
KURSPLAN

Kurskod: ENG111

Engelska online (nivå 1-30): Skriftlig kommunikation och litteratur, 15 hp
English online (1-30): Written Communication and Literature, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-08-30
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Engelska online I har två huvudsyften: dels att utveckla studentens skriftliga färdigheter när 
det gäller att författa korrekta och tydliga texter på engelska, och dels att öva förmågan att 
analysera litterära texter i relation till kultur, samhälle och historia i vissa delar av den 
engelskspråkiga världen.

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. kunna skapa sammanhängande formella texter på i huvudsak korrekt engelska enligt 

vedertagna akademiska principer.
2. kunna förstå och redogöra för grundläggande terminologi och begrepp som redskap 

för analys av engelskspråkig litteratur.
3. kunna jämföra och förklara kulturella berättelser och fenomen från den amerikanska 

kontinenten samt från vissa engelskspråkiga postkoloniala kulturer.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Engelska B. 
(Områdesbehörighet 2 / A2)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom: 
- individuella skriftliga hemtentamina (mål 1, 2 och 3)
- individuella skriftliga inlämningsuppgifter (mål 1)
- medverkan i dialog på kursportalens diskussionsforum genom individuella inlägg (mål 2 
och 3)
Kursens innehåll och examination beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även betygskriterier 
anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska
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Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Engelska
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