
       

 

 
Kursplanen fastställd av VD 2008-03-17 
Gäller vt-10 
Litt lista reviderad 2008-12-19 
Reviderad 2009-12-10 

 
Engelska, 31-60 högskolepoäng 
English, 31-60 Higher Education credits 

 
Grundnivå B 

 
Allmänt 
K ursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk 
utbildning i ämnet engelska. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande ha 
- utvecklat förmågan att använda engelska i tal och skrift utan att göra elementära    

uttals-, stavnings- och grammatikfel. 
- utvecklat kunskaper och färdigheter i grammatiska och fonetiska grundbegrepp och 

relevant terminologi samt tillägnat sig insikt i systematiska skillnader mellan svenskan 
och engelskan 

- utvecklat insikt i och kunskap om engelskspråkig litteratur från olika tider och geo-
grafiska områden genom studiet av texter (skönlitteratur, tidningstexter, sakprosa) 

- förmågan att tolka engelskspråkig litteratur i dess sammanhang samt tillägnat sig viss 
inblick i litteraturhistoria. 

- utvecklat kunskaper om och skaffat sig överblick över brittiska och amerikanska     
samhällsförhållanden. 

- systematiska kunskaper om olika sidor av det engelska språkets struktur, uppbyggnad 
och semantik 

- förmågan att analysera text språkligt genom ett projekt som integrerar språk och    
litteratur. 

  
Innehåll 
Delkurs 1. Språkfärdighet och C ultural Studies I I ,  7,5 hp 
Language Proficiency and Cultural Studies  I I , 7,5 HE credits 
 
Innehåll och former  
• Uttalsträning, diskussioner, anföranden och redovisningar enskilt och i grupp 
• Sammanfattningar, översättning och uppsatsskrivning 
• Muntliga och skriftliga övningar i fraseologi och ordförråd 
• Studium av fackspråkliga texter som behandlar kultur- och samhällsförhållanden 
 
 
 
 
 

Kurskod: LENB17 
Fördjupn.:  G1E 
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Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 
- kunna använda engelskan med självförtroende i olika typer av situationer och med 

känsla för nyanser och stilskillnader 
- kunna tillämpa läroplanens intentioner gällande språkfärdighet i klassrummet 
- ha utvecklat sin kunskap om kulturella och historiska förhållanden i olika engelsksprå-

kiga länder genom att ha läst, analyserat och diskuterat ett antal texter från 
- tiden före 1900-talet 
 
Examination  
D elkursen examineras genom individuellt språkfärdighetsprov (V oc/MC T  och samman-
fattning) och individuell tentamen på C ultural Studies. D essutom ingår två obligatoriska 
inlämningsuppgifter. D et muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
godkänd krävs dessutom att sammanräkningsbetyget på V oc/MC T  och sammanfatt-
ningen har betyget V äl godkänd. 
 
Delkurs 2. Lingvistik II, 7,5 hp 
Linguistics I I , 7,5 H E credits 
 
Innehåll och former  
• Språkvetenskaplig terminologi 
• Engelskans grammatiska system i ett språkvetenskapligt perspektiv 
• Syntax 
• Språkutveckling 
• Språkhistoria 
• Språk och samhälle 
• Praktiska muntliga och skriftliga uppgifter i anslutning till kurslitteraturen 
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 
- ha utvecklat en fördjupad förståelse för lingvistikens olika delområden samt kunna 
- använda denna förståelse för att analysera engelska språkets struktur 
- känna till sociolingvistikens grunder 
- vara bekant med huvuddragen i engelska språkets historia 
 
Examination  
D elkursen examineras genom individuella prov. 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
godkänd krävs dessutom att de individuella proven har betyget V G. 
  
Delkurs 3. E ngelskspråkig litteratur I I ,  7,5 hp 
English Language Literature I I , 7,5 H E credits 
 
Innehåll och former  
• Läsning och analys av skönlitterära engelskspråkiga texter (prosa, poesi och dramatik) 

från olika tider och geografiska områden. I  detta ingår även barn- och ungdomslitteratur 
• Litteraturhistoria och litteraturvetenskaplig terminologi 
• D e i litteraturen beskrivna sociala villkoren (sociala skillnader, könsroller, etnicitet) 
 
 
 
 



 
 
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 
- ha läst och analyserat ett antal skönlitterära verk av olika genrer från olika perioder 

med beaktande av etnicitet, könsroller och sociala villkor 
- känna till och kunna förklara väsentlig litteraturvetenskaplig terminologi 
- känna till och översiktligt kunna redogöra för de viktigaste litterära epokerna 
 
Examination  
D elkursen examineras genom en individuell salstentamen, två examinatorier och två 
redovisningar. D et muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
godkänd krävs dessutom att de individuella proven har betyget V G. 
 
Delkurs 4. Projekt i språk och litteratur, 7,5 hp 
Project in language and literature, 7,5 H E credits 
 
Innehåll och former  
Projektets uppläggning och närmare inriktning meddelas senare 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutade (eller genomgångna) kurser 
i Engelska 1-30 hp (Engelska A), eller motsvarande. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, skriftliga och muntliga uppgifter, 
genomgångar, övningar och redovisningar (enskilt och i grupp) samt examinatorier 
  
Examination och betyg 
För examinationsformer se varje delkurs. 
På delkurserna ges betygen V äl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att studerande 
skall få betyget V äl godkänd på hela kursen krävs V äl godkänd på delkurser motsvarande 
sammanlagt 22,5 hp varav en av delkurserna skall vara Språkfärdighet I I . 
För studerande som blivit underkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare 
tentamenstillfälle. 
 
Kursvärdering 
K ontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på 
hela kursen före dess slut. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  



 
HLK KURSLITTERATUR 
 Vt 2010 
 
Reviderad 2008-12-19, 2009-12-10 
Engelska,  31-60 hp   
  Antal sidor 
 
 
Delkurs 1: Språkfärdighet och Cultural Studies II 
Björk, Lennart och Räisänen, Christine (1996). Academic Writing: 
   A University Course, Lund: Studentlitteraur. Läses enligt anvisningar.            400 
McCarthy, Michael och O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use. 
   Advanced Cambridge University Press. Läses enligt anvisningar.                    100 
Henry, Alastair och Walker Bergström, Catharine (2001). Texts and Events. 
   Lund: Studentlitteratur. (kap. 1-7 och 12-15)                                              220 
Vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar.                                                        50 
 
D elkurs 2: L ingvistik I I  
Barber, Charles (2000) The English Language – An Historical Introduction. 
 Cambridge: CUP        273 
Biber, D ouglas, C onrad, Susan och Leech, Geoffrey (2002). Student Grammar 
   of Spoken and Written English. Longman                                                 487 
Biber, D ouglas, C onrad, Susan och Leech, Geoffrey (2002). Workbook. Longman. 
Svartvik, J. och Sager, O . (1996). Engelsk universitetsgrammatik. Esselte studium. 
   Läses enl. anvisningar.                                                                                  440 
V etenskapliga artiklar om lingvistik.                                                                   25 
 
D elkurs 3: E ngelskspråkig litteratur I I  
Gustavsson, Bo (1993) English Poetry: From Wyatt to Walcott. 
Lund: Studentlitteratur                                                                              50 
eller följande två böcker, eftersom Gustavssons bok inte trycks längre: 
JP Keegan (red.) The Penguin Book of English Verse. Senaste utgåvan. 
Geoffrey More (red.) The Penguin Book of American Verse. Senaste utgåvan. 
Henry, Alastair och Walker Bergström, Catharine (2001). Texts and Events . 
   Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1-7 och 12-15)                                           220 
Austen, Jane Pride and Prejudice.                                                                    340 
Coetzee, J.M. Disgrace.                                                                                  220 
Shakespeare, William Hamlet Arden                                                                   160 
Spark, Muriel. The Prime of Miss Jean Brodie.                                              125 
Pritchett, V S (red) (2001) The Oxford Book of Short Stories, OUP 
Läses enligt anvisningar       100 
Ett antal amerikanska noveller enligt anvisningar.                                                100 
Vetenskapliga artiklar om litteratur                                                                             25 

 


	Litt lista reviderad 2008-12-19
	Allmänt
	Lärandemål
	Innehåll
	Förkunskapskrav
	Kursuppläggning/lärandets former 
	Examination och betyg
	Kursvärdering
	Kurslitteratur
	HLK KURSLITTERATUR
	Vt 2010


