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Periodisk emnerapport for ENG 2516/4516 – Northern Ireland 
Høstsemesteret 2011 

 

Emnet Northern Ireland har vært undervist jevnlig annet hvert år siden høsten 2005. Til 

høstesemesteret 2009 ble emnet gjort om fra 1000-nivå (kode ENG 1511), til det nåværende 

heisemnet. Dette for at det skulle passe bedre inn i undervisningsstrukturen. Bortsett fra 

høsten 2009, da emnet ble undervist av en vikar (Hilde Katrine Haug) har det alltid vært 

faglærer på britiske områdestudier ved ILOS, Atle L. Wold som har undervist emnet; så også 

høsten 2015.  

 

Denne rapporten er basert dels på dataene fra det spørreskjemaet som studentene ble invitert 

til å svare på mot slutten av semesteret, dels på den underveisevalueringen vi foretok, og dels 

på faglærers egne vurderinger sett ut i fra hvordan semesteret forløp. 

 

 

 

Faglærers vurdering i henhold til malen for periodiske emnerapporter: 

 

1. 
 

Pensum: 

Med omlegging til heisemne før høstsemesteret 2009, foretok vi også en større omlegging av 

pensumet for dette emnet. Denne omleggingen viste seg å være vellykket, og det har ikke vært 

noe større behov for å justere pensum siden. Selv om det var noen studenter som ga uttrykk 

for at de syntes pensumet var stort, og til dels vanskelig, mener faglærer at det treffer godt slik 

det står nå. 

 

Undervisning: 

Undervisningen av emnet har også fulgt en veletablert mal, med en kombinasjon av små 

forelesninger og gruppearbeid, noe studentene synes godt fornøyd med. Vi har fortsatt med å 

sette av ett av seminarene til bare 4000-studentene, og ett for bare 2000-studentene, og dette 

bidrar i hvert fall i noen grad til å bøte på problemet med å kunne tilpasse undervisningen til 

4000-studentene (selv om en 4516-student gir uttrykk for at dette fremdeles ikke er helt 

optimalt). 

 

Eksamen: 

På dette emnet, og for begge nivåer, benytter vi mappe-evaluering bestående av en 

klasseromseksamen og oppgave. Dette fungerer etter faglærers mening svært godt, også 

ordningen med selvbestemt oppgave på 4000-nivå. Kombinasjonen av en oppgave studentene 

jobber med hele semesteret, og en klasseromseksamen mot slutten av semesteret, gir et veldig 

godt grunnlag for å sette karakter.  

 

Det er ingenting spesielt å bemerke i forhold til ressurser og infrastruktur – seminarrommene i 

P A  Munchs hus fungerer fint. 

 

 

2. 
Læringsutbytteformuleringene har blitt justert et par ganger og er nå i tråd med emnets 

innhold. 
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3. 
Emnebeskrivelsen er per nå god og dekkende for emnets tema/innhold. 

Resultatene på eksamen var svært gode for dette kullet, og kanskje også noe bedre enn 

faglærer hadde forventet. Dette var gledelig. Det var minimalt med frafall, og så vidt faglærer 

vet ble det heller ikke registrert noen klager. Flere av studentene ga derimot uttrykk for at de 

likte emnet godt. 

Emnet passer godt inn i emnegruppen for britiske områdestudier, som ett av fire heisemner 

innenfor disiplinen, og er avstemt i forhold til nivå og anbefalte forkunnskaper. 

 

4. 
Det har ikke vært gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering. 

 

5. 
Siden faglærer vurderer å legge ned dette emnet og erstatte det med et nytt, er det naturlig nok 

ingen planer om å gjøre endringer eller forbedringer. 

 

 

Atle L. Wold 

18. februar 2016 

 


