Fagrapport NORAM 1506 høsten 2009
Jeg holdt forelesningene i NORAM 1506 for andre år på rad. Jeg hadde i tillegg ansvaret for en
seminargruppe. David Mauk og Tor Erik Johnsen hadde to grupper hver, mens Siri Brockmeier fikk
ansvaret for gruppe 6. Jeg kan ikke huske at det har vært hele seks grupper på dette emnet tidligere.
Hovedboka på pensum var den nye femteutgaven av Mauk & Oakland, American Civilization: An
Introduction. Boka inneholder 14 kapitler, og det er naturlig å gjennomgå ett kapittel hver uke i
kronologisk rekkefølge. Boka er grundig oppdatert på det siste presidentvalget og en del andre
aktuelle temaer i de fleste kapitlene og er en populær innføringsbok ved mange læresteder i verden.
I tillegg til denne boka brukte vi den korte boka til O’Callagan, An Illustrated History of the United
States, som gir en kort historisk innføring. Enkelte studenter mener primærpensumet er lite, men vi
har kuttet ut antologien til Horwitz med primærtekster/artikler siden gruppetimene er redusert fra to
til en time pr uke. Mange studenter skulle ønske at det var to gruppetimer, men det er forståelig at
den økonomske situasjonen ikke tilsier dette.
Eksamensresultatene var relativt gode i år: bare 3 F av 136 kandidater og et snitt på mellom B og C..
Strykprosenten var lavere denne gangen enn tidligere. Det var en rekke gode besvarelser.
Nytt av året var at NORAM studenter på det nye 20-poengemnet NORAM 1520 fulgte forelesningene
i NORAM 1506. Disse hadde egne seminargrupper med Mark Luccarelli. Enkelte av disse studentene
mener det var liten sammenheng fra uke til uke mellom innholdet i 1506 og 1520. Dette er noe vi kan
diskutere nærmere innen seksjonen. Lærerne i seksjonen var enige om at det ville være en fordel for
NORAM-BA studenter å følge det brede innføringskurset 1506, som tas av mange studenter fra LAP
og engelsk årsenhet. Jeg tror det er en fordel at NORAM-studenter får denne brede innøringen tidlig
i studieløpet.
Ellers var det positivt fremmøte på forelesningene, og studentene applauderer etter hver
forelesning, slik de har gjort de siste årene. Fremmøte på seminargruppene var noe ujevnt.
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