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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l

l
l

skriva klara, väl strukturerade, grammatiskt korrekta och situationsanpassade
akademiska texter,
förklara och tillämpa grammatiska regler i det engelska språket,
uppvisa god förmåga till muntlig framställning och kommunikation.

Innehåll
I kursen tränas den studerande mot allt högre grad av grammatisk korrekthet,
situationsanpassning, variation och idiomaticitet i tal och skrift. Kursen ger en
introduktion till engelsk grammatik, där den studerande utvecklar sin förmåga att förstå
och förklara grammatiska begrepp och principer samt att tillämpa grammatiska principer
i sin egen muntliga och skriftliga användning av engelska.
Delmoment:
Självständigt arbete, 3 hp
Den studerande läser att antal artiklar och skriver därefter korta sammanfattningar som
kommenteras av läraren.
Grammatik, 3 hp
Delmomentet innehåller en genomgång av den engelska grammatikens grundregler och
tillämpningar.
Muntlig presentation, 1,5 hp
Den studerande håller ett föredrag inför gruppen samt deltar i en eller flera

kommenteras av läraren.
Grammatik, 3 hp
Delmomentet innehåller en genomgång av den engelska grammatikens grundregler och
tillämpningar.
Muntlig presentation, 1,5 hp
Den studerande håller ett föredrag inför gruppen samt deltar i en eller flera
diskussionsövningar.
Obligatoriska moment förekommer på samtliga delkurser där kursmålen examineras.

Undervisningsformer
Undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, självstädigt arbete och gruppövningar.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examinationsformer som förekommer är skriftlig tentamen, muntlig presentation,
inlämning av skriftliga uppgifter samt kontinuerlig bedömning. Studerande som inte
lämnar in examinationsuppgifter i tid kan bli underkända.
För att bli godkänd på kursen måste de förväntade kursmålen vara uppnådda. Betyget A
är det högsta betyget på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger ett godkänt
betyg. Betyget F innebär att studenten är underkänd. Betygskriterier för AF finns
angivna i ett dokument och kommuniceras till studenten senast vid kursstarten.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering. Kursutvärderingen sammanställs,
återkopplas till studenterna och arkiveras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Estling Vannestål, Maria. Valfri upplaga. Essential English Grammar. Lund:
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ISBN: 1403997381
Valfri litteratur som väljs i samråd med examinator (ca 150 s.).
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