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Periodisk evaluering NORAM1510, Hilde Løvdal 

 

NORAM1510 ble dette semesteret undervist for andre gang som 10-studiepoengskurs. Emnet 

roteres mellom de vitenskapelig ansatte og justeres etter deres kvalifikasjoner. Pensum ble 

derfor endret etter min kompetanse i samråd med vedkommende som underviste emnet 

tidligere og min veileder. Videre ble det lagt opp til en noe annen undervisningsform med 

noen forelesninger og noen seminarer. 

 

Studentene har evaluert kurset midtveis i semesteret og mot slutten av semesteret. I mars 2012 

delte jeg ut skriftlige evalueringsskjema mot slutten av en forelesning. De fleste studentene 

syntes kurset var ”Satisfactory” eller ”Good” ved spørsmål om å vurdere kurset på en skala 

”Poor – Satisfactory – Good – Very Good.” De ga sprikende tilbakemelding på hva slags 

undervisningsform de foretrakk. Noen ville ha bare forelesning. Andre ville bare ha seminar. 

Andre igjen synes det var en grei fordeling dette semesteret. På slutten av semesteret ble 

studentene spurt gjennom elektronisk. 13 studenter fylte ut skjemaet. Av disse virket de fleste 

noenlunde fornøyde med semesteret, men det er vanskelig å si noe ut ifra et så lavt tall. 

 

Emnet skal trene opp evne til kritisk tenkning og metodologisk arbeid innen faget American 

Studies. Pensum er lagt opp med en blanding av primær- og sekundærmateriale med fokus på 

ulike sentrale områder i faget: religion, nasjonal identitet, kjønnsperspektiv, økonomisk 

tenking, etnisitet osv. Noen studenter syntes det var vanskelig å forholde seg til primær- og 

sekundærkilder på ulik måte. Enkelte ganger ble det nok satt opp for mange ulike tekster til en 

forelesning eller seminar slik at man ikke fikk tid til å se like nøye på alt. Samtidig var styrken 

ved å inkludere så mye som seks tekster (ofte svært korte) til en samling det at studentene ble 

eksponert for et bredt utvalg av ulike former for tekster – lovtekster, brev, memoarer, 

prekener, politiske taler og forskningslitteratur – slik at de fikk trent opp evnen til å tenke 

rundt hva sjanger, publikum, kontekst osv. har å si for hva teksten betyr og forfatteren/-rne vil 

si. 

 

Emnet fikk dette semesteret tildelt 20 undervisningstimer da det var mappeevaluering. Disse 

20 timene ble delt mellom forelesning og seminartimer (8+12). Forelesningene varte en time, 

mens seminarene ble holdt over to timer slik at modellen ble 8 + 6 møter, altså 14 møter 

totalt. Siden jeg disputerte i mars, ble det lagt inn en to ukers pause i undervisningen hvor 

studentene fikk tid til å skrive ferdig første oppgave i mappeinnleveringen. (Dette kom nok 

noe tidlig, men måtte legges dit pga disputasen.) Det kan med fordel brukes mer tid til 

seminarer da dette oppfordrer til mer studentorientert læring selv om noen studenter ønsker en 

mer tradisjonell forelesningsrekke. Alle de 13 som besvarte elektronisk skjema syntes ulike 

undervisningsformer utfylte hverandre (53,8% Enig og 46,2%).  

 

Vurderingsform for emnet er mappeevaluering. Studentene skulle levere inn to oppgaver av 5 

sider. Studentene sendte inn utkast med frist to uker etter utlevering av oppgavetekst. Deretter 

fikk de tilbakemelding fra meg skriftlig via Fronter en uke senere. Endelig utgave ble levert to 

uker etter tilbakemelding ble gitt. Studentene fikk da totalt fem uker til å arbeide med 

oppgavene. Et flertall av studentene var fornøyd med tilbakemeldingen underveis (61,5 % 

Enig, 23,1% Litt enig og 15,4% Uenig.) 10 av 13 var fornøyd med mappeevaluering. 2 ønsket 

annen vurderingsform. Derimot var hele 61,5% Litt enig i at vurderingsform ga dem en sjanse 

til å vise hva de hadde lært dette semesteret. Det fungerte med andre ord stort sett fint å ha 



2 

 

denne vurderingsformen, men den kan nok med fordel byttes ut med en kvalifiseringsoppgave 

pluss hjemmeeksamen da en kvalifiseringsoppgave har mer rom for å diskutere endelig 

versjon av en oppgave underveis enn det en mappeevaluering har, siden mapper skal vurderes 

under ett mot slutten av semesteret. 

 

Forelesningene ble holdt i auditorium 2 i Sophus Bugges hus. Dette fungerte greit, men ikke 

optimalt. Det store bordet mellom foreleser og studenter skaper en unødvendig avstand. 

Rommet er ganske mørkt. Manglende fjernkontroll gjør at foreleser må holde seg i nærheten 

av datamaskinen for å bla videre i PowerPoint.  Seminarene ble holdt i to ulike rom. 

Seminarrommet i Georg Morgenstierne’s hus var nytt og fint, men bordoppsettet med rader av 

pulter gjorde det vanskeligere å jobbe gruppevis og vanskeligere for meg å gå rundt og høre 

hva studentene snakket om når jeg delte dem i grupper. Rommet i Harriet Holter’s hus 

fungerte bedre da pultene sto enkeltvis slik at to og to studenter delte pult og jeg kunne 

bevege meg fritt i rommet. Luftkvaliteten var ikke spesielt god i noen av rommene. 

Audiovisuelle hjelpemidler: Alle rommene hadde greit AV-utstyr, men høyttalerene i GM hus 

var ikke spesielt gode. 

 

Emnebeskrivelsen er noe kort, men fungerer greit og gir konsis informasjon om hva som 

læres og hvordan man skal jobbe i emnet. Siden pensum og undervisningsmetode kan 

avhenge av hvem som underviser emnet er det greit at emnebeskrivelsen ikke er mer spesifikk 

enn den er. Flertallet av studentene (av de 13) var noenlunde fornøyde med informasjonen på 

nett, men jeg erfarte at studentene ble forvirret over informasjon om hvor mye undervisning 

det skulle være. Detaljert semesterplan kunne blitt lagt ut tidligere slik at de fikk mer 

spesifikk informasjon tidligere. Den automatisk genererte oversikten kunne vært kuttet ut 

siden mange trodde det var mer undervisning enn de totalt 20 timene det ble opplyst om på 

hovedsiden og på semesterplanen.  

 

Emnet er rett plassert med hensyn til nivå og anbefalt semester.  De fleste studentene har tatt 

NORAM1506 American Civilization på høsten og tok NORAM1505 American History dette 

semesteret. Det er andre gang emnet gis tom 10 sp-kurs. Tidligere var det et 20 sp-kurs som 

ble tatt sammen med NORAM1506 American Civilization. Dagens modell fungerer bedre 

med klare skiller mellom det textbook-baserte American Civilization-kurset. Noen av 

studentene synes emnet overlapper med andre NORAM-kurs, men siden materialet er ganske 

ulikt - ”textbook”-basert undervisning versus undervisning basert på lesing av primærkilder 

kombinert med noe forskningsbasert sekundærlitteratur – mener jeg de ikke overlapper mye 

likevel. 

 

Emnet har noen utfordringer. Da jeg planla semesteret jobbet jeg ut ifra informasjon på nett 

om at kun studenter i EURAM-programmet, linjen for NORAM kunne ta emnet. Dette stemte 

ikke, og jeg hadde en del utvekslingsstudenter og enkeltemnestudenter som ikke hadde særlig 

bakgrunnskunnskap om USA som jeg forutsatte da pensumliste ble satt sammen. Kurset ble i 

sin tid opprettet for kun NORAM-studenter og kan med stor fordel gå tilbake til å bli et kurs 

kun for studenter som enten er på NORAM eller som har tatt NORAM1506 eller tilsvarende.  

 

Kurset endte med følgende karakterer: 

Karakter Antall møtt (32)* Prosent 

A 3 9,5 

B 5 15,5 

C 13 40,5 
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D 8 25 

E 0  

F 3 9,5 

 

*Minus to plagieringssaker. 

 

Jeg har skrevet fem begrunnelsesbrev, hvorav tre av brevene var til studenter som strøk, en 

var til en D-student og den siste var til en C-student. (En siste student fikk utsatt sensur pga 

tekniske problemer med innleveringen av mappen. Vedkommende kan evt. be om 

begrunnelse etter å ha mottatt sensuren.) Det er uvisst på dette tidspunktet hvor mange klager 

disse begrunnelsesbrevene resulterer i. Det var to tydelige plagieringssaker. Sakene ble 

rapportert til HF og videresendt til Den sentrale klagenemd for behandling. Vedtak avventes 

når nemda samles etter sommeren. Begge sakene gjaldt utvekslingsstudenter. 6 studenter 

møtte ikke opp til eksamen. 

 

Kort oppsummert:  

Emnet bør vurderes å kun tilbys NORAM-studenter. Det kan med fordel brukes mer tid til 

seminarer da dette oppfordrer til mer studentorientert læring. Vurderingsform bør diskuteres 

og bli sett på for evt. mer studentorientert tilbakemelding underveis utover tilbakemelding på 

utkast. Undervisningen bør foregå i rom som er bedre egnet til seminarer.   

 


