
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskaper och förståelse
- definiera och förklara centrala begrepp inom språkstruktur
- definiera och förklara engelska termer och begrepp inom litteraturanalys
- beskriva  engelskans grammatik i ett kontrastivt perspektiv
- sammanfatta och diskutera postkoloniala teorier samt beskriva och klargöra kulturella
begrepp som ligger till grund för dessa.
- sammanfatta och diskutera teorier rörande språklig variation i engelskan.
 
Färdigheter och kompetenser
-använda engelska i skrift med godtagbar formell säkerhet och idiomatik
-analysera det engelska språkets struktur
-analysera valda verk i den samtida engelskspråkiga litteraturen och därvid tillämpa
grundläggande terminologi.
- analysera förhållandet mellan begreppen kultur, etnicitet, ras, kön och identitet
- identifiera brittisk och amerikansk engelska.
 

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=ENG015&revisionId=4518&lang=sv


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och värdera egna och andras arbeten
- visa hänsyn till andras värderingar.

Kursens innehåll Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i
engelska samt att introducera grundläggande begrepp för analys av språk och litteratur. De
kommunikativa färdigheterna tränas speciellt genom att studenterna skriver och redigerar ett
antal uppsatser. Momentet Språkstruktur innehåller en systematisk genomgång av engelskans
språkstruktur och presenterar kontrastiva skillnader mellan svenskan och engelskan. I Skriftlig
kommunikation tränas studenternas skriftliga uttrycksförmåga på engelska i olika texttyper
genom processkrivning. Momentet bygger på sk peer review-förfarande där stor vikt läggs vid
de studerandes egna kommentarer på varandras uppsatser. I litteraturmomentet analyseras
samtida litterära verk från olika delar av den engelskspråkiga världen. Termer för litterär
analys introduceras. I momentet "Kultur, etnicitet, identitet" studeras olika kulturella begrepp
utifrån en introduktion till  postkolonial teori. I momentet "Engelska i världen" studeras hur
engelska fungerar i ett mångkulturellt sammanhang genom studier av engelska som
modersmål, engelska som andra språk och engelska som främmande språk.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper En B/ En 6 (Områdesbehörighet 2/A28)

Examinationsform 0010	Skriftlig tentamen och fullgörande av seminarieuppgifter
0020	Kontinuerlig bedömning; inlämningsuppgifter
0030	Examinerande seminarier och inlämningsuppgifter
0040	Kontinuerlig bedömning; slutuppgift
0050 Skriftlig tentamen

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Språkstruktur 7,5 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig kommunikation 7,5 hp Betyg: AF

0030   Samtida engelskspråkig litteratur 7,5 hp Betyg: AF

0040   Kultur, etnicitet och identitet 4,5 hp Betyg: AF

0050   Engelska i världen 3 hp Betyg: AF


