Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGA22, Engelska: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
English: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-09-17 att gälla från och med 201809-17, vårterminen 2019.

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

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•
•
•
•

kunna redogöra för engelsk morfologi, syntax och semantik,
kunna på en grundläggande nivå redogöra för det engelska språkets historia,
kunna redogöra för den engelska litteraturens historia,
kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika epokerna och de mest
betydande författarna och verken i den engelska litteraturhistorien,
• kunna redogöra för den engelska grammatiken på ett fördjupat sätt,

Färdighet och förmåga
• kunna uttrycka sig i skrift på korrekt engelska,
• kunna söka och använda information på engelska i såväl bibliotek som databaser,
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• på basis av kritisk källhantering kunna framställa en utredande uppsats på
engelska med iakttagande av korrekt referens- och citatteknik,
• kunna använda en mycket omfattande allmän engelsk ord- och frasvokabulär och
en grundläggande akademisk ord- och frasvokabulär, dels receptivt, dels
produktivt i skriftliga uppgifter,
• kunna förhålla sig till givna tidsramar och deadlines,
• kunna innehållsmässigt analysera skönlitterära och facklitterära texter på engelska
och argumentera för alternativa tolkningar,
• kunna med lämplig vokabulär diskutera avancerad engelskspråkig skönlitterär och
fackspråklig text på engelska,
• kunna analysera engelska texter med avseende på deras språkliga uppbyggnad,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna jämföra, värdera och argumentera för olika analyser av en och samma text.
• kunna diskutera texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och
etnicitet.

Kursens innehåll
På basis av ett fortsatt studium av engelsk grammatik tränar studenterna den
grammatiska analysförmågan samt förmågan att förstå och korrekt använda engelska
språket i tal och skrift. Därtill övas informationssökning i bibliotek och databaser samt
författande av utredande uppsatser med källhänvisningar. En språkvetenskaplig
översiktskurs ger en vidare och djupare orientering om det engelska språkets struktur
och användning. I en litteraturhistorisk översiktskurs studeras ett urval engelska texter
från äldsta tid och fram till det sena 1900-talet med tonvikt på de mest kända
författarskapen. Dessa studeras i en kulturhistorisk kontext. Ordinlärning bedrivs
kontinuerligt, framför allt i form av självstudier. I kursen fortsätter studenterna att öva
sig i att planera sin tid och förhålla sig till givna tidsramar.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Engelsk grammatik, 7,5 högskolepoäng,
Engelsk litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng,
Språkvetenskaplig analys, 7,5 högskolepoäng,
Litteraturvetenskaplig analys, 7,5 högskolepoäng,

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Delkurs 1, Engelsk grammatik (7,5hp), examineras genom en salstentamen.
Delkurs 2, Engelsk litteraturhistoria (7,5hp), examineras genom en salstentamen.
Delkurs 3, Språkvetenskaplig analys (7,5hp), examineras genom 4-5 skriftliga
inlämningsuppgifter (hemtentamen, uppsats, poster, etc.).
Delkurs 4, Litteraturvetenskaplig analys (7,5hp), examineras genom en självständig,
akademisk uppsats.
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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 hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ENGA04 (Engelska: Grundkurs) eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
2. Kursen ersätter ENGA21.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. English Grammar,
2. English Literary History,
3. Linguistic Analysis,
4. Literary Analysis.
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Prov/moment för kursen ENGA22, Engelska: Fortsättningskurs
Gäller från V19
1801 Engelsk grammatik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Engelsk litteraturhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Språkvetenskaplig analys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1804 Litteraturvetenskaplig analys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

