Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30), 15 högskolepoäng
English: Level 1 (16-30), 15 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 den engelska historiens huvuddrag och vilka olika
folkgrupper som bidragit till det engelska språkets framväxt,

Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera relativt avancerad
engelskspråkig skönlitterär och fackspråklig text på engelska,
• 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,
• kunna förhålla sig till givna tidsramar och deadlines,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade
och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet,
• på en grundläggande nivå kunna göra kopplingar mellan historiska händelser och
händelser och förhållanden i vår samtid.

Kursens innehåll
Kursen fortsätter att öva den studerandes förmåga att läsa och förstå engelsk text
samt förmågan att uttrycka sig i tal och skrift på en korrekt och vårdad engelska.
Litteratur från olika delar av den engelsk-språkiga världen studeras och analyseras
med avseende på både språk och innehåll. De studerande lär sig grunderna i att skriva
akademiska texter på engelska och skriver uppsatser dels om engelsk litteratur, dels
om den engelska historien. 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. Akademiskt skrivande, 7,5 högskolepoäng
2. Litteratur, 7,5 högskolepoäng
Delkursen Akademiskt skrivande är uppdelad i Akademiskt skrivande (5 hp) och
Engelsk historia och kultur (2,5 hp).

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

Kursens examination
Delkurs 1, Akademiskt skrivande (7,5 hp), är uppdelad i Akademiskt skrivande (5 hp)
och Historia och kultur (2,5 hp).
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.
Historia och kultur (2,5 hp) examineras genom en salstentamen.
Delkurs 2, Litteratur, examineras 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 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 delkurser.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst 10
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ENGH11 (Engelska: Grundkurs (1-15)) eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Delkurserna är identiska med två av de delkurser som läses inom Engelska:
Grundkurs 1-30hp. Detta är en kurs på halvfart (50%) som pågår under en hel
termin och läses tillsammans med de studerande på Engelska: Grundkurs 130hp. Kursen utgör den andra halvan av grundkursen i engelska, vilket innebär
att den som har avslutat både Engelska: Grundkurs (1-15) och Engelska:
Grundkurs (16-30) är behörig att gå vidare till Engelska: Fortsättningskurs.
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. Academic Writing
2. Literature
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Prov/moment för kursen ENGH12, Engelska: Grundkurs (16-30)
Gäller från V19
1801 Akademiskt skrivande - Uppsats, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Akademiskt skrivande - Historia och kultur, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Engelsk litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

