Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGG10, Engelska: Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng
English: Elective Course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-09-09 att gälla från och med 202109-09, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen läses inom Kandidatprogrammet i engelska, termin 6. Den kan normalt ingå i
en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Engelska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för ett valbart område inom engelska
språket eller litteraturen,
• kunna på en grundläggande nivå relatera det valbara området till
dess större ämneskontext (engelsk språkvetenskap eller litteraturvetenskap),

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information,
• kunna diskutera, analysera och ifrågasätta relevant kursstoff i tal och skrift på
korrekt och idiomatisk engelska av akademisk karaktär,
• kunna tillämpa korrekt referens- och citatteknik såsom denna används i
språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga texter,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens i
ämnet engelska,
• kunna kritiskt granska och värdera olika typer av källor.

Kursens innehåll
Studenterna får fördjupa sig i ett valbart område inom engelska språket eller
litteraturen. De valbara kurserna är utvecklade av lärare/forskare vid ämnet engelska i
Lund och har ofta en nära koppling till områden, fenomen eller metoder som de själva
intresserar sig för i sin forskning.

Kursens genomförande
I början av terminen presenteras ett antal (2-4) valbara kurser både muntligt och
skriftligt. Studenterna på denna kurs och på andra kurser med motsvarande valbara
moment får välja bland dessa kurser och rangordna dem. Sedan sker en uppdelning
av studenterna på de valbara kurserna baserad på studenternas val och
rangordningar. Vid behov, exempelvis om en av de valbara kurserna blir väldigt
översökt, avgör studenternas akademiska meriter i engelska (antalet högskolepoäng
och antalet VG-poäng) vilka som får sina förstahandsval. I undantagsfall kan någon av
de erbjudna valbara kurserna ställas in, exempelvis om söktrycket blir för lågt.
Undervisningen sker främst i form av seminarier eller motsvarande där kursstoffet
diskuteras och analyseras och där olika metoder och teorier praktiseras och
konkretiseras, men de olika valbara kurserna skiljer sig naturligtvis åt, så det är svårt
att vara mer konkret än så. I de fall då kursen ska utmynna i framförandet av en
teaterpjäs ingår också repetitioner av olika slag.

Kursens examination
På denna kurs förekommer olika examinationsformer, beroende på den enskilda
kursens art, exempelvis skriftlig tentamen, skriftliga uppgifter som hemtentamen,
uppsats,”response papers” och ”learning journals”, muntliga redovisningar och
obligatoriska examinerande seminarier. Det kan också förekomma examination i form
av framförandet av en teaterpjäs.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 125 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i engelska
i Lund (eller motsvarande), varav minst 75 högskolepoäng i engelska.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen samläses med Valbar kurs inom ENGK03 och ENGH15.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen ENGG10, Engelska: Valbar kurs
Gäller från V22
2201 Valbar kurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

