Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket), 15
högskolepoäng
English: Level 1 (1-15) (English language), 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2018-09-17 och senast reviderad
2019-06-11 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-06-11,
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

Engelska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och
intonationsmönster,
• kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk
grammatik,
• kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets
grammatik,
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Färdighet och förmåga
• kunna använda sig av fonetisk skrift,
• kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär,
• kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skrift,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika engelska uttrycks lämplighet utifrån ett standardspråkligt
perspektiv.

Kursens innehåll
Kursen behandlar det engelska språkets struktur vad gäller grammatik, ljudsystem och
ord. Den studerande övas i att analysera det engelska språket och redogöra för
grammatiska och uttalsmässiga fenomen. Med utgångspunkt i föreläsningar och
seminarier tidigt under kursens gång sker träning i grundläggande tillämpad analys av
engelska ords och frasers form, betydelser och användning. Viktiga faktorer för en
effektiv ord- och frasinlärning i ett främmande språk avhandlas, och den studerande
förväntas arbeta systematiskt och kontinuerligt under kursens gång med sin egen
inlärning, främst genom självstudier baserat på föreskrivna texter. Kursen sätter också
fokus på faktorer som rör engelskt uttal och hjälper studenterna att nå en nivå där de
kan uttrycka sig på en engelska som fungerar väl i kontakter med såväl infödda som
andra talare av engelska.
Kursen är uppdelad i följande tre delar:
1. Grammatik, 7,5 högskolepoäng
2. Fonetik och uttal, 4,5 högskolepoäng
3. Ordkunskap, 3 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar, seminarier, workshops
och undervisning via undervisningsplattform. Uttalsträning i språklabb kan
förekomma.

Kursens examination
1. Grammatik (7,5hp) examineras genom en salstentamen.
2. Fonetik och uttal (4,5hp) examineras genom en salstentamen.
3. Ordkunskap (3hp) examineras genom 3-4 mindre skriftliga deltentamina under
kursens gång och en avslutande skriftlig salstentamen. Studenternas prestationer på
de mindre deltentamina räknas ihop med resultatet från den avslutande salstentamen,
och det sammanlagda resultatet avgör betyget på momentet Ordkunskap.
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.
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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 hel kurs krävs minst betyget Godkänd på samtliga tre delar.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst 10
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
2/A2)

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Momentet Grammatik motsvaras av den fristående, nätbaserade kursen
ENGC02.
3. Denna kurs motsvarar en av de delkurser som läses inom Engelska: Grundkurs, 130 hp, nämligen Engelska språket (15hp). Detta är alltså en kurs på halvfart
(50%) som pågår under en hel termin och läses tillsammans med studenterna på
Engelska: Grundkurs, 1-30 hp.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
5. Delmomentens namn på engelska:

1. Grammar
2. Phonetics and Pronunciation
3. Vocabulary
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Prov/moment för kursen ENGH11, Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska
språket)
Gäller från V19
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

