INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

EN1002

Engelska i tal och skrift, 7,5 högskolepoäng

Writing and Speaking in English, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2016-09-07 och
senast reviderad 2016-09-19. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-01-16,
vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Engelska

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- visa kunskap om engelskans grundläggande regler för grammatik,
meningsbyggnad och interpunktion;
Färdigheter och förmåga

- tillämpa grundläggande regler för grammatik, meningsbyggnad och interpunktion i tal
och skrift;
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- självständigt skriva kortare texter på engelska med god struktur och utan störande
avvikelser från standardspråket;
- genomföra en muntlig framställning på grammatiskt acceptabel engelska;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa prov på akademisk integritet och hederlighet i hantering av källor.
Innehåll

Engelskans betydelse för kommunikationen i livets olika sfärer – akademiska studier,
arbetslivet och fritid – ökar i takt med den fortsatta globaliseringen. Denna kurs ger
möjligheten till att stärka dina kunskaper i engelska och förbättra alla fyra
kommunikativa färdigheter (läsa, tala, lyssna och skriva). Kursen är baserad på
forskning i andraspråksinlärning och förbereder dig för vidare studier i ämnet engelska
samt andra områden där engelska utgör undervisnings- och examineringsspråk.

Former för undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras muntligt och skriftligt.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Den som
godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den studerande
har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
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Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

Undantag ges från kravet på svenska i förkunskapskraven.
Denna kurs ligger utanför progressionen inom huvudområdet engelska och kan i
examen endast ingå som valbar kurs.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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