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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-03 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 15 hp godkänt på ENGA30 Engelska A (30 hp) eller ENGL30 Engelska A för ämneslärare (30 hp),
alternativt minst två av kurserna ENGA31 Engelskans ljud och struktur (7.5 hp), ENGA32 Engelsk
språkvetenskap I: Begrepp och teorier (7,5 hp), ENGA33 Akademisk engelska (7.5hp) eller ENGA34
Introduktion till engelskspråkig litteratur (7.5 hp). Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1 - Akademiskt skrivande på engelska, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för och diskutera vad som kännetecknar välskriven akademisk prosa,



2. sammanfatta och sammanställa forskning som rör akademiskt skrivande,
3. planera och producera logiskt välstrukturerade och stilistiskt effektiva vetenskapliga texter på
engelska,
4. formulera och på ett konstruktivt sätt leverera återkoppling på andras texter och
5. använda ett akademiskt referenshanteringssystem.

Delkurs 2 - Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. beskriva och förklara metoder och ansatser som används vid språkvetenskapliga analyser,
2. redogöra för koncept och teorier som används för att beskriva språkutveckling och språkinlärning,
3. tillämpa kunskaper inom språkvetenskap på praktiska problem som rör språkutveckling och
språkinlärning och
4. sammanfatta och sammanställa forskning inom engelsk språkvetenskap med korrekt hantering av
källor och referenser.

Delkurs 3 - Engelskspråkig litteratur före 1800, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. identifiera huvuddrag i den engelskspråkiga litteraturens historiska utveckling fram till 1800,
2. tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i textanalys,
3. jämföra litterära och historiska aspekter av texter från olika epoker fram till 1800 och
4. producera välstrukturerade litteraturanalytiska texter på standardengelska med korrekt hantering av
källor.

Delkurs 4: Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. identifiera huvuddrag i den engelskspråkiga litteraturens historiska utveckling efter 1800,
2. tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i textanalys,
3. jämföra litterära och historiska aspekter av texter från olika epoker efter 1800 och
4. producera välstrukturerade litteraturanalytiska texter på standardengelska med korrekt hantering av
källor.

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 - Akademiskt skrivande på engelska, 7.5 hp
Kursen fokuserar på akademiskt skrivande på engelska i olika akademiska sammanhang. Under kursen
övar studenten på att producera akademiska texttyper, såsom litteraturöversikter, sammanfattningar och
artikelabstrakt. I all textproduktion tränar studenten på att konsekvent följa ett givet
referenshanterinssystem för källhänvisningar och källförteckningar. Under kursen läser även studenten
forskningstexter som behandlar vetenskapligt skrivande som underlag för diskussioner och reflektioner
rörande vetenskaplig textproduktion. Stor vikt läggs vid att träna en aktiv lässtil som syftar till att
identifiera den vetenskapliga textens olika beståndsdelar och hur de samspelar. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier där studenten läser och granskar andra
studenters arbeten. Under kursen producerar studenten en rad olika kortare och längre akademiska texter
som lämnas in i form av en portfolio som tillsammans med en muntlig presentation utgör underlag för
betygssättning.

Delkurs 2: Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp
Kursen fokuserar på språkutveckling och språkinlärning. I delkursen introduceras koncept och teorier
som beskriver första- och andraspråksinlärning, jämförs de processer som ligger till grund för
språkutveckling och språkinlärning samt diskuteras angränsande frågeställningar som rör studier av
tvåspråkighet. Studenten fördjupar också sina teoretiska kunskaper inom språkvetenskapens många
underfält. En viktig del av kursen går ut på att studenten ges möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper
inom språkinlärning genom praktiska fältövningar.



Delkurs 3: Engelskspråkig litteratur före 1800, 7.5 hp
Delkursen är strukturerad som en historisk översikt av engelskspråkig skönlitteratur, med fokus på
brittisk och amerikansk litteratur, fram till 1800. I kursen läses skönlitteratur i urval som kontextualiseras
socialt och historiskt genom parallella studier av den litteraturhistoriska, kulturhistoriska och politiska
utvecklingen, främst i Storbritannien och USA.

Delkurs 4: Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp
Delkursen är strukturerad som en historisk översikt av engelskspråkig skönlitteratur, med fokus på
brittisk och amerikansk litteratur, efter 1800. I kursen läses skönlitteratur i urval som kontextualiseras
socialt och historiskt genom parallella studier av den litteraturhistoriska, kulturhistoriska och politiska
utvecklingen, främst i Storbritannien och USA.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Samtliga lärandemål examineras genom en individuell muntlig presentation och individuella
skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: Lärandemål 1-2 examineras genom en individuell muntlig presentation och lärandemål 1-4
examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 3: Samtliga lärandemål examineras genom en individuell muntlig presentation och en
salstentamen.
Delkurs 4: Samtliga lärandemål examineras genom en individuell muntlig presentation och en
salstentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.

Kurserna ENGL61, ENGB61, ENGB62, ENGB63, ENGB64 får inte samtidigt med ENGB60 ingå i en
examen.


