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Denne rapport bygger på grundlagsmateriale, som er som følger: 

 

- Emnebeskrivelsen for emnet 

 http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG2166/ 

 http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG4166/ 

- Statistik over karakterer, frafald, og klager 

- Faglærers vurdering af emnet 

 

 

Dette heisemne blev udbudt for første gang i høsten 2016. En enkelt studerende tilmeldte sig og 

gennemførte ENG2166 (karaktergennemsnit: B), hvorimod ENG4166 ingen tilmeldte havde. Den 

studerende ønskede ikke at afgive tilbagemelding om kursets indhold eller forløb, men udtrykte dog 

i lighed med faglæreren ønske om bedre udluftning af undervisningslokalet (PAM10). På grund af 

det lave deltagerantal blev undervisningen leveret dels som et seminarforløb og dels som 

læsekursus. Der er derfor ikke tilstrækkelig grundlag for en realistisk vurdering af alle aspekter af 

emnet. 

 

Læringsudbytteformuleringerne stemmer overens med emnets indhold, og omfanget af pensum er 

afpasset både det samlede timeantal og deres fordeling over semesteret (to ugentlige timer i fjorten 

uger). De obligatoriske aktiviteter er foruden fremmøde, to kortere kvalificeringsopgaver for både 

ENG2166 og ENG4166. Dette er en model kendt fra andre, lignende emner. Eksamensformen er en 

4-timers skoleeksamen for både ENG2166 og ENG4166, begge med vurdering på A-F-skalaen. 

Dette er ligeledes en model kendt fra andre, lignende emner.  

 

Selv om pensum i høj grad understøtter det ønskede læringsudbytte, kan det optimeres. Pensum bør 

revideres i retning mod en mere omfattende, indførende tekstbog suppleret af et lavere antal artikler. 

Det nuværende pensum består af en kortfattet tekstbog og en længere række specialiserede artikler. 

Dermed bruger læseren af pensum forholdsvis lidt af sin tid og energi på det materiale, som 

systematisk gennemgår de træk, som karakteriserer middelengelsk som sprog, og forholdsvis mange 

af sine ressourcer på den akademiske debat om enkeltstående fænomener. Denne manglende 

balance kan gøre det vanskeligt for læseren at opnå tilstrækkeligt overblik.  

 

Ses bort fra denne overordnede betragtning er der kommentarer til de enkelte værker, der er 

inkluderet i pensum: [1] Af de to obligatoriske bøger kan tekstsamlingen Treharne (2010) med 

fordel erstattes af et kompendium med glossarium og noter om grammatik og syntaks. [2] Greetham 

(1994) om editionsfilologi samt kritik og redigering af håndskrifter kan med fordel erstattes af 

anden litteratur med lavere sideantal og større fokus på engelske tekster. Endelig [3] er Kitson 

(1997) for specialiseret en tekst til et indføringskursus.  

 

Emnet passer ind i den emnegruppe, det indgår i. Det er et af tre emner, der fokuserer på en specifik 

periode i det engelske sprogs historie. Som sådan kan man overveje, om det er hensigtsmæssigt at 

udbyde det i samme semester som et eller flere af disse andre emner. 
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