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Undervisning i dette emnet blir gitt hvert semester for 1. semesters masterstudenter. 

Undervisning og eksamensavvikling har fulgt omtrent samme mønster gjennom flere år med 

enkelte endringer i pensum underveis. Høsten 2010 bestod undervisningen av 12 

forelesninger gitt av Fredrik W. Thue. Det var ingen avvik fra emnebeskrivelsen og ingen 

pensumendringer fra forrige semester. 

I alt 44 studenter meldte seg opp til eksamen. Av disse var 40 fra masterprogrammet i 

historie, to fra lektor- og adjunktprogrammet og to fra kategorien ”andre med studierett”. 38 

møtte frem til eksamen, og samtlige bestod.
1
 Eksamenskommisjonene var til dels meget godt 

fornøyd med prestasjonene. Flere av kandidatene utmerket seg med et høyt refleksjonsnivå og 

faglig kombinasjonsevne. Selv om et mindretall ”hanglet seg gjennom”, ble nivået oppfattet 

som gjennomgående tilfredsstillende. 

Evalueringsskjema ble delt ut på nest siste forelesning. Det kom inn bare 23 utfylte skjema, 

hvilket må sies å være en nokså dårlig svarprosent. Resultatene må derfor tolkes med en viss 

forsiktighet. 

Studentene gav inntrykk av å være relativt godt fornøyd med emnet (snitt 4,3). De som var 

kritiske, fant ofte emnet for abstrakt og vidløftig og etterlyste en klarere relevans for 

masterstudiet. Noen påpekte at grunnlaget fra bachelorstudiet burde vært bedre.  

Vurderingen av undervisningen var overraskende positiv (snitt 4,7). Foreleser fikk ros for 

kunnskapsnivå, faglig engasjement og sosial atmosfære i undervisningen, men kritikk for å 

snakke fort og svak pedagogisk tilrettelegging. Instituttets administrasjon kan også notere at 

studentene var meget godt fornøyde med informasjonen om emnet (snitt 5,2).
2
  

Derimot gjorde det seg gjeldende en viss frustrasjon over pensum (snitt 3,4). Det ble rettet 

kritikk både mot artiklene, som ble opplevd som vanskelige og noe fragmentariske, og mot 

den historiografiske læreboken til Iggers og Wang, som ble opplevd som vidløftig og lite 

pedagogisk i sitt globalhistoriografiske anlegg. Det er mulig at foreleser i noen grad var med 

på å nære denne misnøyen ved å understreke behovet for tydeligere teoretiske linjer i 

historiografien og ved å bygge enkelte av forelesningene primært på Iggers’ eldre lærebok, 

Historiography in the Twentieth Century. 

Studentenes reaksjoner på Iggers og Wang synes i stor grad å være i tråd med forelesers egen 

vurdering: at det globalhistoriske opplegget har gjort det vanskelig å følge klare linjer, 
                                                           
1
 Av de seks som ikke møtte, var fire fra historieprogrammet, én fra lektor- og adjunktprogrammet og én fra 

”andre med studierett”.   

22 At studentene var fornøyde med undervisningen og samtidig gjorde det godt til eksamen, kan tolkes på to 

måter: Enten at de gjorde det godt fordi de fikk utbytte av undervisningen, eller at de fikk utbytte av 

undervisningen og gjorde det godt til eksamen fordi de var flinke. Trolig er den siste tolkningen den rimeligste: 

Årets kull har holdt et høyt faglig nivå. Resultatene av evaluering og eksamen bør tolkes i lys av dette.  



resonnement og tendenser gjennom stoffet. I dette kurset er det svært viktig at historiografien 

understøtter og utdyper forståelsen av aktuelle teoretiske brytninger i historieforskningen, og 

for dette formålet fungerer det globalhistoriografiske perspektivet ikke spesielt godt. 

Studentene har i løpet av semesteret levert et (mer eller mindre) kritisk referat av utdrag av 

pensum. Denne ordningen ble stort sett positivt vurdert. Men flere uttrykte ønsker om mer 

øvelse og egenaktivitet underveis. Det er mulig at oppgavene burde stille større krav til 

selvstendig problembehandling og kombinasjonsevne. Dette vil imidlertid kreve mer arbeid 

fra faglærer. Det kan også hevdes at eksamensformen med en nokså ”mild” muntlig prøve og 

bestått/ikke bestått ikke står helt i forhold til det krevende pensumstoffet og den nokså 

omfattende undervisningen.  

Både erfaringene fra undervisningen og evalueringen viser at det er behov for en relativt 

grundig pensumrevisjon for å skape bedre sammenheng i stoffet. Følgende forslag bør 

overveies: 

 Gjeninnføre Iggers’ Historiography in the Twentieth Century (siste opplag 2005) 

understøttet av noe tilleggsstoff om 1800-tallets historievitenskap og aktuelle trender. 

 Styrke sammenhengen mellom historiografi og teori, blant annet med en fyldigere 

presentasjon av den kritiske empirismen og den hermeneutiske tradisjonen. Dempe 

den sterke konsentrasjonen i teoripensum om poststrukturalisme og språklig vending.  

 Innføre et valgfritt element i pensum, innrettet mot bestemte perioder eller problemer, 

for å styrke forbindelsen mellom kurset og kandidatenes masteroppgave. Ikke minst 

synes det å være behov for stoff som tar opp samtidshistoriens spesielle problemer. 


