ENGK01: Engelska kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Studiebeskrivning
Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan:
• Engelsk litteraturvetenskap, 6 högskolepoäng
eller
• Engelsk språkvetenskap, 6 högskolepoäng
•
•
•

Översättning, 2 högskolepoäng
Ordkunskap, 2 högskolepoäng
Valbar kurs, 5 högskolepoäng

•

Examensarbete språkvetenskaplig inriktning, 15 högskolepoäng
eller
Examensarbete litteraturvetenskaplig inriktning, 15 högskolepoäng

•

Kursen läses på helfart.

Engelsk litteraturvetenskap, 6 högskolepoäng (hp)
Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
•
•
•
•

ha läst ett antal litterära verk från den engelskspråkiga världen
kunna redovisa kännedom om olika litterära teorier och narratologiska begrepp
kunna analysera litterära verk från olika teoretiska perspektiv
kunna analysera och diskutera litterära verk utifrån perspektiv på kön, klass och
etnicitet

Hur målen uppnås
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, övningar, gruppdiskussioner och
redovisningar. De litterära verken läses i kronologisk ordning och sätts in i en
litteraturhistorisk kontext. Parallellt med de litterära verken studeras ett antal teoretiska texter,
och de litterära verken diskuteras och analyseras därefter i enlighet med olika teoretiska
begrepp och infallsvinklar. Diskussionerna sker både i smågrupper och gemensamt i den
större seminariegruppen. Därtill förekommer såväl skriftliga inlämningsuppgifter som
muntliga redovisningar vars syfte är att ge den studerande praktisk övning i att tillämpa
teoretiska perspektiv på litterära texter
Examinationen sker till viss del löpande, genom aktivt deltagande i undervisningstillfällena
och genomförande av de ovan nämnda muntliga och skriftliga uppgifterna. Därtill tillkommer
en skriftlig tentamen där studenten förväntas både kunna redovisa sina kunskaper om texter
och teorier samt kunna tillämpa de teoretiska perspektiven på de lästa texterna. För betyget
Godkänd på delkursen krävs att samtliga moment genomförts och godkänts samt att 67% av
den skriftliga tentamens totalpoäng har uppnåtts. För betyget Väl Godkänd krävs att 85% av
den skriftliga tentamens totalpoäng har uppnåtts samt minst betyget Godkänd på övriga
moment.

Engelsk språkvetenskap 6 högskolepoäng (hp)
Kursens inriktning växlar allt efter termin och undervisande lärare, och kan behandla t.ex.
engelsk morfologi och ordbildning, engelsk syntax, semantik, pragmatik, sociolingvistik och
språklig variation i engelska, korpuslingvistik, engelskans status som världsspråk, osv.
Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
• kunna redovisa fördjupade kunskaper både innehållsligt och metodmässigt i en aktuell
inriktning inom engelsk språkvetenskap
• visa god förmåga till språkvetenskaplig analys och kritisk granskning och bedömning
av språkvetenskapliga företeelser och situationer
Hur målen uppnås
Undervisningsformerna växlar under delkursens gång mellan föreläsningar, seminarier,
gruppövningar, självständiga litteraturstudier och analyser samt eventuella
studentpresentationer i klassrummet. Studenterna förutsätts delta regelbundet och aktivt i
undervisningstillfällena och diskutera både sina egna och andra studenters reflektioner kring
och analyser av olika lingvistiska fenomen. Tonvikten på kursen ligger på analyser av
engelska språket men studenterna uppmuntras att jämföra och reflektera över kursens innehåll
även i relation till sina egna modersmål. Målet att kunna redovisa fördjupade kunskaper i
engelsk språkvetenskap nås dels genom att använda tidigare inhämtade kunskaper inom
engelsk språkvetenskap och dels genom självständig litteraturläsning och aktivt deltagande i
kursprocessen.
Examinationsformerna växlar allt efter termin och undervisande lärare. Exempel på
examinationsformer som kan förekomma är skriftligt prov, muntlig framställning i
klassrummet, inlämningsuppgifter och hemtentor, grupparbete, kortare uppsatser och
kombinationer mellan dessa. För betyget Godkänd krävs betyget Godkänd på alla
examinerande moment. För betyget Väl Godkänd krävs betyget Väl Godkänd på de viktigaste
examinerade momenten.

Översättning, 2 högskolepoäng (hp)
Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
• ha god förmåga att identifiera grammatiska och lexikala skillnader mellan svenska och
engelska
• ha god förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom engelsk grammatik i
översättning från svenska till engelska
• i övrigt ha god förmåga att framställa engelsk text med iakttagande av skriftspråkliga
normer med avseende på stavning, bruk av stor begynnelsebokstav, etc
Hur målen uppnås
Undervisningen bedrivs i form av lektioner. Hemuppgifter i form av översättningsmeningar
diskuteras ur grammatisk och lexikalisk synvinkel.

Examinationen sker i form av ett skriftligt prov bestående av ett antal svenska meningar som
översätts till engelska. Tentamen består av 15 meningar som översätts från svenska till
engelska. Felaktigheter tilldelas ett till tre minuspoäng, dock högst fem minuspoäng per
mening. För betyget Godkänd tillåts högst 20 minuspoäng. För betyget Väl Godkänd tillåts
högst 10 minuspoäng.

Ordkunskap 2 högskolepoäng (hp)
Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande
• uppvisa en fördjupad kunskap om ords och frasers förekomst i informella eller
formella sammanhang/texttyper, samt frekventa ords utvidgade betydelser
• uppvisa fördjupade kunskaper i engelsk ordbildning, till hjälp för den egna
ordinlärningen
• uppvisa en bred kunskap avseende frekvent förekommande engelska fraser av
olika slag, t.ex. frasverb, kollokationer och idiom
• uppvisa ett stabilt, receptivt engelskt ordförråd (form + betydelse) motsvarande
minst de 8000 mest frekventa orden enligt moderna, vedertagna frekvensordlistor
Hur målen uppnås
Målen för delkursen uppnås till allra största del genom ett stort mått självstudier samt genom
moment ingående i andra delkurser. Som ett stöd för självstudierna ges undervisning i
form av ett antal föreläsningar och/eller workshop-pass. Dessa bygger på undervisningen
inom ramen för kurserna ENGA01 och ENGA21 och är tänkta att stimulera till en fördjupad
förståelse för vikten av en kvalitativ och detaljerad ordkunskap.
Självstudierna bör bestå i både extensiv, förståelsebaserad läsning av skönlitteratur och
sakprosa, samt en läsning med explicit och nära fokus på inlärning av ord och fraser. En bred
exponering för det engelska språket i stort i olika media, med målet att utöka ordförrådet både
kvantitativt och kvalitativt avseende ord och fraser, är viktig. Den studerande förväntas
regelbundet, varje kursvecka, arbeta med vokabulärövningar, ord- och fraslistor och övriga
hjälpmedel.
Examinationen sker genom en skriftlig tentamen (salsskrivning). Framförallt testas den
studerandes receptiva, kvantitativa ordförråd avseende ord och fraser, men vikt läggs också
vid en kvalitativ och nyanserad kunskap om form, betydelse och användning. Även produktiv
kunskap testas. För betyget Godkänd på delkursen krävs normalt att ca 70% av tentamens
totalpoäng har uppnåtts. För betyget Väl Godkänd på delkursen krävs normalt att ca 80% av
tentamens totalpoäng har uppnåtts.

Valbar kurs 5 högskolepoäng (hp)
Varje termin väljer de studerande en av fyra valbara kurser inom ramen för ENGK01.
Kurserna presenteras muntligt och i skrift på introduktionsdagen och studenterna får därefter
ett par veckor på sig att välja en av kurserna som del i sin utbildning. Kurserna skiftar i
inriktning och karaktär och skiljer sig därmed åt vad gäller målbeskrivningar och

examinationer. För utförliga beskrivningar av de valbara kurserna hänvisas till respektive
termins kursbeskrivning.

Examensarbete engelsk språkvetenskap 15 högskolepoäng
Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
• visa förmåga till språkvetenskaplig analys och metodik som redovisas i form av ett
självständigt författat examensarbete på ca 8000 ord
• kunna samla in och tolka språkliga data samt argumentera för sina analyser och
slutsatser
• visa förmåga att självständigt söka och använda för uppgiften relevant information
inom engelsk språkvetenskap i bibliotek, databaser och internet
• kunna uttrycka sig i skrift på korrekt och idiomatiskt adekvat akademisk engelska
• kunna tillämpa korrekt referens- och citatteknik på ett för språkvetenskapliga texter
korrekt sätt
Hur målen uppnås
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och individuell handledning, och kan även
omfatta moduler av kamratrespons och andra gruppdiskussioner. Förmågan att skriva
vetenskapliga texter och att uttrycka sig på korrekt engelska övas genom kontinuerlig
inlämning och respons under kursens gång. Delkursen består till stor del av självständiga
studier och övningar där den studerande har fortlöpande kontakt med sin handledare.
Uppsatsen skrivs etappvis. Den studerande lämnar in delar av uppsatsen enligt ett vid
terminsstart presenterat schema och får kontinuerlig respons och handledning. Om
kamratrespons och/eller andra gruppaktiviteter (exempelvis grupphandledning) förekommer,
sker även denna enligt schema som presenteras vid terminsstart. Eftersom den studerande
endast har rätt till handledning under en termin (vid heltidsstudier) är det ytterst viktigt att
hon/han följer den överenskomna tidsplanen noggrant.
Examinationen sker genom författande av ett examensarbete på ca 8000 ord samt genom att
arbetet försvaras vid ett offentligt slutseminarium. I examinationen ingår också opposition på
ett annat examensarbete. Vid betygssättning beaktas i första hand uppsatsens kvalitet, men
hänsyn tas även till försvar och opposition. För att erhålla betyg på delkursen måste den
studerande efter oppositionen lämna in en rättad version av uppsatsen där opponentens och
handledarens/examinatorns påpekanden beaktats. För examensarbete som genomförts på ett
tillfredställande sätt, och där det egna försvaret och oppositionen varit godtagbara, är betyget
Godkänd det normala. För betyget Väl Godkänd ska den studerande visa mycket god förmåga
att arbeta på ett vetenskapligt sätt avseende problemformulering, problemlösning och
slutledning samt god förmåga att skriftligt och muntligt presentera och försvara sina resultat.
Vikt läggs även vid den studerandes förmåga att planera och genomföra examensarbetet enligt
det schema för inlämningar som läraren presenterat vid kursstart.

Examensarbete engelsk litteraturvetenskap (15 högskolepoäng)
Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
• visa förmåga till litteraturvetenskaplig analys och metodik som redovisas i form av ett
självständigt författat examensarbete på ca 8000 ord
• kunna argumentera för sina analyser och slutsatser
• visa förmåga att självständigt söka och använda information inom engelsk
litteraturvetenskap via bibliotek, databaser och internet
• kunna uttrycka sig i skrift på korrekt och idiomatiskt adekvat akademisk engelska
• kunna tillämpa korrekt referens- och citatteknik på ett för litteraturvetenskapliga texter
korrekt sätt
Hur målen uppnås
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och individuell handledning och kan även
omfatta moduler av kamratrespons och andra gruppdiskussioner. Förmågan att skriva
vetenskapliga texter och att uttrycka sig på korrekt engelska övas genom kontinuerlig
inlämning och respons under kursens gång. Delkursen består till stor del av självständiga
studier där den studerande har fortlöpande kontakt med sin handledare.
Uppsatsen skrivs etappvis. Den studerande lämnar in delar av uppsatsen enligt ett vid
terminsstart presenterat schema och får kontinuerlig respons och handledning. Om
kamratrespons och/eller andra gruppaktiviteter (exempelvis grupphandledning) förekommer,
sker även denna enligt schema som presenteras vid terminsstart. Eftersom den studerande
endast har rätt till handledning under en termin (vid heltidsstudier) är det ytterst viktigt att
hon/han följer den överenskomna tidsplanen noggrant.
Examinationen sker genom författande av ett examensarbete på ca 8000 ord samt genom att
arbetet försvaras vid ett offentligt slutseminarium. I examinationen ingår också opposition på
ett annat examensarbete. Vid betygssättning beaktas i första hand uppsatsens kvalitet, men
hänsyn tas även till försvar och opposition. För att erhålla betyg på delkursen måste den
studerande efter oppositionen lämna in en rättad version av uppsatsen där opponentens och
handledarens/examinatorns påpekanden beaktats. För examensarbete som genomförts på ett
tillfredställande sätt, och där det egna försvaret och oppositionen varit godtagbara, är betyget
Godkänd det normala. För betyget Väl Godkänd ska den studerande visa mycket god förmåga
att arbeta på ett vetenskapligt sätt avseende problemformulering, problemlösning och
slutledning samt god förmåga att skriftligt och muntligt presentera och försvara sina resultat.
Vikt läggs även vid den studerandes förmåga att planera och genomföra examensarbetet enligt
det schema för inlämningar som läraren presenterat vid kursstart.
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