
KURSPLAN

Kurskod: ENG221

Engelska online III (31-60): Språkvetenskap och amerikansk litteratur, 15 hp
English Online III: Linguistics and American Literature, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2015-06-29
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H15
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen har två huvudsyften: dels att fördjupa studentens förståelse för engelskans historia, 
uppbyggnad och struktur, och dels att bredda studentens kunskap om amerikanska 
berättelser och deras förhållande till historiska och kulturella sammanhang.
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna visa fördjupade färdigheter i engelsk syntax, översättning och ordkunskap för 
att nyanserat uttrycka sig på engelska i tal och skrift

2. kunna uppvisa fördjupad förståelse av engelskans struktur, såväl på morfem-, 
syntax-, som textlingvistisk nivå

3. kunna uppvisa förståelse av språkhistoriska företeelser, och koppla dessa såväl till 
externa påverkansfaktorer som kulturella uttryck

4. kunna visa kunskap om olika kanoniska texter i den amerikanska litteraturen och 
hur dessa förhåller sig till historiska skeenden och växlande estetiska ideal

5. kunna uppvisa förmåga att analysera äldre och yngre kulturella berättelser från 
främst USA i litteratur och andra media

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 22.5 högskolepoäng i Engelska 1-30 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom: - individuella skriftliga hemtentamina (mål 1, 2, 3, 4 och 5) - 
individuella skriftliga inlämningsuppgifter (mål 1 och 2) - individuell muntlig presentation 
(mål 4 och 5) - medverkan i dialog på kursportalens diskussionsforum genom individuella 
inlägg (mål 2, 3, 4 och 5)

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).
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Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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