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Emnet 

Emnet NORAM 1500 ble holdt i vårsemesteret 2015 ved doble timer seminarundervisning i 14 uker, fra 21. 

januar til 29. april, tilsammen 28 timer. I undervisningstimene ble det gitt en oversikt over amerikansk 

historie fra førkolonial tid til i dag,  

I undervisningen ble lagt vekt på temaer som minoritetsspørsmål og etnisitet, 

borgerrettighetsbevegelsen, og høyredreiningen på 1980-tallet, men også hvordan de politiske partiene 

utviklet seg fra slutten av 1700-tallet og hvordan deres ideologi har påvirket det amerikanske samfunnet. 

Innholdet i emnet ble lagt på politisk historie, men også religiøs, sosial-, teknologisk- og økonomisk historie 

ble dekket. Emnet skulle i utgangspunktet sammenlikne amerikanske og europeiske oppfatninger, men det 

ble lagt størst vekt på å forklare bakgrunnen for amerikanernes handlinger i dag ut fra deres egne 

forutsetninger. 

 

Pensum omfattet følgende publikasjoner:  

- Paul Boyer et al: The Enduring Vision, 2009. Wadsworth Cengage Learning. International Student 

Edition.  

- Utdrag fra Enduring Voices I, II: Dokumentsett for Enduring Vision 

 

Studentene hadde oppmøteplikt på seminarundervisningen 11 av 14 ganger. I løpet av kurset leverte 

studentene et essay på 5 sider (2000 ord) etter visse kriterier, bl.a. obligatorisk erklæring om. fusk og 

kildehenvisning. Det ble gitt tilbakemelding på essayet, og det var en forutsetning for å gå opp til eksamen 

at essayet var godkjent. 

 

27 studentene startet kurset i januar, mens det var 19 studenter som fikk godkjent oppmøte og som tok 

eksamen. Til eksamen 4.6.2015 var det 16 studenter som besto og tre studenter som strøk. Emneansvarlig 

rettet innlevering og eksamen i samarbeid med en kollega. Karakterene fordeler seg slik: 

A: 3  B:4 C: 6 D: 2 E: 1 F: 3 

 

Undervisningen 

Undervisningen i vårsemesteret var todelt. Fram til månedsskiftet mars/april var seminarundervisningen 

basert på forelesninger med powerpointpresentasjoner, delvis med filmsnutter for å illustrere innholdet i 

emnene som ble presentert i seminarundervisningen. Etter påske ble undervisningsformen endret. Læreren 

tok opp temaer fra stoffet til diskusjon, og studentene ble engasjert på en helt annen måte enn tidligere. De 

ble dratt mer inn i diskusjoner, og aktivitetsnivået i timene økte merkbart. 

 



Fire av studentene besvarte evalueringsspørsmål om kurset. Nedenfor nevnes deres tilbakemelding på 

spørsmålene de fikk. Svarkategoriene er «helt enig», «litt enig», «er verken enig eller uenig», «litt uenig» og 

«helt uenig». Det kom fram at to av studentene arbeider 0-5 timer pr uke på seminaret, inkludert 

forelesninger og seminar, mens de to andre studentene oppga å bruke 5-10 timer. 

På spørsmålet om hvorvidt de fikk en klar forståelse av hva som ble forventet av dem, svarte to at de var 

enig, en var verken enig eller uenig, og en var litt uenig.  

På spørsmålet hvorvidt kursbeskrivelsen ga relevante og klargjørende opplysninger, var alle stort sett 

enige. To av studentene var helt enig og de to andre var litt enig når det gjelder både undervisningen, 

obligatoriske aktiviteter, «syllabus» og litteraturen som ble brukt i undervisningen. Når det gjelder 

opplysninger om eksamen, var en verken enig eller uenig mens de tre andre var enige. 

Når det gjelder støtte og veiledning, samt relevant respons fra læreren i semesteret, var tre av studentene 

enig mens en var litt uenig. På spørsmål om de var fornøyd med undervisningen av kurset, var to enige, en 

var verken enig eller uenig, mens en av studentene var helt uenig.  

Som konklusjon kan vi se at svarene til studentene var noe sprikende. Det er derfor vanskelig å 

trekke noen entydig konklusjon, all den tid kun fire av 19 studenter deltok i evalueringen er emneseminaret. 

Det kom imidlertid noen kommentarer fra studentene om studentaktivitet som bør nevnes i denne 

periodiske evalueringen: 

Den ene kommentaren nevner at første halvdelen av kurset var svært kjedelig siden læreren kun 

leste fra lysbilder med fravær av diskusjon. Etter påsken involverte han studentene og skapte aktiviteter i 

klassen, noe som virket positivt. En annen tilbakemelding fra studentene har samme fokus. Vedkommende 

mener overlapping av lærere ved semesterets begynnelse gjorde sitt til at den nye læreren ikke fikk 

mulighet til å engasjere studentene før langt ut i semesteret. 

  

Konklusjon og forslag til forbedringer 

Basert på opplysningene ovenfor mener jeg at læreren bør tilstrebe studentaktiviteter helt fra begynnelsen 

av semesteret. Rammene for undervisningen bør foreligge i «syllabus», gjerne med en kortere 

gjennomgang av viktige begreper på powerpoint. Bilder, filmsnutter og tekstutdrag kan for eksempel brukes 

for å involvere studentene mer aktivt i temaer som blir presentert innledningsvis. 

I presentasjonen av NORAM 1500 på seminarets hjemmeside står at mesteparten av tiden (ca. halvparten 

av emnet) vil bli viet perioden etter 1945, med fokus på temaer som borgerrettighetsbevegelsen, 

stridsspørsmål vedrørende krigen i Vietnam og høyredreiningen på 1980-tallet. I oversikten over seminaret 

og litteraturen som blir brukt («syllabus») er kun fire av 14 timer viet til perioden etter 1945. Her er det ikke 

samsvar mellom opplysningene i «syllabus» og på fagets hjemmeside. Derfor bør hjemmesiden tilpasses 

«syllabus» og omvendt, slik at likelydende informasjon kommer fram på begge sider. 
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