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Periodisk emnerapport for 

ENG 2505/4525 – Identities in the British Isles 
Høstsemesteret 2014 

 

Emnet Identities in the British Isles undervises jevnlig hvert annet høstsemester av Atle L. 

Wold, førsteamanuensis i britisk kulturkunnskap ved Institutt for litteratur, område studier og 

europeiske språk (ILOS). 

Denne rapporten er faglærers vurdering av emnet slik det ble gjennomført i høst, basert delvis 

på tilbakemeldinger fra de studentene som fulgte emnet og dels på egne erfaringer. Til 

evaluering av emnet fikk studentene tilsendt et nettbasert skjema for studentevaluering av 

emner ved HF. 

 

Antallet innleverte besvarelser var svært lavt for ENG 2505 (5 av 18); noe bedre for ENG 

4525 med 3 av 7, men uansett gjør dette det vanskelig si noe meningsfylt på grunnlag av det 

statistiske materialet. Det var (dessverre) heller ikke så mange kommentarer fra de som hadde 

besvart, hvilket betyr at det ikke er så mye å ta utgangspunkt i her heller. 

 

1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang) 

Det har ikke blitt gjort noen pensumendringer siden sist emnet ble gitt. I det store og hele 

fungerer det eksisterende pensumet godt, men i hvert fall en av studentene ga uttrykk for at 

det kunne vært ønskelig med tekst(er) som tok for seg den seneste utviklingen på området. 

Særlig den skotske folkeavstemningen om uavhengighet for Skottland 18. september 2014 

førte til en fornyet debatt om britisk identitet nå i høst. Faglærer tar sikte på å få med noe stoff 

om dette til neste gang emnet gis. 

 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 

obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Undervisningen følger det samme mønsteret som sist emnet ble gitt, med 10 dobbelttimes 

seminarer, hvorav ett av seminarene er nivåspesifikt, dvs. en gang møtes bare 4525, en annen 

gang bare 2505, ellers er alle seminarene felles. Dette opplegget fungerer bra. Som det blir 

påpekt i kommentarene ble det et veldig langt opphold i undervisningen for 2505. Dette 

skyldtes dels sykdom, dels praktiske forhold knyttet til at faglærer var i Skottland i 

forbindelse med folkeavstemningen. Ett av de to avlyste seminarene ble tatt igjen senere. 

 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

Ingen problemer med dette – seminarrommene i PAM er fine/funksjonelle. 

 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 
Eksamensformen på dette emnet er mappe med oppgave og klasseromseksamen; for begge nivåer. 

Faglærer at mener at dette nå er en godt innarbeidet og velfungerende evalueringsform. På 4525 

benyttes selvbestemt problemstilling for oppgaven, og for en del av studentene er dette krevende – 

noen slet med å få formulert en klar problemstilling. Faglærer mener likevel at dette er en viktig 

øvelse på masternivå, og at den derfor bør beholdes, men tenker at seminaret som brukes til å 

drøfte problemstillinger i plenum (seminaret for bare 4525-studentene) nok bør legges litt tidligere 

i semesteret enn det som har vært tilfelle til nå (4. seminar). 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 
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Ja 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

Det er ikke noe spesielt å bemerke i forhold til karakterene dette semesteret, utover at flere av 

studentene (og da særlig på 4525) hevet jeg betraktelig, og fikk bedre resultater til slutt enn 

det faglærer hadde forventet.  

Det var svært lite frafall fra emnet i høst. 

 

En vedvarende tendens for dette (og de andre 2000-emnene i britiske områdestudier) er at en 

del studenter velger å følge dette emnet i sitt første semester, før de har tatt innføringsemnet 

ENG 1505. Dette anbefaler vi ikke, og de studentene som gjør dette kommer sjelden godt ut 

av det. Slik det er nå står det en sterk anbefaling om at de skal ta ENG 1505 først på 

emnesiden, og dette er vel noe vi bare må fortsette å understreke ved enhver anledning. (Å 

kreve ENG 1505 som forkunnskap er ikke aktuelt da det kan forhindre studenter fra 

statsvitenskap og historie fra å ta emnet)  
 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

Nei 

 

 

5. Forslag til forbedringer.  

Justere pensum med noen nye tekster som tar for seg debatten om britisk identitet i senere tid. 

 

 

Atle L. Wold 

30.01.15 


