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Kurskod: ENGA30
Kursens benämning: Engelska A

English A
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-07 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller B (områdesbehörighet A2 eller 2), eller motsvarande.

Lärandemål
Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1 - Engelskans ljud och struktur, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. förklara grundläggande fonologiska och morfosyntaktiska begrepp samt tillämpa dem i
beskrivningen av engelskans ljud och struktur,
2. beskriva och förklara språkfenomen i engelska med fokus på möjliga problemområden för
språkinlärning och
3. identifiera och diskutera stil, register och variationsskillnader i engelska.

Delkurs 2 - Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. beskriva grundläggande språkvetenskapliga begrepp och tillämpa dem på språkligt material,
2. redogöra för huvuddragen i den engelska språkvetenskapens centrala fält och
3. analysera fenomen i engelskt språkbruk ur teoretiska och tillämpade perspektiv inklusive
jämförelser med svenska och andra språk.

Delkurs 3 - Akademisk engelska, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. använda nyanserad och varierad standardengelska i tal och skrift,
2. visa förtrogenhet med skillnader mellan formellt och informellt språkbruk,
3. producera logiskt strukturerade och stilistiskt effektiva muntliga och skriftliga presentationer i olika



genrer på engelska,
4. använda källor och följa vedertagna formella konventioner i akademiskt skrivande och
5. producera engelska lämplig för universitetsnivå med avseende på ordförråd, idiomatik samt uttal.

Delkurs 4 - Introduktion till engelskspråkig litteratur, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. definiera och använda grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp,
2. genomföra grundläggande analyser av olika typer av engelskspråkig litteratur och
3. producera strukturerade litteraturanalytiska texter på standardengelska med korrekt hantering av
källor.

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 - Engelskans ljud och struktur, 7.5 hp
Delkursen innefattar en systematisk översikt av grundläggande fonologiska och morfosyntaktiska
begrepp och språkfenomen i muntlig och skriftlig engelska. Stilistiska och dialektala variationer
diskuteras och engelskans ljudsystem och grammatiska strukturer jämförs med svenska och andra
språk.

Delkurs 2 - Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp
Delkursen introducerar grundläggande begrepp och teorier i centrala forskningsfält inom engelsk
lingvistik. I delkursen grundläggs förståelsen för engelska språkets struktur och användning, vilket
också omfattar jämförelser med svenska och andra språk. Språkliga problem diskuteras och
språkvetenskapliga begrepp och teorier tillämpas i praktiska analysövningar. Studenten introduceras
till språkvetenskap som forskningsfält, vilket också omfattar fältets akademiska diskurs.

Delkurs 3 - Akademisk engelska, 7.5 hp
Delkursen fokuserar på studentens färdigheter i akademisk engelska. Muntliga och skriftliga
färdigheter tränas genom övningar och uppgifter som syftar till att hjälpa studenten förbättra och öka
självförtroende i sin produktion på engelska. Delkursen tar bland annat upp engelskt uttal, ord och
idiomval och syntaktiska strukturer samt de stilar som används i produktion av olika texttyper.
Delkursen diskuterar allmänna skrivfärdigheter men tyngdpunkten ligger på det akademiska
skrivandet.

Delkurs 4 - Introduktion till engelskspråkig litteratur, 7.5 hp
Delkursen fokuserar på att analysera olika typer och genrer av engelskspråkig litteratur samt att
introducera grundläggande litteraturteori och litteraturvetenskapliga begrepp. Analytiska och kritiska
förmågor övas genom muntliga och skriftliga övningar i vilka relevanta litteraturvetenskapliga
begrepp tillämpas.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Samtliga lärandemål examineras genom salstentamen.
Delkurs 2: Samtliga lärandemål examineras genom salstentamen.
Delkurs 3: Samtliga lärandemål examineras genom individuella muntliga prov och skriftliga
salstentamina.
Delkurs 4: Samtliga lärandemål examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en
salstentamen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).



Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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