Kursplan
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7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

English Language Structure
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
·

·

·
·

·

·
·
·

beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex.
ordklasser och satsdelar) i engelskan med hjälp av en grundläggande
grammatisk terminologi, samt göra jämförelser med strukturer i andra språk
genom att redogöra för likheter och skillnader dem emellan
tillämpa sina kunskaper om, och förståelse av, det engelska språkets struktur
och dess stilistiska och regionala variationer för att kunna kommunicera skriftligt
på idiomatisk engelska
självständigt lösa språkliga problem med hjälp av lexikon, grammatikor eller
elektroniska källor
identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa
fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst
sammanhang
identifiera de vanligaste problemen som inlärare av engelska har samt beskriva
och förklara för dessa varför problem uppstår och hur de bäst hanterar dessa
problem för att underlätta språkinlärning.
visa förståelse för talljudsproduktionens grunder
läsa och transkribera ord och meningar med/till fonetisk skrift
visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska
grammatik- och skrivregler.

Innehåll
Kursen består av tre moment:
*) 1 Credit = 1 ECTS

Moment 1. Grammatik 5 hp
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med
tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av
grammatiska problem.
Moment 2. Fonetik 1 hp
I detta moment studeras principer för engelskt uttal och intonation samt de viktigaste
uttals- och intonationsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas
genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.
Moment 3a. Översättning 1,5 hp
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett
kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.
Moment 3b. Stilistik 1,5 hp
Studenter som inte har svenska som modersmål väljer i stället för översättning ett
moment som innehåller övningar i engelsk stilistik och idiomatiska uttryck för att
ytterligare stärka den språkliga färdigheten.

Examinationsformer
Examination sker genom skriftlig tentamen. I moment 3a och 3b är även seminarierna
betygsgrundande.

Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. All undervisning sker
på engelska. I moment 3a och 3b är aktivt deltagande i seminarierna obligatoriskt.

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska
för grundläggande behörighet.

Övrigt
Ersätter EN1033.
Ämnestillhörighet:

Engelska
Ämnesgrupp:

Engelska
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Engelska

Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1N
Fastställd:

Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-02-16
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16
Reviderad:

Reviderad 2020-07-02
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02

Course Syllabus
EN1086 English Language Structure
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

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

·

·
·

·

·
·
·

describe and explain basic language structures and phenomena of the English
language (such as word class and clause elements) by making use of relevant
grammatical terminology, and to compare these structures with those of other
languages
apply their knowledge and understanding of English language structure and its
stylistic and regional variations so that they can communicate in idiomatic
written English
independently solve language problems with the help of dictionaries, grammar
books or electronic sources
identify grammatical and stylistic mistakes in the texts that they produce
themselves, correct these mistakes and understand why a certain linguistic
choice is preferred in a particular situation
identify the most common problems for learners of English and describe and
explain to the learner what the problem is and how the problem is best dealt with
to facilitate language learning.
demonstrate an understanding of basic speech production
read and transcribe words and sentences using phonetic script
demonstrate language proficiency by applying basic English grammar and
writing rules.

Course Content
The course consists of three modules:
Module 1. Grammar 5 ECTS-credits
This part deals with the fundamental aspects of English grammar including exercises
where the knowledge is applied in analyses of authentic texts with different kinds of
grammatical problems.
*) 1 Credit = 1 ECTS

Module 2. Phonetics 1 ECTS-credits
In the phonetics module the principles of English pronunciation are studied, along with
the main differences between English and Swedish pronunciation . English
pronunciation is practiced through the study of phonetic transcription.
Module 3a. Translation 1.5 ECTS-credits
The translation part is a contrastive study between the two languages Swedish and
English.
Module 3b. Stylistics 1.5 ECTS-credits
Students who do not have Swedish as their native tongue choose an alternative which
includes exercises in stylistics and idiomatic English in order to improve their
proficiency in English.

Assessment
The course is examined through written exams. Modules 3a and 3b are also examined
by seminar participation.

Forms of Study
The course is taught through lectures and seminars. All teaching is conducted in
English. Seminar participation in modules 3a and 3b is obligatory.

Grades
The Swedish grades U - VG.

Prerequisites
General entrance requirements and English 6. No knowledge of Swedish is required.

Other Information
Replaces EN1033.
Subject:

English
Group of Subjects:

English
Disciplinary Domain:

Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

1. English
Progression Indicator within (each) main field of study:

1. G1N
Approved:

Approved by the Department of School of Language, Literatures and Learning, 16
February 2012
This syllabus comes into force 16 February 2012

Revised:
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