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Rapport over ekstern evaluering av studietilbud i idéhistorie 2009-2013 
 

A) Eksternpanelet som har evaluert idéhistorie våren 2014 har bestått av: 

• Nils Gilje, professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved 
Universitetet i Bergen 

• Anne Birgitte Rønning, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo 

• Norunn Heger, masterstudent i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved 
Universitetet i Oslo 

Saksbehandler: Karen Skadsheim Sikkeland, studie- og programkonsulent gresk, latin og idéhistorie, Institutt for 
filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo 

A) Liste over tilsendt materiale: 
• Rektors prosedyre fra 2005 
• Rapportmalen fra 2006 
• Idehistories egenevaluering 
• Tilsynssensorrapporter fra tre siste studieår: 2012/2013, 2011/2012 og 2011 vår (ettersendt) 
• Emnerapporter for følgende obligatoriske emner: exfac03-ide, IDE1101, IDE1102, IDE1103, 

IDE4000 og IDE4003 (ettersendt) 
• Pdf’er av oppbygning og gjennomføring for studieretning for idehistorie på bachelor og for 

masterstudiet i idehistorie 
• Pdf’er med studentevalueringer og kandidatevalueringer gjennomført våren 2014 (hhv BA og 

MA) 
• Pdf’er med oversikter over hvilke støttefag (40-grupper) idehistoriestudentene har valgt og over 

hvilke studenter som velger idehistorie som støttefag (40-gruppe) 
• Lenke til studieretningssidene på bachelornivå og programsidene på masternivå. 

Rapporten er hovedsakelig for bachelornivå, masternivå nevnes kun der det er relevant fordi masteren erstattes 
av et tverrfaglig studium i europeisk kultur fra høsten 2015. 
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Vurdering av programmets struktur og mål 
Eksternpanelet mener strukturen på studieretningen på bachelorprogrammet er  grei, og den ser ut til å bli bedre 
med de nye innføringsemnene (det nye førsteåret) fra høsten 2015. Siden det ikke er noen fellesemner for de to 
studieretningene på bachelorprogrammet i filosofi og idehistorie, og de er forskjellige søknadsalternativer i 
Samordna opptak, anbefaler panelet at studietilbudet i idehistorie blir et eget program under navnet bachelor i 
idéhistorie.  

I egenevalueringen av programmet sies det at språkfag anbefales som støttefag, men det kommer ikke like tydelig 
fram på nettsidene, som derfor bør endres umiddelbart – særlig med tanke på kvalifikasjoner man ønsker i 
studentene på det nye masterprogrammet. 

Strukturen på masterprogrammet er ikke evaluert pga total omlegging fra høsten 2015.  

Læringsmålene er greie, men fagmiljøet kan med fordel gå igjennom vurderings- og undervisningsformer med 
læringsmålene i bakhodet: kunne arbeide selvstendig, i gruppe og presentere faget muntlig er tre punkter i 
læringsmålene for bachelor som bør kunne relateres til konkrete oppgaver studentene utfører. 

Det siste læringsmålet for master «kunne formidle og forenkle et komplisert idéhistorisk arbeid både skriftlig og 
muntlig til et bredere publikum» er svært interessant og bør vurderes overført til det nye masterprogrammet i 
europeisk kultur, men det må sikres at punktet er forankret i et konkret emne eller i obligatorisk aktivitet, da  
arbeid med masteroppgaven i seg selv ikke  leder til dette læringsmålet. 

Kvalitetsvurdering av studium og læringsmiljø 
Indikasjon på et godt læringsmiljø finner eksternpanelet i at faget har et aktivt og tilstedeværende fagutvalg. 
Fagmiljøet inkluderer fagutvalget godt, og det virker som om kommunikasjonen i formelle kanaler mellom 
studenter og ansatte er god.  

Fagmiljøet får berøm for å fornye emneporteføljen, men må være oppmerksomme på i hvor stor grad nye emner 
passer inn i den fagets samlede profil. Nye, gode lærebøker på innføringsnivå anses også som et pluss. 
Eksternpanelet ser utfordringen faget står overfor med avganger de neste to årene, men er ikke redd for at 
fornyelse og kvalitet på studiet ikke skal finne sted, gitt nye stillinger.  

Tilsynssensorrapporter og egenevalueringen  peker  på en av hovedutfordringene ved studiet: Hvordan sikre 
kumulativ kunnskapsvekst? Det vil si at både at emner på 2000-nivå bygger på innføringsemnene, og at 
masternivå bygger på bachelornivå. Vi vil i tillegg fremheve behovet for at vurderings- og undervisningsformer 
følger en progressiv kurve for studentenes utvikling.  

Eksternpanelet mener fagmiljøet må finne ut hvilke 2000-emner som skal ha hvilke(t) innføringsemne som 
forkunnskapskrav. Dersom fagmiljøet vil ha emner på 2000-nivå som ikke har forkunnskapskrav på 1000-nivå, 
skal ikke disse emnene gis som heisemner med masternivå. Eksternpanelet tror ikke der er mulig både å 
tilfredsstille behovene til viderekomne studenter og nybegynnere samtidig. Man kan med andre ord ikke både 
tilby emnet uten forkunnskaper og samtidig si at det skal kunne oppfylle kravene til faglig innhold på master. 
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En ting som bekymrer eksternpanelet er at det ikke ser ut til å være tenkt kumulativt når det  gjelder de 
undervisnings- og eksamensformer som blir tilbudt på studiet. Panelet har vanskelig for å se progresjon og 
variasjon i undervisnings- og eksamensformer som følger studentenes utvikling. Panelet mener at studiet med 
fordel kan ty til styrt variasjon i vurderingsformer: for eksempel mappe med flere innleveringer for å gi både 
kunnskap og mer skrivetrening på innføringsnivå, evt i kombinasjon med skoleeksamen eller muntlig prøve; og 
hjemmeeksamen på 2000-nivå. Svært mange emner har semesteroppgave som vurderingsform, men panelet er 
usikre på om det er en hensiktsmessig eksamensform på bachelornivå, annet enn som en avsluttende 
bacheloroppgave. Eksternpanelet vil fremheve fordelen med bacheloroppgave som avsluttende, mer selvstendig 
arbeid på bachelorstudiet, men mener semesteroppgaver med selvstendig utforming av problemstilling (og gjerne 
pensum) i hovedsak hører hjemme på masternivå. Panelet vil også fremheve behovet for at studentene trenes i 
flere sjangere, kanskje særlig knyttet til formidling på masternivå, som kronikker eller lignende. (Dette knyttet til 
siste læringsmål på master.) 

Eksternpanelet ser også et problem med den tilsynelatende delte undervisning mellom forelesning (fjernt fra 
studentene) og seminarer/ikt-bruk (nær studentene). Studentene melder selv om at forelesningene/seminarene 
på de enkelte emnene ikke nødvendigvis er tilpasset hverandre, hvilket er foruroligende i seg selv. I tillegg blir det 
slik at studentene ikke får noe kontakt med forelesere i begynnelsen av studiet, men at den faglige utviklingen og 
kontakten går utelukkende via nett- og seminarlærere. Fagmiljøet bør tenke utvikling også når det gjelder 
undervisningen; når er det formålstjenlig med forelesninger, når er det formålstjenlig med seminarer? 
Forelesninger kan virke passiviserende for studenter som er kommet lengre i studieløpet. Fagmiljøet har to 
lektorer og står dermed i en god posisjon når det gjelder å se på tiltak som kan utvikle undervisningstilbudet. 
Muntlig aktivitet, gruppesamarbeid og ikke minst evne til å arbeide løsningsorientert, er kompetanse som alle 
studentene på idéhistorie bør tilegne seg. Det er overraskende at ingen av kandidatene i kandidatvurderingene  
oppgir  at studiene har gitt dem kompetanse i å finne løsninger på problemer.. 

På masternivå er veiledning og arbeid i tilknytning til masteroppgaven en utfordring. Panelet vil oppfordre 
fagmiljøet til å lage en form for katalog hvor man kan ha konkrete forslag til temaer for masteroppgaver som 
trengs innen den pågående forskningen, vise fram hvilke områder innen faget den enkelte ansatte har best 
veiledningskompetanse, kanskje oversikt over hvilke oppgaver/studenter den enkelte har veiledet og veileder? 
Fordelen med at studenter jobber på oppdrag fra fagmiljøets forskere, eller eventuelt andre oppdragsgivere via 
vitenskapsbutikken, er at studentene får erfaring fra å jobbe i forskningsprosjekter og får ta del i 
forskningsfronten innenfor sitt fagfelt. Det kan også virke disiplinerende, slik at studentprosjektets faglige profil 
blir klart idéhistorisk og gjennomførbart. 

Panelet vil også oppfordre fagmiljøet til å se på hvordan de best mulig kan forberede sine studenter til 
veiledningssituasjonens dynamikk. I og med at gjennomføringen på masterstudiet har vært såpass dårlig, må 
fagmiljøet se på hvordan man forbereder studenter som kommer med klare tanker om sitt masterprosjekt på at 
det kan være behov for endringer for at prosjektet skal kunne bli gjennomførbart. Kanskje skal  man bli 
tydeligere overfor til studentene tidlig i prosessen hvilke krav som bør stilles til et prosjekt for at det skal være 
gjennomførbart.  

Eksternpanelet vil legge vekt på at studiet, både på bachelor og masternivå, bør tenke på studentenes mulighet til 
kollektiv læring – hvordan kan studentene på hhv bachelor og master læres til å inngå i studie- og 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/


 4 

 

forskningsfellesskap? Og hvordan kan det kollektive nivået på studentene heves, slik at ikke studiet bare blir for 
enkeltindivider som studerer alene og møter til eksamen? Panelet mener fagmiljøet ikke skal være redde for å 
stille arbeidskrav til studentene i form av obligatoriske aktiviteter og vurdering gjennom hele semesteret. Tvert 
imot er engasjement og arbeidsmoral noe som fagmiljøet og studiestedet selv, gjennom de krav som stilles i 
undervisningen og veiledningen, fostrer i sine egne studenter.  

Hva er viktig i framtiden? 
På bachelornivå er det viktigste for framtiden å kunne gi god undervisning, godt studietilbud og faglig oppfølging 
av studenter: her bør fokus ligge på å heve det kollektive faglige nivået og innsatsen som studentene setter inn 
ved å sette klare krav og skape en kultur for arbeidsmoral. Dette må komme inn med undervisningen. Men 
studiet har også godt av å utarbeide strukturer som legger til rette for kullfølelse og samhold blant studentene. 
Felles førsteår og fagutvalgets miljøskapende arbeid er viktige komponenter her. 

For masternivå vil fagets synlighet i det nye tverrfaglige mastersamarbeidet i europeisk kultur være viktig. 
Idéhistorie må ivareta sin egenart gjennom bidrag til valgemner i programmet og gjennom et synlig tilbud til 
veiledning av masterprosjekter. Men faget må samtidig være en stabil partner i det felles studietilbudet i europeisk 
kultur.  

Utvikling av undervisningen og en undervisnings- og arbeidskultur for begge nivåer er svært viktig for at faget 
skal ha en fremtid i begge studienivåer. 

Masteren i europeisk kultur har en klar satsning på utenlandsstudier, og bachelornivået må forberede studentene 
på dette. Det vil være en forutsetning at studiet har klare anbefalinger hva gjelder valg av støttefag, samt er 
tydelige på hva slags studier studentene kan få ta ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Bachelorstudiet bør 
legge opp til få tilbud og mindre valgmuligheter, hva gjelder utenlandsstudier. Tydelige anbefalinger med 
samarbeidspartnere som kan komplementere studietilbudet fagmiljøet selv har. 

Det er fint at det er samsvar mellom studentenes ønsker for fremtiden og den jobbvirkeligheten som ferdige 
kandidater rapporterer om. Men studiet bør ha klarere informasjon om hva studentene kan bli med studier i 
idéhistorie. Det er interessant at så få ser for seg offentlig forvaltning som mulig arbeidsplass, når mange med 
fullført master (om ikke bachelor) jobber innen denne sektoren. Bedre kartlegging av og informasjon om 
tidligere kandidaters virke, kan være en tanke. Her har studieveiledningen ved programmet også 
forbedringspotensial. 

Tiltak: 
Eksternpanelet slutter seg til de tiltakene egenevalueringen skisserer, og foreslår i tillegg: 

 Søk om å bli eget Bachelorprogram  
 Innfør bacheloroppgave 
 Vurdér forholdet mellom læringsmål og undervisnings- og vurderingsformer på hhv bachelor og 

masternivå 
 Se på muligheter for å utvikle gode arbeidsvaner hos studentene ved å stille krav til dem i 

undervisningen 
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 Lag undervisnings- og vurderingsformer på studiet som følger studentenes faglige utvikling 
 Lag masterkatalog: oversikt over konkrete forslag til masteroppgave som trengs innenfor forskningen 

Anbefaling om videreføring 
Masterprogrammet blir ikke behandlet under dette punktet fordi det blir satt under utfasing og erstattet av 
master i europeisk kultur fra høsten 2015.  

Studiet har forbedringspotensial i å bruke mer varierte undervisnings- og vurderingsformer for å hjelpe 
studentene til å nå studiets læringsmål og forberede dem på senere studier og arbeidsliv. Studiet har allikevel en 
god emneportefølje, og det er interessant å se hvordan idéhistorie inngår i et tverrfaglig studienettverk av kultur 
og samfunnsfag. Idéhistorie fyller et behov for generell dannelse og kunnskap om kunnskapsutvikling både som 
eget studium og som støttefag til flere større fag. 

Bachelorstudiet foreslås derfor videreført som eget studium. Dessuten støtter panelet fagmiljøets forslag om 
opprettelse av årsenhet.  
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