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Emnet 
Emnet ble kjørt for første gang. Undervisningen i emnet besto av ni forelesninger med 
påfølgende seminar, alle holdt av TR. Undervisningen ble fulgt av 8-10 studenter hver 
gang. Omtrent like mange tok eksamen, ingen strøk. Karakternivået var godt. 
Forelesningene og seminarene arbeidet seg kronologisk fremover i tid parallelt både 
empirisk/historisk og teoretisk. Seminarene arbeidet særlig med å se de to linjene i 
emnet i sammenheng. Eksamen var en tre-dagers hjemmeeksamen med én oppgave for 
alle, som krevde kunnskap om både historie og teori, og hvor vekten ble lagt på at de to 
delene skulle belyse hverandre. Det var ingen kvalifiseringsoppgave i emnet – i stedet 
hadde vi inngående diskusjoner om hva som kreves, hvordan disponere en god oppgave, 
anvendereferanser, osv.  
 
Studentenes evaluering 
 
Evalueringen besto av en varslet diskusjon med faglæreren tilstede. Emnet var da 75 pst. 
fullført. Diskusjonen ble delt in i a) pensum, b) forelesningene og c) seminarene. Bare de 
aktive studentene tok altså del. Diskusjonen var grundig og bar ikke preg av kunstig 
høflighet overfor foreleseren. En mindre diskusjon på siste samling bekreftet 
konklusjonene fra hoveddiskusjonen. 
 
Studentenes respons – forslag 
 
Studentene var meget fornøyd med emnets enkle og strukturerte oppbygging, som bl.a. 
medførte at kun to bøker var på pensum, at definerte kapitler i begge bøker skulle 
gjennomgås til hver forelesning, og at samme del ble arbeidet med i seminar uken etter. 
Seminardiskusjonene ble styrt av studentene, men oppsummert med foreleser. Det ble 
ansett som positivt at emnet ikke var rent historisk eller rent teoretisk, men at begge 
dimensjoner var representert og forbindelseslinjer belyst. Emnet ble regnet som 
forholdsvis krevende, men samtidig interessant.  
 
Det kom ikke konkrete forslag til annet pensum. Det var heller ikke noen som ba om å få 
legge opp annet pensum. Tvert om ble særlig boken om offentlighetens historie i Norge 
godt mottatt. Forelesningene ble også godt mottatt, og foreleser selv kunne registrere 
kontinuerlig interesse og deltakelse. Det ble kommentert at spesielle begreper bør 
forklares mer utdypende, til dels også at særskilte hendelser bør vektlegges mer enn 
andre, i enda større grad. Seminarene ble i stor grad styrt av studentene selv og ble godt 
mottatt. Det var imidlertid en utfordring for noen å fortsette med seminarer utover 
ettermiddagen etter en dobbeltforelesning (14.15 – 16.00) Gruppene jobbet imidlertid 
godt. På eget initiativ har studentene også samlet studentene seg for en heldags 
kollokviegruppe for å jobbe med pensum noen uker før eksamen. 
Faglærerens konklusjoner kan sammenfattes som at kurset i det alt vesentlige har et 
godt opplegg. Imidlertid kan seminarene struktureres bedre (mer spesifikke spørsmål og 
temaer for diskusjon), at en eller to gjesteforelesere bør komme inn for å skape variasjon. 
Forelesninger kan opplagt også tjene på noe bedre struktur.  


