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Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för engelskans grundläggande grammatiska strukturer i ett kontrastivt 	perspektiv
med fokus på idiomatisk språkanvändning
- redogöra för det engelska ljudsystemet i ett kontrastivt perspektiv
- förklara och analysera grundläggande skillnader mellan engelsk och svensk 	språkstruktur
och fonologi
- redogöra för hur skönlitteratur kan användas i språkundervisningen
 
Färdighet och förmåga
-använda nyanserad engelska i tal och skrift med godtagbar formell säkerhet och 	idiomatik,
med särskilt fokus på klassrumssituationer i årskurserna 4 till 6
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kritiskt granska egna och andras texter och presentationer

Kursens innehåll Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=ENG509&revisionId=3246&lang=sv
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strukturer med speciellt fokus på kontrastiva aspekter. Dessa teoretiska kunskaper kopplas till
studentens egen språkproduktion, både skriftlig och muntlig. Studenten lär sig känna igen
vanliga fel i elevers språkproduktion på engelska och utvecklar den egen språkfärdigheten. 
 
Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och
medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig
språkfärdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt
viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på
skillnader gentemot svenskan. Läsning och diskussion av några samtida engelskspråkiga
romaner och noveller ger studenterna inblickar i delar av den engelskspråkiga kulturen.

Undervisning Undervisningen sker till största delen i seminarier där stort utrymme ges för interaktion på
målspråket. All undervisning sker på engelska och syftar till att uppmuntra diskussioner och
reflektioner rörande språkets roll och funktioner, samt aspekter på dess tillämpning som
undervisningsämne för årskurs 4-6.
 
0010	Föreläsningar och seminarier
0020	Seminarier och praktiska övningar i skrift och tal
0030	Seminarier och gruppdiskussioner

Förkunskaper Svenska för grundlärare 30hp samt utbildningsvetenskaplig kärna 1.

Examinationsform 0010	Seminarieredovisningar och skriftlig tentamen
0020	Seminarieredovisningar och skriftlig och muntlig tentamen
0030	Skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarieredovisningar

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Grundläggande språkstruktur och fonologi 7 hp Betyg: AF

0020   Språkfärdighet 5 hp Betyg: AF

0030   Samtida engelsk litteratur 3 hp Betyg: AF


