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Kurskod: EON101

Engelska online (1-30): Språk, text och kultur, 15 hp
English Online (1-30): Language, Text and Culture, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-12-15
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Engelska online II har två huvudsyften: dels att fördjupa studentens kunskap om det engelska 
språkets uppbyggnad och med hjälp av denna kunskap träna korrekt språkbruk, och dels att 
ge större insikt i och förmåga att analysera hur olika kulturella och litterära uttryck hänger 
samman med den engelskspråkiga världens historia.
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna använda grundläggande färdigheter i fonetik, fonologi, engelsk grammatik, 
syntax och ordkunskap för att kunna kommunicera effektivt på engelska i både tal 
och skrift,

2. kunna tillämpa grundläggande terminologi och begrepp som redskap för analys av 
engelska språket,

3. kunna analysera och diskutera olika aspekter av engelskspråkig litteratur och sätta 
in dem i sitt kulturella, historiska och litterära sammanhang.

Behörighetskrav
 Grundläggande behörighet

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

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

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.
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Engelska
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