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Engelska, 1-30 högskolepoäng 
English, 1-30 Higher Education credits 
 
Grundnivå A 
 
Allmänt 
K ursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk 
utbildning i ämnet engelska. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande ha 
- utvecklat förmågan att använda engelska i tal och skrift utan att göra elementära 
 uttals-, stavnings- och grammatikfel.  
-  utvecklat kunskaper och färdigheter i grammatiska och fonetiska grundbegrepp 
 och relevant terminologi samt tillägnat sig insikt i systematiska skillnader mellan 
 svenskan och engelskan 
-  utvecklat insikt i och kunskap om engelskspråkig litteratur från olika tider och 
 geografiska områden genom studiet av texter (skönlitteratur, tidningstexter, 
 sakprosa)  
-  utvecklat kunskaper om och skaffat sig överblick över brittiska och amerikanska 
 samhällsförhållanden. 
  
Innehåll 
1.  Språkfärdighet 1, 7, 5 hp 
2.  Lingvistik 1, 7, 5 hp 
3.  Engelskspråkig litteratur 1, 7, 5 hp 
4.  C ultural Studies 1, 7, 5 hp 
 
Delkurs 1: Språkfärdighet 1, 7,5 hp 
Language Proficiency 1, 7,5 HE credits 
  
Innehåll och former 
Praktisk muntlig övning genom diskussioner, uppgifter/sammanfattningar, redogörelser 
och korta föredrag inför åskådare. 
Studium av engelskans grammatiska struktur samt skillnader mellan svenskan och 
engelskan. 
Grammatik, vokabulär, synonymi, fraseologi och idiomatiska uttryckssätt i samband med 
översättningsövningar och övningar i fri skriftlig produktion samt korpusstudier via dator. 
Skrivprocessmetodik och andra skriftliga uppgifter som till exempel översättning i 
anslutning till den studerade kurslitteraturen. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- kunna använda engelska språket med självförtroende i olika typer av situationer 
- känna till och kunna förklara grundläggande skillnader mellan svenska och 

engelska vad gäller uttal, grammatik samt vokabulär och idiom 

Kurskod:  LEAA17 
Fördjupn.:   G1N 
Utb.omr.:  HU 
Ämneskod:  ENA 
Ämnesgrupp:  EN1 



 
 
 
Examination  
D elkursen examineras genom individuellt språkfärdighetsprov (V oc/MC T  och uppsats) 
och individuell tentamen på grammatik och prepositioner. D essutom ingår två 
inlämningsuppgifter. D et muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
Godkänd krävs dessutom att de individuella proven har sammanräkningsbetyget V G. 
 
Delkurs 2: L ingvistik 1, 7,5 hp 
Linguistics 1, 7,5 HE credits 
 
Innehåll och former 
Grundläggande språkvetenskaplig terminologi 
Människans språkutveckling 
Morfologi, syntax och semantik 
Grundläggande koncept inom sociolingvistik 
Fonetiska grundbegrepp, transkription och ljudlära samt systematiska skillnader mellan 
svenska och engelska 
Praktiska muntliga och skriftliga uppgifter i anslutning till kurslitteraturen 
Grundläggande inblick i korpus-studium via dator 
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna  

- på egen hand läsa och använda fonetisk skrift, förklara dess innebörd samt ha 
utvecklat medvetenheten om skillnader mellan olika länders uttal 

- ha insikt i lingvistikens olika delområden (morfologi, syntax, sematik) 
- vara bekant med grundläggande språkvetenskaplig terminologi 

 
Examination 
D elkursen examineras genom två individuella prov (fonetik och lingvistik). Det muntliga 
deltagandet skall vara godkänt. 
 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
Godkänd krävs dessutom att båda de individuella proven har betyget V G.  
  
D elkurs 3: E ngelskspråkig litteratur 1, 7,5 hp 
English Language Literature 1, 7,5 HE credits 
 
Innehåll och former 
Läsning och diskussion av huvudsakligen skönlitterära brittiska, amerikanska och andra 
engelskspråkiga texter av varierande slag (prosa, poesi och dramatik) från huvudsakligen 
1900-talet. V iss del av litteraturkursen väljes av den studerande i samråd med 
undervisande lärare. 
T extanalytiska och språkliga uppgifter i anslutning till den lästa texten. 
Jämförande, analyserande och fritt skapande skrivuppgifter i anslutning till den lästa 
litteraturen. 
Studium av ett kort litteraturhistoriskt översiktsverk. 
Sökning av litterära texter via dator. 
Beaktande av sociala och interkulturella aspekter samt könsroller i anslutning till  
studerade texter. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande  

- känna till grundläggande begrepp och definitioner samt grundläggande analytiska 
strategier 

 
 



 
 

- känna till och ha läst ett antal skönlitterära verk från företrädesvis 1900-talet och 
senare 

- ha utvecklat sin egen läsförståelse vad gäller precision och nyanser 
 
Examination  
D elkursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt muntlig och skriftlig 
examination av 500 valfria sidor text. D et muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
Godkänd krävs dessutom att det individuella provet har betyget V G. 
 
Delkurs 4: C ultural Studies 1, 7,5 hp 
Cultural Studies 1, 7,5 HE credits 
 
Innehåll och former 
Studium av äldre och modernare texter som behandlar kultur- och samhällsförhållanden 
samt miljöfrågor i främst USA och Storbritannien samt relaterade uppgifter. 
Materialsökning via Internet. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande  

- ha utvecklat sin kunskap om kulturella förhållanden i olika engelskspråkiga länder 
genom att ha läst, analyserat och diskuterat ett antal texter från företrädesvis 1900-
talet och senare 

 
Examination  
D elkursen examineras genom individuellt skriftligt prov. 
D et muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
 
För Godkänd på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För V äl 
Godkänd krävs dessutom att det individuella provet har betyget V G. 
 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt  
Sv B/Sv2 B och En B med lägst betyget Godkänd. 
 
Kursuppläggning  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, skriftliga och muntliga uppgifter, 
genomgångar, övningar och redovisningar (enskilt och i grupp) samt examinatorier. 
 
Examination och betyg 
För examinationsformer se varje delkurs. 
 
Som betyg används V äl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. För att få betyget V äl 
Godkänd på hela kursen krävs V äl Godkänd på minst tre av delkurserna varav en av 
delkurserna skall vara Språkfärdighet1.  
 
Kursvärdering 
K ontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kusen före dess slut. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 



 
HLK KURSLITTERATUR 
 VT 2010 
 
Reviderad 2008-12-19,  2009-06-10, 2009-12-10 
Engelska, 1-30 hp  
  Antal sidor 
D elkurs 1: Språkfärdighet 1 
Björk, Lennart och Räisänen, Christine (1996) Academic Writing: A University Course. 
Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-60501-3. Läses enl. anvisn.                     100 
Hudson, Jean, Paradis, Carita och Warren, Beatrice (2001) Basic English Grammar.  
A web-linked course, Lund: Studentlitteratur  
www.studentlitteratur.se/basicenglishgrammar                                             160 
McCarthy, Michael och O’Dell, Felicity  (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. 
Cambridge: Cambridge University Press. Läses enl. anvisn.                         100 
Sargeant, Howard (2002) Understanding Prepositions. Singapore: Learners Publishing.180 
Svartvik, Jan och Sager, Olof (1996) Engelsk universitetsgrammatik. Esselte studium, 
senaste utgåva. Läses enl. anvisn.                                                                     440  
I delkursen ingår ett visst antal tidningsartiklar.                                         50  
 
Delkurs 2: Lingvistik 1 
Rönnerdal, Göran och Johansson, Stig  Introducing English Pronunciation. 
Lund: Studentlitteratur. Third edition       150 
Rönnerdal, Göran och Johansson, Stig  English Pronunciation, A Workbook, 
Lund: Studentlitteratur.         120 
Yule, George. 2006. The Study of Language. Cambridge: CUP.    273 
I delkursen ingår också ett begränsat antal språkvetenskapliga artiklar.   50 
 
Delkurs 3: Engelskspråkig litteratur 1 
Gustavsson, Bo English Poetry: From Wyatt to Walcot. Lund: Studentlitteratur 
(senaste utgåva).                                                                                            75 
Henry, Alastair and Walker Bergström, Catharine (2001) Texts and Events.  
Lund: Studentlitteratur (kap. 8-11 och 16-18)                                           200                                       
Keegan, J.P. (2000) The Penguin Book of English Verse 
Lodge, David (1991) Paradise News                                                                 370  
Moore, G. (1989) The Penguin Book of American Verse 
Morrison, Toni (2004  ) Beloved       200 
Pritchett, V S (Ed.) 2001 The Oxford Book of Short Stories    150 
Shaw, George Bernard Pygmalion                                                                       100 
 
I kursen ingår också ett begränsat antal litterära artiklar.                                         50  
Utöver de ovanstående verken läses ytterligare minst 500 sidor text som väljs i samråd 
med undervisande lärare. Verken skall vara av representativa 1900-författare. Förutom 
brittiska och amerikanska författare kan exempelvis kanadensiska och australiensiska  
(och andra genuint engelskspråkiga författare) ingå.                                         500 
 
Delkurs 4: Cultural Studies 1  
Mauk, David och Oakland, John (2002) American Civilization; An Introduction  
Latest edition. London: Routledge.                                                                           330 
McCarthy, Michael och O’Dell, Felicity  (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. 
Läses enl. anvisn.                                                                                                    100 
I kursen ingår dessutom läsning av olika artiklar enligt anvisning samt ett 
antal engelskspråkiga tidningar.                                                                              50  
I kursen ingår också Henry, Alastair och Catharine Walker Bergström Texts and Events. 
(kap. 8-11 och 16-18) som även används i delkursen Engelskspråkig litteratur 1 
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