Kursplan
EN1108 Muntlig presentation på engelska
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Oral Presentation in English
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
·
·

·

·
·
·

visa förmåga att skriftligt förbereda och muntligt framföra välstrukturerade
formella såväl som informella presentationer på engelska
visa medvetenhet om olika språkliga variationer och register inom engelskan
och hur de används, dvs. kunna analysera olika kommunikationssituationer och
använda sig av det mest lämpliga språkliga registret
visa kännedom om vanligt förekommande svårigheter och hinder i samband
med muntliga presentationer samt hur dessa kommunikationshinder bäst kan
undvikas och förekommas
analysera målgruppen för en presentation och anpassa innehåll och form så att
önskat resultat kan uppnås
kommunicera muntligen på tydlig engelska inom sitt eget specifika område,
både med experter och lekmän
använda sig av olika typer av visuella hjälpmedel på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Innehåll
Kursen innehåller studier av både presentationsteori och dess praktiska tillämpning.
Bland annat behandlas vanligt förekommande kommunikationsproblem och hur dessa
kan motverkas, liksom olika språkliga register (nivåskillnader) och andra sociokulturella
aspekter och hur dessa kan påverka kommunikationen. Kursen innehåller även träning i
manusskrivande, hur man övervinner nervositet, och andra typer av förberedelser för
muntliga framträdanden. Dessutom förekommer övning i praktisk presentationsteknik
*) 1 Credit = 1 ECTS

och användningen av olika typer av visuella hjälpmedel. Även vanligt förekommande
svårigheter eller problem med engelskt uttal diskuteras. De teoretiska studierna varvas
med praktiska moment i form av ett antal muntliga presentationer som analyseras både
individuellt och i grupp.

Examinationsformer
Examination sker genom kontinuerlig bedömning av aktivt seminariedeltagande samt av
ett antal muntliga presentationer, inklusive skriftliga manus. De schemalagda
seminarietillfällena är obligatoriska.

Arbetsformer
Seminarier och gruppundervisning sker på engelska varvid den språkliga
uttrycksförmågan ständigt tränas. Dessutom förekommer övningar i framför allt
muntlig, men även viss skriftlig produktion. Seminarierna uppmuntrar till öppen
diskussion av såväl de teoretiska texterna som deltagarnas presentationer.

Betyg
Som betygsskala används A - F.

Förkunskapskrav
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på
aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt
Ersätter EN1046.
Ämnestillhörighet:

Engelska
Ämnesgrupp:

Engelska
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
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Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1N
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Course Syllabus
EN1108 Oral Presentation in English
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
On completion of the course students will be able to
·
·

·
·
·
·

prepare in writing and orally deliver well-structured formal as well as informal
presentations in English
show an awareness of the variety of linguistic registers (levels of language)
within the English language and how they are used, that is, to be able to analyze
different communication situations and to use the most suitable register
show an awareness of common problems in connection with oral presentations,
and how these communication obstacles best can be avoided and prevented
analyse the target audience and to adapt the form and content of their
presentation in order to achieve the intended result
communicate clearly in spoken English within their specific area of interest with
both experts and laypersons
use a variety of visual resources in an efficient and purposeful way .

Course Content
The course covers both the theory of presenting and its practical application. It includes,
for example, looking at common communication problems and how these can be
prevented, socio-cultural aspects and how these can influence the communication,
various linguistic registers, the writing of manuscripts and other types of preparations,
as well as subjects such as presentation and delivery technique, coping with nerves,
and the use of different types of visual aids. Common difficulties or problems with
English pronunciation are also discussed. The theoretical parts are interwoven with
practical applications in the form of a number of oral presentations, followed by selfand peer analyses.

Assessment
The course is examined through continuous assessment of active seminar participation

*) 1 Credit = 1 ECTS

as well as a number of oral presentations, including written manuscripts. It is obligatory
to attend the scheduled seminars.

Forms of Study
Seminars and study groups are conducted in English to ensure continuous language
proficiency training. There are also oral and written exercises. The seminars encourage
open discussion of the theoretical texts as well as the participants’ presentations .

Grades
The Swedish grades A - F.

Prerequisites
General entrance requirements and English B at Swedish upper secondary school, or
equivalent knowledge.
No knowledge of Swedish is required.
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Replaces EN1046.
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English
Group of Subjects:

English
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Humanities, 100%
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1. G1N
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