                                                           
2
 FS729.001 

3 Diskrepansen mellom antallet studenter i et kull og opptakstallene til det samme kullet skyldes at studenter i permisjon dessverre får 

forskjøvet sine startkull og ikke bare sine kull, slik at det blir vanskelig å følge et opptakskull hele veien mot fullføring med mindre man 

går ned på individnivå. 
4 Tallene i parentes inkluderer studenter med overgangsopptak fra KIS-programmet. 
5 FS660.001, filter: Kvalifikasjon: 185-HFB-KS Studieretning: IDE 
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I løpet av 9 år (2003-2011) ble det utstedt totalt 21 bachelorgrader på KIS-idéhistorie (flertallet av disse, 14, 

utstedt i perioden 2009-2011 ved overgang til nye emner og programstruktur). Mens når vi ser på de 5 årene som 

er gått med FIDE-idéhistorie så er tallet for fullførte grader fra og med 2009 til og med 2013 på hele 30. Totalt 

antall gjennomførte grader på FIDE i tidsrommet er 88, dvs at mens idéhistorie forventes å ta opp ca 30% av 

plassene så har vi i det minste også stått for 34% av de gjennomførte gradene på programmet. 

Gjennomføringen i denne evalueringsperioden er dermed fremdeles ikke der vi vil ha den, men den er i alle fall 

bedret. Vi kommer tilbake til hvilke tiltak vi ser for oss for å bedre studiekvaliteten og dermed gjennomføringen 

på programmet.  

Produksjon av studiepoeng på studieretningen  

Tabell 3 – studiepoengsproduksjon 2009H-2013H6 

Studieår studenter SP/student utveksling permisjon SP/student 

2013/(2014) 65 (2789,0) 17,8 (19,5) 2,3 (3,1) 0,8 (0,8) 18,4 (20,3) 

2012/2013 52 (2900,0) 41,1 (39,0) 0,0 (2,5) 1,0 (0,9) 41,5 (40,3) 

2011/2012 63 (3009,5) 40,5 (39,8) 3,2 (3,5) 1,6 (1,3) 42,5 (41,8) 

2010/2011 59,5 (3094,5) 37,9 (38,7) 1,7 (1,9) 0,8 (1,0) 38,9 (39,9) 

2009/2010 55 (3162,0) 37,8 (38,7) 0,9 (1,8) 1,8 (1,4) 38,9 (40,0) 

 

Idéhistorie ligger omtrent på HF-snittet hva gjelder studiepoengsproduksjon. De siste årene har vi ligget rett i 

overkant. Vi ligger an til å ligge rett under snittet for studieåret for 2013/2014, men har allikevel et håp om å 

havne på en positiv 0, da vi har to innføringsemner i vårsemesteret som mange førsteårsstudenter pleier å ta selv 

om de har snublet i exphil eller IDE1101. 

Veivalg for idéhistoriestudenter 

Vi har sett på hvilke fag våre studenter velger som støttefag (se vedlegg2_40-grupper).7  Totalt 41 studenter har 

valgt støttefag. Vi anbefaler studentene å velge støttefag i slutten av andre semester (fom V14 etter infomøte). 

Det er overraskende at såpass få velger støttefag i språk, noe som er anbefalt på studieretningen og et uttalt 

                                                           
6
 Tallene er hentet fra bokkula, UiOs statistikkbase, https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php  18.02.2014. Studieåret 2013/2014 er selvfølgelig bare halvveis og viser 
egentlig bare tall for høsten 2013. Vi valgt å vise studiepoengsproduksjon fordelt per student også når vi har tatt høyde for studenter i 
permisjon og på utveksling siden de ikke skal avlegge studiepoeng ved UiO. Tallene i parentes er tilsvarende tall for HF generelt til 
sammenligning. 
7 Vi har sett på FS752.001 + FS728.002 for å kunne filtrere for studieretning. Dessverre er tallene ikke tilgjengelige uten å se pr 

enkeltstudent, så her kan det åpenbart være feil i tallmaterialet pga menneskelig svikt. Tendensen vil allikevel være klar. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
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ønske fra fagmiljøet allerede fra 2008.8 Kanskje enda mer overraskende at russisk er det eneste språket som er 

valgt og ikke mer tradisjonelle språk som tysk, engelsk, nordisk eller fransk. Studentene velger ellers tradisjonelt: 

statsvitenskap, psykologi, filosofi og litteratur.  

Det kan være interessant å se hvilke typer studenter som velger idehistorie som støttefag også. Som dere ser av 

vedlegg 3 så speiler valgene i stor grad hverandre.9 En tolkning er at idéhistorie er relevant for studentene fra de 

samme fagene som våre studenter tenker er relevante for sine bachelorgrader. 

Vi bør ha en gjennomgang av støttefagene vi anbefaler og tilbyr for å se om vi skal sette inn tiltak for å få 

studentene til å velge språkfag eller andre egnede støttefag, særlig i lys av etableringen av masteren i europeisk 

kultur.  

Foruten studieretning for idéhistorie på FIDE-programmet kan idéhistorie velges som fagfordypning på to andre 

programmer. Begge disse programmene har obligatoriske støttefag (40-grupper). Vi har sett på hvor mange 

studenter som har valgt disse særfordypningene på andre programmer.10  

 tverrfaglige kjønnsstudier 80IDE1 – 0 aktive studenter (siden 2003 har fordypningen hatt 9 studenter, 

hvorav 3 har fullført, men ingen har valgt denne fordypningen siden kullet 2008) 

 antikkprogrammet 80IDEANT – 4 aktive studenter (siden 2006 har fordypningen hatt 13 studenter, 

hvorav 3 har fullført, 9 har valgt fordypningen siden 2009) 

Vi må stille oss spørsmålet om det er verdt å opprettholde disse fagfordypningene utenfor studieprogrammet. Vi 

må tilby ett emne på 2000-nivå med kjønnsrelevans annenhver vår og ett antikkemne annenhver høst i tillegg til å 

stille med veilederkapasitet på ANT3090 ved behov.  

De ekstra fagfordypningene er en mulighet for oss å kunne eksponere flere studenter for idéhistorie som fag. 

Men en slik studiestruktur genererer ikke nødvendigvis samarbeid på tvers av fagmiljøene. Vi har heller ingen 

garanti for at studentene velger idéhistorie videre etter fullført bachelorgrad.  

Internasjonalisering 

Kun 7 studenter har vært på utveksling i perioden. Engelsktalende land er troner øverst på listen (Goldsmiths, 

Rutgers, McGill). Deretter fulgt av Tyskland (Humboldt, Ludwig-Maximilian München) og Ungarn (Szeged). Vi 

har også hatt noen studenter på ROMA2020 – Roma, sted og symbol, ved det Norske Institutt til Roma. 

I studentevalueringen melder de fleste at det finnes tilstrekkelig eller gode muligheter til utveksling på 

programmet (55%), mens 35%,  mener det ikke er aktuelt å reise ut. 10% mener tilbudet er for dårlig. Selv om 

idehistorie ikke har mange egne utvekslingsavtaler er det mange gode avtaler på fakultetsnivå og sentralt nivå for 

UiO. Hvor mye vil vi få ut av å opprette egne avtaler? 

                                                           
8 Jfr, forslag til oppbygning av studieretning for idehistorie, saksnummer 2008/17490. 
9 vedlegg3_støttefag_ideh.pdf 
10 tall fra FS727.003 
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Våren 2014 har vi vårt første emne på engelsk ved UiO, IDE2014/4014 - The Public Sphere, Freedom of Press 

and Political Ideas around 1814. Dessverre fikk vi færre internasjonale studenter enn forventet, og relativt få av 

våre egne studenter, på dette emnet. Kanskje var vi litt sene på avtrekkeren hva gjelder promotering av emnet? 

Vi mener emnets faglige innhold og profil burde appellere til internasjonale studenter innen fag som historie, 

statsvitenskap og juss foruten våre egne. I studentevalueringen for programmet melder studentene at de er 

positive til emner på engelsk. Vi må vurdere hvilke emner som er aktuelle å tilby på engelsk hos oss. 

Veien videre – masterstudier og arbeidsliv for våre kandidater 

Hva har skjedd med uteksaminerte BA-kandidater (totalt 44) siden 2009?  Via søk på enkeltkandidater i 

studentdatabasen har vi funnet følgende: 

 Ingen annen intern utdanning (8) 

 

 Aktiv på master i idéhistorie (5) 

 Fullført master i idéhistorie (8) En av disse tar årsenhet i tysk nå 

 Påbegynt, men ikke fullført, MA-IDE (6, inkl 1 som ikke fullførte SUM-master heller) 

 

 Påbegynt MA (5: 1 religionshistorie, 1 kulturhistorie, 1 museologi, 1 peace and conflict studies, 1 

sosiologi)  

 Fullført annen master (2 SVMA-ESST – society, science and technology in Europe) 

 

 Påbegynt profesjonsstudium (1 juss) 

 Fullført profesjonsstudium (1 psykologi) 

 

 Påbegynt ny bachelor (3: 1 lingvistikk, 1 euram, 1 musikkvitenskap) 

 Fullført ny bachelor (1 sosiologi) 

 

 Aktiv på PPU (2) 

 Enkeltemnestudier (1 på tysk og italiensk) 

Uteksaminerte bachelorkandidater som er gått ut i jobb (8 av 15 respondenter) melder i vår evaluering at de 

jobber innenfor følgende bransjer:11 

1. kulturlivet (26,7%) 

2. næringsliv (13,3%) 

3. forskning og kommunikasjon/forlag/media (6,7% hver) 

Ingen øvrige bransjer er nevnt, men vi vet fra større kandidatundersøkelser at mange HF-kandidater går videre til 

jobber innenfor offentlig administrasjon, organisasjonslivet og undervisning.12 

                                                           
11

 Se vedlegg 4 (vedlegg4_studentevalueringerV14). Undersøkelsen for aktive BA-studenter kommer først, deretter kommer 
undersøkelsen for de uteksaminerte. 
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Studenter på bachelorstudiet (20 respondenter) melder at de ønsker seg arbeid innenfor følgende bransjer (inntil 

tre alternativer):  

1. kulturlivet (55%) 

2. kommunikasjon/forlag/media (45%) 

3. forskning og undervisning (8% hver) 

4. frivillige-/interesseorganisasjoner (35%) 

5. egen bedrift/private konsulenttjenester og annet (15% hver) 

6. næringslivet (5%) 

Det statistiske materialet er selvfølgelig syltynt, men det er i alle fall sammenheng mellom studentenes 

jobbønsker og den realitet som finnes blant våre uteksaminerte kandidater. Dette ser vi som en fordel ved 

studiet. 

Vi ser også at en vesentlig del av våre bachelorstudenter begynner på masterstudier etter fullført bachelorgrad. 

33,3% av respondentene fra de uteksaminerte kandidatene meldte at de begynte på et masterstudium, men de har 

fullført svært forskjellige masterstudier: idéhistorie har en klar overvekt (inkludert en kandidat som studerer 

idéhistorie i Göteborg),  men vi har også produsert studenter til museologi, senter for utvikling og miljø, senter 

for teknologi, innovasjon (idéhistorie er godkjent fordypning), samt til religionshistorie, kultur, freds- og 

konfliktstudier og filmproduksjon (eget opptaksgrunnlag). Dette samsvarer også med de funnene vi har gjort ved 

søk på enkeltstudenter (se over). Ingen av våre studenter har i perioden søkt seg til masterprogrammene i nord-

amerikakunnskap eller kjønnsstudier.13 

Hele 45% av respondentene, som er aktive bachelorstudenter, melder at de vil gå videre med masterstudier, men 

det er også en vesentlig del av dem, tilsvarende 45%, som hverken vet eller har noen klar oppfatning av hva de 

vil gjøre senere. Kun 5% vil gå rett ut i jobb eller studere videre i utlandet. Vi har en utfordring i denne 

usikkerheten og bør undersøke hva den skyldes. Det kan se ut til at kommentarfeltet i studentundersøkelsen kan 

by på noen svar: det råder usikkerhet rundt hva de egentlig kan jobbe med og hvilke muligheter de får med en 

bachelorgrad i idéhistorie. Noen uteksaminerte har meldt om at de savnet det samme, samt veiledning i valg av 

støttefag for å kunne oppnå mer helhetlig bachelorgrad, og praksisemner.  

Society, science and technology in Europe (SVMA-ESST), et 1,5-årig masterstudium, peker seg ut som et 

alternativ for idéhistoriestudenter som er opptatt av samspillet mellom samfunn, vitenskap og teknologi i dag. 

Det nye mastertilbudet i Europeisk kultur vil bli hovedveien videre for de fleste av våre kandidater og vi tror det 

blir et svært godt tilbud, for de fleste studentene.  

                                                                                                                                                                                                 
12

 HFs kandidatundersøkelser: http://www.hf.uio.no/studier/karriere/bransjer/bransjefordeling/   
13

 Informasjon til våre bachelorkandidater om mastermuligheter ved UiO: 
http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/idehistorie/jobb-studier/  

http://www.hf.uio.no/studier/karriere/bransjer/bransjefordeling/
http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/idehistorie/jobb-studier/
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Læringsmiljø og studiekvalitet14 

Fagutvalget 

Fagutvalget til idéhistorie er pt meget aktivt. Det skaper grunnlag for et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt. 

Fagkritisk dag 2014 ble et vellykket arrangement og studentene er også involvert i idéhistorisk lunsjseminar, de 

arrangerer felles studietur med filosofi og fester, quizer og lignende. Fagutvalget er representert i 

program/linjerådet for idéhistorie og er ofte invitert til lærermøter. Idéhistorie har tradisjon for å inkludere og 

involvere sine studenter i diskusjoner og beslutningsprosesser. Denne tradisjonen skal holdes vedlike.  

Et praktisk eksempel: innføringsemnene: 

Hvert semester har vi ca 80-100 studenter oppmeldt til våre innføringsemner. Avlagte eksamener siste tre år: 

emne 2013 2012 2011/2010 

IDE1101 (antikk og middelalder) 67 43 40 

IDE1102 (tidligmoderne) 55 42 45 

IDE1103 (romantikk, vår egen tid) 60 50 38 

 

Høsten 2013 hadde vi ingen obligatoriske aktiviteter på IDE1101, men vi hadde tilbud om gruppeundervisning 

med en av våre lektorer til de som ønsket det. Problemet med denne modellen er at vi knytter noen læringsmål 

direkte til gruppeundervisningen, slik at studenter som ikke følger gruppeundervisningen ikke oppnår alle 

læringsmål vi ønsker å ha for emnet. Vi går derfor bort fra å ha gruppeundervisningen som frivillig tilbud. Begge 

de to andre emnene hadde også økning av antall studenter som gjennomførte eksamen i 2013. Disse emnene 

hadde obligatoriske aktiviteter for at studentene kunne møte til eksamen, så vi får tro at vi klarer å holde på 

studenter framover selv om vi vil kreve aktiv deltagelse i gruppeundervisningen.  

Undervisning og egeninnsats 

Fra studentevalueringen kan vi lese at vår gjennomsnittsstudent bruker 16-25 timer i uka på studier. Tatt i 

betraktning av at kun 20% av våre respondenter er deltidsstudenter, så kan det tyde på at våre studenter bruker 

for lite tid til studiene. Vi forventer at studentene bruker full arbeidsuke, 36-40 timer i uka, på sine studier. Flere 

                                                           

14 I dette kapittelet vil vi stort sett gjøre bruk av studentevalueringene og vi trekker paralleller til tidligere tallmateriale ved behov. 66 

aktive bachelorstudenter ble invitert til å delta på evalueringen, 20 har deltatt. Svarprosenten er mao på 30,3%. 44 uteksaminerte 

bachelorkandidater (2009H-2013H) ble invitert til å delta på evalueringen, 15 har deltatt. Svarprosenten for de uteksaminerte er mao på 

34,1%.  

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/faste-seminarer/idehistorisk-lunsjseminar/
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av respondentene synes også at medstudenter ikke bidrar aktivt nok, at vi ikke stiller strenge nok krav til aktiv 

deltagelse eller godt nok faglig innhold i skriftlig arbeid, for eksempel i opponentkommentarene.15 

Flere av studentene trekker fram gruppeundervisningen, som er blitt tilbudt på innføringsemnene av våre 

lektorer, som positivt. Tilbudet ansees som faglig godt fordi de får jobbe med pensummaterialet, og sosialt fordi 

de blir kjent med medstudentene. Vi har grunn til å være fornøyde med og stolte av dette prøveprosjektet som 

ser ut til å fungere som ønsket. Skrivetreningen på studiet fungerer også godt, skal vi tro studentevalueringen. 

Men de utfordrer oss også til å tenke litt mer utenfor boksen, hva gjelder undervisning.  

Med noen unntak svarer respondentene at forelesningene er viktige og holder høy kvalitet, men det ser ut som et 

flertall i kommentarene sine ønsker å kunne jobbe mer aktiv med pensum i seminarer og grupper. Samtidig 

oppgir svært mange av respondentene at de lærer mest av forelesninger og egenstudier.  

På noen emner som har en foreleser og en nettlærer, melder studentene at det ikke virker som om 

undervisningsopplegget er helt samkjørt. Dette er også noe vi bør se nærmere på. Men generelt oppgir våre 

respondenter at de er fornøyde med undervisningen som tilbys. Det siste året har alle 1000-emnene blitt 

podcastet, noe som er populært blant studentene. Det kan ha bidratt til et økt antall avlagte eksamener. Den nye, 

norskspråklige sekundærlitteraturen kan også ha virket positivt inn. 

Kort sagt kan vi si at vi har et godt undervisningstilbud, som kan utbedres noe ved at vi er bevisste på forholdet 

mellom forelesning, seminar, grupper, nettbasert undervisning og på hvordan disse undervisningsformene kan og 

bør henge sammen i løpet av vårt studietilbud.  

Vurdering (eksamen og obligatoriske innleveringer) 

Vurderingsformene er stort sett riktige for våre emner. Noen studenter har lite til overs for skoleeksamen, men 

en stor andel oppgir at de lærer mye av det. Et par studenter med erfaringer fra USA oppgir at de gjerne hadde 

sett at vi vurderte «class performance». Karakter basert på løpende vurdering av en students innsats i 

undervisningen er neppe ett alternativ gitt vår akademiske tradisjon, men vi kan høyne kravene til aktiv deltagelse 

for å kunne fremstille seg til eksamen. På emner med færre studenter kunne vi kanskje også vurdere muntlig 

eksamen eller i det minste muntlige, obligatoriske aktiviteter.  

Vurderingsformene henger sammen med det studentene sier de lærer på studiet: innsikt i fagrelevante 

problemstillinger, planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter, skriftlig formidlingsevne, se nye muligheter 

og perspektiver. Det er imidlertid overraskende at så få av respondentene oppgir at de får innsikt i etiske krav og 

retningslinjer. Det er sannsynlig at spørsmålet er formulert for lite presist, for de fleste av våre emner har tilbud 

om (hvis ikke obligatorisk) opplæring i akademisk skrivning og etiske spilleregler knyttet til sitat- og 

kildehenvisninger. 

Tilsynssensor kommenterer i sin rapport for 2013-201416 at kvaliteten på eksamensoppgavene er blitt bedre med 

årene, men at det må gjøres klart for studentene at de ikke skal finne på sine egne oppgaver når de har fått 

utlevert en oppgavetekst. Samtlige eksamensoppgaver som gis bør være vurdert og diskutert med minst en 

                                                           
15

 Se innspill fra studentene i «kommentarer til studiet – ros eller ris?», BA-IDE studentevaluering 2014 
16

 HFs delarkiv, saksnummer 2013/3884, journalpost 9. 
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kollega før den gis, noe vi nå praktiserer. Fagmiljøet må også vurdere sammensetningen av 

eksamenskommisjonene på en slik måte at studentenes rettssikkerhet ivaretas. 

Studietilbud (emner, bachelorløp) 

Emnetilbudet, altså hvilke temaer vi tilbyr undervisning i på 2000-nivå, har også vært oppe i 

studentevalueringene. En respondent mener emneutvalget på 2000-nivå er for lite, men tilsynssensor mener vi 

har et bredt og godt emnetilbud. En tidligere student ønsker praksisemne. Vi tilbyr nå dette på master, der 

studentene allerede har et solid faglig grunnlag. Men på bachelor er vi redd det vil være vanskeligere for 

studentene å oppnå tilstrekkelig med faglig fordypning i løpet av bachelorgraden dersom et praksisemne skal ta 

opp plass. Bacheloroppgave etterspørres også. Vi bør vurdere hvorvidt studentene får nok trening i å jobbe fram 

en egen problemstilling før de går i gang med masterstudier, så vi kan i alle fall drøfte bacheloroppgave igjen i 

fagmiljøet. Bacheloroppgave kan eventuelt knyttes til et av fordypningsemnene på BA. 

Studieløpet på bachelor har to hovedutfordringer: Å sikre og synliggjøre kumulativ kunnskapsvekst, og å sikre og 

synliggjøre breddekompetanse hos studentene. Det første dreier seg om emner i fagfordypningen: At studenter 

tar innføringsemnene før emner på 2000-nivå. Det andre dreier seg om valg av støttefag. 

Vår tilsynssensor nevner kumulativ kunnskapsvekst som en utfordring ved modulbaserte emner. Fordi man 

ønsker mange studenter på alle emner som gis, så åpner man for at studenter uten forkunnskaper får ta emner på 

viderekomnenivå. I hvor stor grad kan og skal vi kreve grunnleggende emner som forkunnskaper til gitte emner 

på viderekomnenivå? Blir studiekvaliteten på 2000-nivå forringet av at ikke alle studentene som tar emner på 

viderekomnenivå har våre grunnemner i bunn? Vi bør i alle fall gå en runde med oss selv og bestemme hvilke 

emner som skal ha obligatoriske forkunnskapskrav og hvilke som kan være uten, eventuelt bare med anbefalte 

forkunnskapskrav.  

Fra høsten 2015 endrer vi på innføringsemnene våre. Det vil forhåpentligvis gjøre det lettere for studentene å se 

hvilket innføringsemne som gjør dem kvalifisert til hvilke fordypningsemner. Nettinformasjonen må dekke dette 

også for studenter som tar idéhistorie som støttefag. Det blir slik at studentene på bachelor kun skal studere 

idéhistorie i første semester (exfac + 20sp innføring fra antikken til renessansen) og de går på exphil + 20sp 

innføring i opplysningen til vår egen tid semesteret etter. Det første semesteret får de konsentrere seg om våre 

studier i én felles gruppe på det store innføringsemnet for alle førstesemesterstudenter, hvilket gir grunnlag for et 

godt faglig-sosialt miljø og «kullfølelse».17  

Halvparten av våre respondenter synes det er vanskelig å sette seg inn i oppbygningen av studiet. Vi mener 

utfordringen ikke ligger i fagfordypningen som sådan, men i å kunne fatte opplyste valg av støttefag. Det gjelder 

både å kunne sette seg inn i hva som lønner seg karriere- eller studiemessig på sikt, men også noe helt basalt som 

å få timeplanen for et gitt semester til å gå opp.18  

                                                           
17

 En annen grunn til denne omleggingen er at vi håper å ha en årsenhet fra høsten 2015, men det er ikke relevant i denne 
sammenhengen. 
18

 Dette var ikke en problemstilling i den gamle studiestrukturen, men i dag er det et faktum at studiestedet ikke klarer å legge til rette for 
at undervisning i anbefalte støttefag ikke kolliderer med undervisning i fagfordypningen. Det er et strukturelt problem som må løses på 
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Vi synes fremdeles det er uheldig at støttefagene stort sett bare er på 40 studiepoeng.19 Hvis en student skal 

kunne oppnå undervisningskompetanse i et fag, så må studenten ha minimum 60 studiepoeng innenfor dette 

faget. At vi strukturelt sett åpner for slik dobbeltkommunikasjon er ikke formålstjenlig. Å innføre krav om 

minimum 60 studiepoeng i støttefag vil på den andre siden minske studentenes valgfrihet (inntil 40 studiepoeng 

kan pr dags dato velges fritt). Våre studenter er i utgangspunktet fornøyde med valgfriheten eller de ønsker seg 

mer valgfrihet (hhv 55% og 35%). Vi må avveie studentenes ønsker opp mot fagmiljøets og arbeidslivets behov: 

Spørsmålet som ligger til grunn må være hva slags kandidater vi ønsker å sende ifra oss. Hvilken kompetanse 

ønsker vi at de skal ha med seg inn i på masterstudier eller arbeidsliv?  

På infomøtet for nye studenter i høst opplevde studie- og programkonsulenten at noen studenter var usikre på 

om de skulle studere idehistorie eller filosofi, selv om det er valg de selv har fattet.  Fordi vi ikke har noen felles 

emner eller studieopplegg med filosofi vil vi ha eget infomøte for studenter med opptak til idéhistorie fra høsten 

2014 for å unngå slik forvirring.  

Vi bør vurdere hvorvidt vi skal søke om å bli opprettet som eget bachelorprogram. Studieretningene på hhv 

filosofi og idéhistorie er allerede egne søknadsalternativer hos samordna opptak. Fagfordypningene leder til 

forskjellige masterprogrammer. Filosofi og idéhistorie har heller ingen felles faglig ledelse eller 

studieadministrasjon, men ledes og administreres fra forskjellige miljøer og av forskjellige personer.  

Vi er pr dags dato eneste studiested i landet hvor idéhistorie tilbys som fullt bachelortilbud. I Sverige er 

situasjonen helt annerledes, hvor det finnes fulle studietilbud i idéhistorie/idé- og lærdomshistorie ved en rekke 

universiteter. Kanskje kunne et eget bachelortilbud fremme og synliggjøre idéhistorie som studium. Dersom 

studiesammensetningen og tilhørigheten blir tydeligere for studentene vil vi kunne fortsette den gode trenden 

med økende grad av gjennomføring.  

Både filosofi og idéhistorie har aktive fagutvalg og engasjerte studenter. Det er hevet over tvil at de har faglig og 

sosialt utbytte av hverandre, blant annet arrangerer de studietur til utlandet sammen. Hvis løsrivelse av 

idéhistorie fra fellesprogrammet hindrer fortsatt fruktbare samarbeid mellom fagutvalgene, vil løsrivelsen virke 

mot sin hensikt. Studentene må derfor være involvert i forkant av en eventuell søknad om eget bachelorprogram.  

Med tilsynssensor i ryggen konkluderer vi derfor med at studie- og emnetilbudet er godt, men at vi med en del 

avganger blant nestorene i faget i nær framtid bør forberede oss på hvilket emnetilbud vi skal og kan ha 

fremover. Også sett i lys av den nye masteren i europeisk kultur må vi vurdere sammensetningen i og krav til vårt 

bachelorstudium. 

Tiltak 

Tiltak vi allerede har satt i gang 2013/2014:  

                                                                                                                                                                                                 
sentralt nivå. Det er ikke holdbart at en student skal kunne planlegge sine studier over tid og heller ikke få beskjed fra 
registreringssystemet når eksamener eller undervisning i anbefalt studieløp kolliderer. 
19

 I vårt forslag til oppbygning av studieretningen til fakultetet i 2008 ønsket vi støttefag på 60 studiepoeng (HF-arkivet 2008/17490)  
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 Vi har opprettet gruppeundervisningstilbud med våre universitetslektorer på alle obligatoriske emner, 

samt utvalgte emner på 2000-nivå. Våren 2014 er dette IDE2014. Tilbudet er under evaluering, vi har 

fått gode tilbakemeldinger fra studentene og tilbudet blir derfor videreført og antagelig utvidet. 

 Samtlige førstesemesterstudenter ble høsten 2013 innkalt til førstesemestersamtale med studie- og 

programkonsulenten.  

 Informasjonsmøte om valg av støttefag (40-grupper) og utveksling blir innført våren 2014 for 

andresemesterstudenter 

 Vi søker om å endre innføringsemnene og studieløpet første studieår 

Tiltak vi vil innføre fra høsten 2014: 

 innføre felles pizzalønsj for alle idéhistoriestudenter i oppstartsuka, anledning til å møte hverandre og 

vitenskapelig ansatte fra og med høsten 2014 

 eget infomøte for idéhistoriestudenter på bachelornivå fra og med høsten 2014 

 egen semesterstartsbrosjyre til nye studenter  

 sterkere anbefaling av språkfag som støttefag i bachelorgraden  

 innføre bibliotekskurs som del av exfac’en i samarbeid med fagreferent for idéhistorie 

 gjennomgå våre anbefalte støttefag jevnlig 

 gjennomgå emneporteføljen: ta hensyn til avganger og hvilket tilbud vi skal og kan tilby studentene 

 

Tiltak vi vil vurdere: 

 bacheloroppgave knyttet til vårt emnetilbud 

 hvilke krav vi skal sette til bachelorstudentene i forbindelse med undervisningen eller forkunnskaper 

 søke om eget studieprogram på bachelornivå 

 seminar off-campus med andresemesterstudentene  

 

Konklusjon 

Vi ønsker å videreføre bachelorstudiet i idéhistorie. Det er i det første året at studentenes kontakt med 

studiestedet og fagmiljøet etableres. Vi vil endre på emneopplegget i første studieår og tilby mer oppfølging til de 

ferske studentene i løpet av det første studieåret, både faglig og administrativt. Vi vil også kreve mer aktiv 

deltagelse fra studentene. Vi vil involvere og engasjere studentene i pensum.  

Vi håper at våre tiltak vil løfte studiekvaliteten ved idéhistorie enda ett hakk, slik at flere av studentene tar full 

fordypning i idéhistorie og fortsetter videre til masterstudier og/eller går ut i arbeidslivet med historisk forståelse 

og god evne til kritisk tenkning. 
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Tall fra og egenvurdering av masterstudiet i idéhistorie 2010-2013: 

 

Studienes læringsmål og måloppnåelse 

Masterstudiet i idéhistorie er et toårig studium på til sammen 120 studiepoeng, hvorav 80 studiepoeng er satt av 

til arbeid med masteroppgaven: prosjektskisse 10sp, framlegg 10sp og selve masteroppgaven 60sp. Studiet er 

organisert som et eget masterprogram. Anbefalt studieløp for masterstudentene er vedlagt slik som det er pr 

03.03.2014 (vedlegg 5) på nettsidene til masterprogrammet: http://www.uio.no/studier/program/idehistorie-

master/oppbygging/  

 
Læringsmål – master 

Som kandidat med mastergrad i idéhistorie vil du: 

 ha avansert kunnskap om idéhistoriske prosesser i Europa i fortid og/eller samtid 

 ha spesialisert innsikt i en selvvalgt, avgrenset idéhistorisk problemstilling basert på kildestudier eller 

metodisk/teoretisk analyse av ideer eller idékomplekser 

 ha inngående kunnskap om og kunne benytte deg av teorier og metoder innen historisk tekst- og 

kildefortolkning 

 kunne identifisere og analysere tekster, fenomener og prosesser i idéhistorisk kontekst 

 kunne belyse og analysere idéhistoriske problemstillinger av historisk eller aktuell betydning i et gitt materiale 

  

 ha en selvstendig og kritisk holdning til kunnskap og kunnskapsproduksjon og til hvordan du som 

idéhistoriker skal forholde deg til primærkilder og sekundærlitteratur fra ulike historiske epoker og nyttegjøre 

deg av disse i faglig arbeid 

 kunne være klar over og reflektere over egne fordommer og egen forutforståelse i møte med historiske tekster, 

fenomener og/eller prosesser 

 kunne arbeide selvstendig under veiledning og fullføre prosjekter med utgangspunkt i idéhistoriske 

problemstillinger av teoretisk eller praktisk art i tråd med krav til akademisk redelighet 

  

 kunne anvende funn fra idéhistoriske problemstillinger i nye, relevante sammenhenger 

 kunne inngå i et kritisk fagfellesskap og bidra til utvikling og synliggjøring av fagets teorier, metoder og empiri 

 kunne formidle og forenkle et komplisert idéhistorisk arbeid både skriftlig og muntlig til et bredere publikum 

 

Er studienes læringsmål formålstjenlige og godt formulert? 

Ja, Læringsmålene ble oppdatert høsten 2013 og må sies å være formålstjenlige etter vårt syn. Uttrykksmessig er 

de en balansegang mellom å skulle kunne være administrativt gjenkjennelige for NOKUT/internasjonalt 

http://www.uio.no/studier/program/idehistorie-master/oppbygging/
http://www.uio.no/studier/program/idehistorie-master/oppbygging/
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byråkrati, uttrykke faktisk faglig innhold i graden og kunne være en kilde til informasjon om studiet for 

potensielle studenter og arbeidsgivere for våre kandidater. Etter disse kravene mener vi de er så godt formulert 

som mulig. 

Utfordringen for oss består nå i å kunne ivareta egenarten til idéhistorie som fag og samtidig bli en stabil og god 

samhandlingspartner i det nye masterprogrammet i europeisk kultur. 

Måloppnåelse – hvorvidt lykkes vi i å lære våre kandidater det vi sier vi skal lære dem  

Kandidater som fullfører masterstudiet må kunne sies å ha oppfylt kravene i læringsmålene. Utfordringen har 

ligget i å få i utgangspunktet interesserte kandidater gjennom masterstudiet. Vi har mer igjen for å undersøke 

grunner til frafall og grunner til suksess hos våre kandidater enn å dvele ved måloppnåelse i denne omgang. 

Statistikk for masternivå 

Opptakstall pr år i perioden 2010-201320 

Til og med 2012 hadde vi opptak hvert semester.  

år opptaksramme primærsøkere tilbud jasvar møtt fullført21 

2013/2014 25 19 10 8 8 0 

2012/2013 25 25 17 16 14 0 

2011/2012 25 31 26 22 22 4 

2010/2011 30 23 19 16 14 3 (10) 

 

Rammen er nedjustert til 15 plasser ved siste opptak, høsten 2014. Det begynte riktignok mange 2011/2012, men 

den generelle trenden de siste årene tilsier at 15 er et riktigere tall. Vår opptaksramme blir flyttet til det nye 

masterprogrammet i europeisk kultur.  

Opptaksrammen har gjennomgående vært for stor, men det har allikevel ikke vært noe stort problem med 

studenter som ikke har minimum ren C (63,00) i opptaksgrunnlaget. Det har bare vært seks søkere med 

snittkarakter under C (62,50-62,99).22  

                                                           
20

 tall fra UiOs NOM-statistikk, FS-basert: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 16.01.2014  
Fullførte fra FS729.001 semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent (pr 18.02.2014) 
21

 Tall i parentes viser inkludert studenter på overgang fra KIS-programmet. Kullet 2012/2013 fullfører normert V14. 
22

 Bokstavkarakterene regnes om til tall i opptaksprosessen: 61=E, 62=D, 63=C, 64=B, 65=A. Tallverdiene fordeles på antall 
studiepoeng i opptaksgrunnlaget og vi sitter igjen med en snittsum pr søker som viser om vedkommende er kvalifisert eller ikke, eventuelt 
til rangering hvis det er konkurranse på studieplassene. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
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Gjennomføring og frafall underveis 
Studieprogrammet har hatt 74 forskjellige studenter (inkl overgangsstudenter) i perioden 2010-2013 på 

masterprogrammet. Studierettsstatus på studentene er pr. 18.02.2014.23  

kull Aktiv inndratt Sluttet fullført totalt24 

2013/2014 825 1 0 0 9 

2012/2013 10 4 3 0 17 

2011/2012 5 (7) 11 1 4 21 (23) 

2010/2011 3 (4) 8 (12) 1 (2) 3 (10) 15 (28) 

totalt 26 (29) 24 (28) 5 (6) 7 (14) 62 (77) 

Gjennomføringen er generelt sett dårlig. De kullene som skulle ha vært ferdige har til sammen en 

gjennomføringsprosent på mellom 11% og 19% avhengig av om vi regner med overgangsstudenter eller ikke. 

Av de som har fullført har kun tre gjennomført på normert tid, fire har fullført med et semester ekstra og fem 

har fullført med to ekstra semester. To ser ut til å ha fullført på under normert tid, men er overgangsstudenter 

som egentlig har brukt mer tid enn det (uklart hvor mye, men minst to semester forsinket). 

Det har som nevnt bare vært seks søkere med snittkarakter under C (62,50-62,99). To av disse har også klart å 

fullføre mastergraden, mens mange medstudenter med bedre snittkarakter i opptaksgrunnlaget ikke har klart det 

samme.  

Snittet for de som er tatt opp på masterprogrammet har vært 63,48 (22 menn, 12 kvinner). Snittet for de som har 

fullført har vært 63,61 (10 menn, 5 kvinner). Vi har funnet korrelasjon mellom snittkarakter i opptaksgrunnlaget 

og karakter på masteroppgaven, men altså ikke noen sammenheng mellom fullføring og snittkarakter i 

opptaksgrunnlaget. Lignende funn er gjort i en større undersøkelse på historie. 

Produksjon av studiepoeng på studieprogrammet  

Tabell 3 – studiepoengsproduksjon 2009H-2013H26 

                                                           
23

 FS729.001 
24 Diskrepansen mellom antallet studenter i et kull og opptakstallene til det samme kullet skyldes at studenter i permisjon dessverre får 

forskjøvet sine startkull og ikke bare sine kull, slik at det blir vanskelig å følge et opptakskull hele veien mot fullføring med mindre man 

går ned på individnivå. Tre studenter har fått opptak to ganger i perioden slik at det totale antallet studenter kull for kull blir 77, mens det 

totale antallet forskjellige studenter på programmet blir 74. Overgangsstudenter blir ikke telt i opptakstallene kun i studiekullene. 
25

 To av de aktive studentene har ikke avlagt et studiepoeng og vil få studieretten inndratt i feb/mars 2014. 
26

 Tallene er hentet fra bokkula, UiOs statistikkbase, https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php  18.02.2014. Studieåret 2013/2014 er selvfølgelig bare halvveis og viser 
egentlig bare tall for høsten 2013. Vi valgt å vise studiepoengsproduksjon fordelt per student også når vi har tatt høyde for studenter i 
permisjon og på utveksling siden de ikke skal avlegge studiepoeng ved UiO. Tallene i parentes er tilsvarende tall for HF generelt til 
sammenligning. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/bokkula.php
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Studieår studenter SP/student utveksling permisjon SP/student 

2013/(2014) 32,5 (1364,0) 16,3 (18,6) 0,0 (1,9) 1,6 (2,2) 16,5 (19,5) 

2012/2013 39,0 (1428,5) 25,6 (40,4) 1,3 (1,1) 6,4 (3,2) 27,8 (42,3) 

2011/2012 38,0 (1483,0) 30,3 (38,8) 1,3 (1,5) 3,9 (4,3) 31,9 (41,2) 

2010/2011 26,5 (1606,0) 25,0 (36,8) 0,0 (1,1) 3,8 (4,2) 26,0 (36,4) 

 

Studiepoengsproduksjonen ligger betydelig under gjennomsnittet for fakultetet. Dette henger antagelig sammen 

med den dårlige gjennomføringen av masteroppgaven som er på 60 studiepoeng. Vi har også en del studenter 

som tar studiet på deltid. 14 av de 29 studentene som er registrert som aktive pr 20.02.2014, er eller har vært 

registrert med redusert studieprogresjon. 8 har vært registrert med permisjon(er). 5 studenter er registrert som 

forsinket med ett semester og 3 som forsinket med to. 

Internasjonalisering 

Tre studenter har vært på utveksling i perioden; Humboldt, Bologna, Göteborg. Studentene synes 

utvekslingstilbudet er tilstrekkelig, men det kan henge sammen med det sørgelige faktum at så få av dem 

planlegger å reise ut. Det nye masterprogrammet har en klar plan for å få studenter ut til nye erfaringer. 

Læringsmiljø og studiekvalitet27 

Gjennomføringstallene og studiepoengsproduksjonen er såpass dårlig at det er grunn til å rope varsko. 

Studentevalueringene viser imidlertid at de få som har svart på undersøkelsene stor sett har positive opplevelser 

fra studiet. Nesten alle respondentene er fulltidsstudenter.  

Respondentene mener vi bør gi mer seminarundervisning til masterstudentene og tilby flere emner på 

masternivå. Det nye masterprogrammet vil bidra med flere valgmuligheter hva gjelder emner, men samtidig er 

det viktig å kommunisere at de ikke kan forvente å få valgemner som er direkte relevante for oppgaven. Pr dags 

dato har våre studenter 60 studiepoengsoppgave + 20 studiepoeng direkte knyttet til arbeidet med oppgaven.28 

Den svake kullfølelsen er kanskje noe som henger sammen med lite seminarundervisning for masterstudentene. 

Vi har hatt problemer med studenter som ikke egentlig følger studiene. Vi legger derfor opp til strengere praksis 

for frammøte i første semester.  Når brorparten av studentene ikke er nok til stede, går det utover de studentene 

som møter opp og deltar aktivt.  Prosjektskisseseminaret, IDE4000, og framleggingsseminaret, IDE4001, er 

særlig utsatte i så måte.  

Prosjektskisseseminaret er særlig viktig fordi det er der studentene skal lære å utarbeide prosjektskisse til et 

gjennomførbart masterprosjekt og til slutt få veileder. Vi må fortsette arbeidet med å få studentene til å møte 

                                                           
27

 Bare 7 av 29 respondenter har svart på masterundersøkelsen og bare 3 av 15 ferdige kandidater har svart 
28

 67% av masterstudiet går med til emner direkte tilpasset studentens eget prosjekt. 
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jevnlig og delta aktivt i dette seminaret. Samtidig kan vi bli enda strengere på hvilke prosjektskisser vi godkjenner, 

og fra starten kan vi være enda tydeligere om hva som forventes av masterstudentene for at et prosjekt skal 

kunne bli godkjent og tildelt veileder. Det dreier seg til dels om formelle krav til hvordan en prosjektskisse skal se 

ut og inneholde, men mer vesentlig handler det om hvor vi som fagmiljø kan og skal sette grensen for hvilke 

typer prosjekter vi har kapasitet til å veilede. Dersom prosjektet er for løst eller for lite idéhistorisk når det blir 

godkjent på IDE4000 skal det mye til for en veileder å hente det inn igjen.  Det blir også tungt for en student å 

fullføre noe som er for stort, løst eller egentlig utenfor fagområdets grenser. Idéhistorie er et fag med liberal 

tradisjon og velvillige ansatte når det kommer til studentenes prosjekter, men det spørs om vi og våre 

kjernestudenter ikke vil ha litt igjen for å stramme inn på den liberale praksisen hva gjelder mulige prosjekter 

innenfor fagområdet. 

Høsten 2013 fikk de nye masterstudentene anledning til å delta på Granavoldenseminaret som er ryggraden i 

IDE4001. Dette virket det som både nye og erfarne studenter hadde glede og nytte av; de nye studentene får 

innsikt i de mer erfarne studentenes prosjektarbeid. Det virker inspirerende og er samtidig godt for læringsmiljøet 

på studiet. Granavoldenseminaret er særlig viktig fordi det danner et fast møtepunkt i den ellers lange veien mot 

slutten på en 60-studiepoengs masteroppgave. 

Studentene ønsker også mer fokus på arbeids- og samfunnsrelevans. Av respondentene i undersøkelsen vår er 

kun PhD og administrasjon representert. Dette til tross for at vi vet at mange av våre kandidater jobber i kultur 

og kommunikasjonsbransjen. De aktive studentene mener det kunne styrket motivasjonen for å fullføre hvis vi 

kommuniserte bedre hvilken kompetanse og hvilke muligheter som kommer med studiet. 

Studentene mener vi også kan bli bedre på samarbeidsorienterte oppgaver og muntlig presentasjon, men de er 

godt fornøyd med den faglige innsikten de oppnår og at de får oppøvd evnen til å lese, skrive og tenke kritisk.  

Konkrete forslag til tiltak 

 kullet som ble tatt opp H13 må levere fremdriftsrapport/disposisjon for oppgaven innen 1. juni  

 fra våren 2014 har studiekonsulenten innkalt studenter som er kommet svært langt på etterskudd til 

oppstartssamtale for det nye semesteret. Vi vurderer å gjøre dette med alle studenter som har vært i 

permisjon eller som har fått utvidet studierett for å fullføre oppgaven. 

 vurdere å tilby flere rene masteremner, særlig hvis studentgrunnlaget kan bli bedre med det nye EKUL-

programmet 

 vi ønsker å beholde praksisemnet IDE4900 – idehistorisk prosjektseminar (har en student ute våren 

2014). Det må flyttes fra vårsemester til høstsemester etter ny studiestruktur. Kan tas i Norge eller i 

utlandet. 

 H14 egen semesterstartsbrosjyre for masterstudentene også, inkludere veilederoversikt? 

 H14 felles lønsj for masterstudenter og lærere i første undervisningsuke etter infomøtet? 

 

Konklusjon 

Masterstudiet i idéhistorie blir satt til utfasing etter opptaket høsten 2014. Vi er usikre på hva dette vil bety for 

rekrutteringen til den nye masteren. Hvilke valg vil våre studenter fatte? Master i idehistorie blir nå ikke et 
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studietilbud i Norge pr se og det stiller strenge krav til vårt engasjement i det nye tverrfaglige masterprogrammet 

i europeisk kultur og til vår forvaltning av emnetilbud på masternivå. 

Det viktigste i den nye masteren er å stille krav til frammøte og deltagelse fra studentene. Studentene må også 

være villige til å ta veiledning i hva som utgjør et godt og gjennomførbart prosjekt. Veileder må så følge opp og 

ta aktivt initiativ hvis en student ikke gir lyd fra seg. Samarbeid mellom administrasjon og veileder kan komme på 

tale for studenter som trenger tilrettelegging eller særlig innsats i en periode. 


