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Kurset ”Literature and Society in the United States and Canada” (NORAM 2305/4305) ble i 

vårsemesteret 2011 gjennomført som seminar med en gruppe som møtte til dobbelttime 12 

ganger pluss klasseromseksamen. Som det vil fremgå av statistikken, møtte 28 av de 32 

påmeldte frem, og 27 av disse gjennomførte kurset, hvilket er en imponerende 

gjennomføringsprosent som jeg knapt har opplevd tidligere på et såpass stort kurs. 

Karakterfordelingen bekrefter også at dette var et spesielt godt kurs, som oppnådde resultater 

helt i toppen av hva jeg har vært med på for dette emnet. Denne kvaliteten kom også til syne i 

seminarundervisningen, både i de vanlige plenumsdiskusjonene og i arbeidet i mindre 

undergrupper, så alt i alt har dette fra mitt ståsted vært et svært vellykket kurs. 

         Når det gjelder studentenes egne evalueringer, hadde dessverre så få (bare 1/3) utfylt det 

avsluttende nettskjemaet at disse svarene har svært begrenset verdi. Da har jeg fått atskillig 

bedre tilbakemelding fra midtveisevalueringen som alle var med på. Der fremgikk det at de 

aller fleste var godt fornøyd både med utvalget av tekster, med seminarformen og med 

eksamensformen. Når det gjelder det siste punktet, var det mange som sluttet seg til min evige 

klage over at fakultetet, av fortsatt uforståelige grunner, nekter oss å kombinere et 

karaktergivende fem-siders essay med en fire-timers avsluttende eksamen. De fleste ville også 

gjerne ha mer undervisningstid, selv om jeg altså også denne gangen la inn fire timer ekstra i 

forhold til den gjeldende 20-timersnormen som gjelder for kurs med mappeevaluering (igjen 

uten ethvert pedagogisk grunnlag). Når det gjelder skåren for ”generell tilfredshet med kurset” 

(på en skala fra 0 til 6) var den også rekordhøy denne gangen, på 5,1.  

        Jeg kan dermed bare konkludere med at denne nest siste utgaven av NORAM 2305/4305 

har vært en svært positiv opplevelse for de aller fleste berørte parter og representerer en ny 

bekreftelse på at kvaliteten på våre studenter iallfall ikke har vært synkende i de senere år.   

 

 

STATISTIKK: 

 

                                NORAM 2305      4305 

 

Påmeldte:                                 32            4 

Fremmøtte:                              28            3 

Fullført kurs:                            27            3 

 

Karakterfordeling: 

                                         

                                A:   6  (22%)             1 

                                B:  11 (41%)             2 

                                C:   9  (33%)              

                                D:   1   (4%)             

                                E:    0 

                                F:    0             


