Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGA04, Engelska: Grundkurs, 30 högskolepoäng
English: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-03-15 att gälla från och med 201808-31, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Engelska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den engelska historiens huvuddrag och vilka olika
folkgrupper som bidragit till det engelska språkets framväxt,
• kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och
intonationsmönster,
• kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk
grammatik,
• kunna identifiera de viktigaste skillnaderna mellan det engelska och det svenska
språkets grammatik,
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för viktiga parametrar för en effektiv
ord- och frasinlärning i ett främmande språk,
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Färdighet och förmåga
• kunna i givna situationer uttrycka sig på engelska med ett uttal som är så pass
gott att man utan problem kan göra sig förstådd i den engelskspråkiga världen,
• kunna använda sig av fonetisk skrift,
• kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera relativt avancerad
engelskspråkig skönlitterär och fackspråklig text på engelska,
• kunna använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär, dels
receptivt, dels produktivt i korrekt tal och skrift,
• med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska
med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språk,
• kunna läsa, diskutera och analysera moderna engelska texter av allmän karaktär,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade
och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet.

Kursens innehåll
I kursen övas den studerandes förmåga att läsa och förstå engelsk text samt förmågan
att uttrycka sig i tal och skrift på en korrekt och vårdad engelska. Det engelska
språkets grammatiska strukturer och ljudsystem studeras delvis ur kontrastiv synvinkel
med betoningen på skillnaderna mellan engelskan och svenskan. Litteratur från olika
delar av den engelsk-språkiga världen studeras och analyseras med avseende på både
språk och innehåll. Studenterna övar sig att skriva kortare texter av allmän karaktär.
Därtill studeras den historiska bakgrunden till dagens engelska samhälle och det
engelska språkets framväxt. Baserat på föreläsningar och seminarier tidigt under
kursens gång tränas den studerande i effektiv ord- och frasinlärning. Denna inlärning
sker sedan främst genom självstudier med stöd av viss undervisning under kursens
gång. Under kursen övar de studerande också upp sin förmåga att planera sin tid och
förhålla sig till givna tidsramar.
Kursen består av följande delkurser:
1. Engelska språket, 15 högskolepoäng
Delkurs 1 är uppdelad i Grammatik (7,5 hp), Fonetik och uttal (4,5 hp) och
Ordkunskap (3 hp)
2. Akademiskt skrivande, 7,5 hp,
Delkurs 2 är uppdelad i Akademiskt skrivande (5 hp) och Engelsk historia och kultur
(2,5 hp).
3. Engelsk litteratur, 7,5 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar, seminarier, workshops
och undervisning via undervisningsplattform. Uttalsträning i språklabb kan
förekomma.
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Kursens examination
Delkurs 1 Engelska språket (15hp)
Grammatik (7,5 hp) examineras genom en salstentamen.
Fonetik och uttal (4,5 hp) examineras genom en salstentamen.
Ordkunskap (3 hp) examineras genom en stor salstentamen på slutet och fyra mindre
salstentamina under kursens gång. Studenterna förväntas delta vid tre av fyra av
dessa mindre salstentamina. Resultaten från dessa mindre deltentamina räknas ihop
med resultatet från den stora salstentamen på slutet, och det sammanlagda resultatet
avgör betyget på momentet Ordkunskap (3 hp).
Delkurs 2, Akademiskt skrivande (7,5hp)
Engelsk historia och kultur (2,5 hp) examineras genom en salstentamen.
Akademiskt skrivande (5 hp) examineras genom 3-5 mindre inlämningsuppgifter och
en akademisk uppsats. Uppsatsen skrivs i fyra steg (processkrivande) som alla måste
genomföras med godkänt resultat för att momentet Akademiskt skrivande (5 hp) ska
kunna avslutas. Samtliga inlämningar är obligatoriska och betyget på momentet
Akademiskt skrivande (5 hp) baseras både på processen och på slutversionen.
Delkurs 3, Engelsk litteratur (7,5hp), examineras genom två uppsatser och en
salstentamen samt aktivitet vid 2-11 seminarier under kursens gång. Antal seminarier
som krävs för godkänt betyg är avhängigt av studentens prestationer på övriga
examinerande moment.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delkurser.
För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst 20
av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
2/A2)
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Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ENGA03.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. English Language
2. Academic Writing
3. English Literature
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Prov/moment för kursen ENGA04, Engelska: Grundkurs
Gäller från H18
1801 Engelska språket - Grammatik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Engelska språket - Ordkunskap, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Engelska språket - Fonetik och uttal, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1804 Akademiskt skrivande - Engelsk historia och kultur, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1805 Akademiskt skrivande - Uppsats, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1806 Engelsk litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

