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 Vårsemesteret 2011 
 

HIS 1300MET Nyere verdenshistorie er et 20 poengs emne som gir innføring i 
verdenshistorien fra ca. 1500/1650 til i dag. Nytt fra vårsemesteret 2011 var at 
metodeundervisningen var en integrert del av emnet med tre doble 
metodeforelesninger og tre dobbelttimer med metode gruppeundervising. I tillegg ble 
undervisningen vårsemesteret 2011 gitt i form av oversiktsforelesninger (24 
dobbelttimer) og særemneundervisning (6 dobbelttimer). Lærerressursene på emnet, 
oversikt- så vel som gruppeundervisningen, var: Finn Erhard Johannessen, Hilde 
Henriksen Waage, Anders Kjøstvedt, Tor Egil Førland, Eldrid Mageli, Åsmund Egge, Rune 
Svarverud, Tore Linne Eriksen, Steinar Sæther, Kristine Bruland, Pamela Price, Magnus 
Håkenstad, Nina Maria Rud og Vibeke Kieding Banik.. Våren 2011 ble det tilbudt 7 
særemner fordelt på 11 grupper: Den industrielle revolusjon. Inngangsporten til vekst og 
velstand?, British Imperial Rule and Political Change in India, 1790-1920, Mordet på Kirov - 
et kildekritisk studium, Utviklingen av atombomben, Den franske revolusjon og Italiensk 
fascisme. For første gang ble det innført en særemneoppgave som en del av eksamen. 
Særemneoppgaven telte en tredjedel av karakteren, en skoleeksamen på seks timer telte to 
tredjedeler. Begge deler måtte være bestått for å oppnå et samlet resultat. 
 
Til sammen 356 studenter var eksamensmeldt i HIS 1300MET: 253 studenter besto 
eksamen, 21 strøk, 79 møtte ikke og 2 hadde legeattest. Gjennomsnittskarakteren var C. 
De største gruppene med studenter kom fra Historieprogrammet (118), 
Lektorprogrammet (51), Internasjonale studier (37), Årsenheten i historie (32), 
Statsvitenskap (14) og Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) (13). 
 
54 studenter var eksamensmeldt i HIS 1300EUMET. 33 besto eksamen, 3 strøk og 18 
møtte ikke. Gjennomsnittskarakteren var C. 
 
Evalueringen ble foretatt ved at studentene fikk delt ut og svarte på et skjema for 
periodisk emneevaluering. Veldig mange studenter svarte på undersøkelsen. 
Studentene var til dels svært godt fornøyde med emnet, det være seg både 
oversiktsforelesningene, som skåret veldig høyt, og særemneundervisningen, med ett 
unntak. Da Nyere globalhistorie og Nyere europeisk historie ble slått sammen forrige 
vårsemester, var undervisningen lagt opp med to parallelle forelesningsrekker, en om 
Europa og en om Verden. Det var studentene misfornøyde med. For andre gang på rad 
hadde vi et opplegg hvor undervisningen om Europa og Verden var flettet sammen. Det 
har fungert godt. 
 
Det var likevel slik at studentene var mest fornøyd med Europa-delen, den eneste delen 
av emnet som både HIS 1300MET og HIS 1300EUMET følger. Grunnen til det var flere: 
På Europadelen var det bare en lærer som hadde alle forelesningene, Anders Kjøstvedt 



Han skåret i særklasse høyest av alle foreleserne. Dernest hadde studentene på 
Europadelen også bare en grunnbok å forholde seg til. 
 
Verdenshistoriedelen var mer fragmentert. Det hadde en rekke lærere, som var 
spesialister på de ulike regionene, som kom inn og foreleste om den enkelte region. 
Mange studenter likte imidlertid dette. Av negativ kritikk ble enkelte av foreleserne 
kritisert for for mye prat, dårlig struktur og ingen powerpoint-presentasjoner. Ett av 
særemnene fikk også gjennomgående svært dårlig omtale gjennom evaluerings-
skjemaene. 
 
Verdenshistoriedelen har et svært sammensatt og oppstykket pensum. Likevel var 
studentene i all hovedsak fornøyd med pensum, med noen få unntak. Det er likevel 
grunn til å vurdere en pensumendring på verdenshistoriedelen. Det har nylig kommet to 
lærebøker på norsk i globalhistorie som bør vurderes som nytt pensum. Samtidig kan 
noe av regionlitteraturen beholdes i tillegg. 
 
Det har tidligere vært en god del misnøye med den gamle eksamensordningen: En 
kvalifiseringsoppgave som var frivillig og kun en 6-timers-skoleeksamen. Den nye 
eksamensordningen, som var gjort gjeldende fra dette semesteret, fungerte utvilsomt 
svært godt. Det var overveiende minimalt med klager på eksamensformen, i motsetning 
til tidligere. Det tyder på at den nye ordningen ble godt mottatt og bør beholdes. 
 
Det er imidlertid ett gjennomgående tema som mange studenter ikke har vært fornøyd 
med, og det er den nye metodeundervisningen. Metodepensumet oppleves som 
vanskelig, det ”drukner” i all den andre pensumlitteraturen. Det oppleves som lite 
relevant, som diffust og som unødvendig. Hovedkritikken har ikke vært av foreleseren 
Tor Egil Førland, men av at de tre hovedforelesningene ble holdt i begynnelsen av 
semesteret, mens de tre doble timene med metode gruppeundervisning ble avholdt i 
den andre enden av semesteret. Dette burde med letthet la seg ordne og samkjøre. En 
større utfordring er pensumet og at studentene ikke ser noe vits i å lære seg dette. Det 
bør derfor ses kritisk på metodepensumet, om noen annen litteratur kan brukes. I tillegg 
bør det vurderes om en oppgave fra metodepensumet bør være en fast del av 
skoleeksamenen, imidlertid på en enkel måte. Slik opplegget er nå, prøves studentene i 
alle deler av sitt pensum – med unntak for metodedelen. 
 
Med noen endringer ser det ut til at vi har utarbeidet et veldig velfungerende emne. 
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