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Periodisk emnerapport for ENG 2515/4515 – Britain since 1945 
Høstsemesteret 2012 

 

Denne rapporten er faglærer, Atle Wolds vurdering av emnet Britain since 1945 slik det ble 

gjennomført høsten 2012.  

 

Siden det kun var studentene på ENG 4515 som ble invitert til å svare på nettskjemaet, ikke 

de på 2515, synes faglærer det er vanskelig å si så mye på grunnlag av studentenes 

tilbakemeldinger. Riktignok svarte alle studentene på ENG 4515 på skjemaet, men siden dette 

kun var snakk om tre stykker, er det statistiske materialet heller tynt. Vurderingene under er 

derfor i all hovedsak basert på faglærers oppfatning av hvordan semesteret forløp. 

 

Svarene fra de tre studentene på ENG 4515 indikerer forøvrig at de var fornøyd med emnet. 

 

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 

emnebeskrivelsen 

Det var ingen avvik fra emnebeskrivelsen dette semesteret. 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 

frafall) 

Resultatene dette semesteret må kunne betegnes som ganske ”normale”, dvs. det er naturligvis 

vanskelig å snakke om noen ”normalfordeling” med et såvidt lavt antall studenter som det her 

er snakk om, men det var ingenting spesielt eller overraskende med resultatene denne gangen. 

Faglærers oppfatning er også at de endelige resultatene stemte godt overens med inntrykket 

jeg fikk av studentgruppen i løpet av semesteret (og gjennom de øvelsene vi hadde; 

gruppepresentasjoner og innlevering av utkast til oppgave, og selvbestemt problemstilling for 

ENG 4515). 

 

Frafallet var lavt, og det reflekterer kanskje en engasjert og god studentgruppe. Mer om dette 

under punkt 3. 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

For første gang på dette emnet, var det obligatorisk oppmøte på 80%. Faglærers vurdering var 

at dette fungerte svært godt. Dels var det gunstig i forhold til undervisningen – et jevnt og 

stabilt oppmøte gjør det lettere å gjennomføre forskjellige øvelser som diskusjoner, 

gruppearbeid osv – dels var det en fordel i forhold til å redusere mengden administrasjon – 

når alle studentene er tilstede stort sett hver gang, vet de hva som skjer, og får med seg den 

informasjonen som gis. Faglærer tror også at innføringen av oppmøteplikt kan ha hatt en viss 

”utsilingseffekt”, i form at av de studentene som fulgte kurset faktisk var interessert i å bruke 

tid hver uke til å møte på seminarene. Ihvertfall hadde faglærer denne gangen inntrykk av en 

god og engasjert studentgruppe, hvor så godt som alle deltok aktivt i de diskusjonene vi 

hadde. De fleste virket med andre ord genuint interessert i emnet. 

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

Egentlig ikke, men emnets omfang er en utfordring, paradoksalt nok kanskje når 

studentgruppen er såvidt aktivt som den var denne gangen. Med mange og gode diskusjoner 

ble det vanskelig å dekke alle de temaene emnet tar opp, og faglærer vurderer derfor å 

begrense omfanget ytterligere. Opprinnelig tok emnet opp politisk, økonomisk, sosial og 

kulturell utvikling i etterkrigstidens Storbritannia, med hovedfokus på politikk. Før 
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høstsemesteret 2013 tok vi ut kulturell utvikling, og til neste gang emnet skal gis kommer vi 

trolig til å ta ut sosial utvikling også. Da kan vi konsentrere oss om politisk utvikling, som 

alltid har vært det mest sentrale. Dette vil også være i tråd med det studentene har uttrykt (i 

høst og tidligere). 

 

Utover dette, mener faglærer at emnet fungerer godt. 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht til utvikling av studiekvalitet? 

At faglærer skal forelese/snakke mindre enn jeg har hatt for vane, og i større grad invitere til 

studentaktivitet. Det fungerte bra. 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

Rent konkret vil det komme noen pensumendringer til neste gang. Dette skyldes ikke 

svakheter ved det eksisterende pensumet, men et løpende behov for å holde emnet oppdatert 

på samtidig britisk politikk. Derfor skal vi ha med en tekst om koalisjonsregjeringen som ble 

dannet i 2010. 

 

 

 

 

Atle L. Wold 

04. april 2013 


