Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGM22, Engelsk språkhistoria, 7,5 högskolepoäng
The History of English, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-09 att gälla från och med
2008-04-09, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Engelska i masterprogrammet Språk och
Språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt
beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Engelska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för engelskans utveckling från urindoeuropeiskan
fram till den engelska som används idag
• kunna redogöra för sambandet mellan olika språkförändringar i engelska samt för
sambandet mellan språkförändringar och samhällsförändringar, såsom de t.ex.
kommer till uttryck i inlån av vokabulär, ordbildningselement och syntaktiska
strukturer

Färdighet och förmåga
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• självständigt kunna läsa korta texter från olika perioder av engelskans historia
• självständigt kunna analysera ett engelskt språkhistoriskt material med avseende
på morfologi och syntax

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera språkhistoriens roll i språkvetenskapen
• kunna värdera språkriktighetsargument i sken av förändringstendenser i
mänskligt språk.

Kursens innehåll
I kursen ges en översiktlig genomgång av engelskans utveckling från
urindoeuropeiska till dagens engelska, med avseende på förändringar i ljudsystem,
morfologi, och syntax. Dessutom studeras förändringar i engelskans vokabulär och
deras bakgrund i historiska händelser och perioder i den engelskspråkiga världen.

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

Kursens examination
Följande examinationsformer kan förekomma: skriftligt prov, muntligt prov,
inlämningsuppgifter och ett individuellt arbete.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kurser motsvarande kandidatnivå i engelska eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. 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.
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Prov/moment för kursen ENGM22, Engelsk språkhistoria
Gäller från H09
0801 Engelsk språkhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

