Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGC03, Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt
skrivande, 7,5 högskolepoäng
English: Written Proficiency and Academic Writing, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-03-05 och senast reviderad
2019-09-30 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-30,
vårterminen 2020.

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

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna i tal och skrift översiktligt redogöra för engelsk grammatik och
språkriktighet, med särskilt fokus på sådana grammatiska företeelser som
tenderar att orsaka problem för personer med exempelvis svenska som
modersmål,
• kunna redogöra för konventionerna för engelskt akademiskt skrivande,

Färdighet och förmåga
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• i en förberedd situation med tillgång till hjälpmedel kunna framställa en enkel
facktext på engelska med klar disposition, adekvat styckeindelning och
ändamålsenligt språk samt korrekt tillämpade konventioner för källhänvisningar,
• kunna framföra relevanta synpunkter (om stil, organisation, struktur, innehåll,
grammatik, stavning, interpunktion) rörande andras skriftliga produktion,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ta ställning till vilken stil och språknivå som är lämplig för akademiska
texter på engelska,
• kunna förhålla sig på ett hederligt och akademiskt godtagbart sätt till källor av
olika slag.

Kursens innehåll
I kursen övar den studerande sin förmåga att uttrycka sig i skrift på en korrekt och
vårdad engelska inom den akademiska prosans genrer. Kursen består dels av övningar
i att reflektera över och producera engelska akademiska texter, dels av övningar i
praktisk engelsk grammatik anpassade för akademiska texter. Den studerande övas i
att arbeta med källor och att korrekt hänvisa till dem i akademisk text.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Under kursen
genomförs 1-3 obligatoriska ”peer review”-seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras dels genom 7-10 skriftliga inlämningsuppgifter där studenten
reflekterar över och producerar engelsk akademisk text, dels genom en skriftlig
hemtentamen i grammatik.
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.
Inlämningsuppgifterna ger maximalt 60 poäng. Hemtentamen i grammatik ger
maximalt 25 poäng. Aktivt deltagande i seminarierna ger maximalt 15 poäng. För
betyget Godkänd krävs minst 67 av maximalt 100 poäng, och för betyget Väl
godkänd krävs 85 poäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs (utöver allmän behörighet och områdesbehörighet A2
eller motsvarande) minst 60 hp kurser i andra ämnen än engelska.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ENGB03.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.

4/ 4

Prov/moment för kursen ENGC03, Engelska: Skriftlig språkfärdighet och
akademiskt skrivande
Gäller från V15
1401 Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

