KURSPLAN

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Engelska för ämneslärare (1-30) 30hp
English for Teachers in Secondary Education (1-30) 30cr
Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi
Version
Beslutad den

Gäller fr.o.m.

2019-03-01

HT2019

Fördjupning

G1N

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

ENG018

Högskolepoäng

30hp

Huvudområde

Engelska

Ämnesgrupp

Engelska

Utbildningsområde

Humanistiska området 100.0%

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- definiera och förklara centrala grammatiska begrepp i det engelska språket
- definiera och förklara engelska termer och begrepp inom litteraturanalys
- redogöra för centrala aspekter i engelsk språkdidaktik med fokus på elevers lärande av ett
främmande språk
- förklara grundprinciperna för hur elevers språkfärdighet kan bedömas och stödjas
- redogöra för hur skolans styrdokument tillämpas i undervisningen i engelska
- förklara och diskutera olika varianter av engelska som första- och andraspråk
Färdighet och förmåga
- förklara och analysera centrala begrepp inom språkstruktur ur ett kontrastivt perspektiv
- använda idiomatisk akademisk engelska i tal och skrift
- analysera samtida engelskspråkiga litterära texter och därvid tillämpa grundläggande
terminologi
- planera, utföra samt utvärdera kommunikativ språkundervisning i engelska
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska egna och andras texter och presentationer

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- reflektera över rollen som ämneslärare i engelska.
Kursens innehåll

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i
engelska samt deras förmågor till kritiskt tänkande. Vidare introduceras grundläggande
begrepp för analys av språk och litteratur. De kommunikativa färdigheterna tränas speciellt
genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser. Överväganden för
undervisning i engelska som främmande språk introduceras likaså, och genomgående görs
kopplingar mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska.
Momentet språkstruktur innehåller en systematisk genomgång av engelskans språkstruktur
och presenterar kontrastiva skillnader mellan svenskan och engelskan. I Skriftlig
kommunikation tränas studenternas skriftliga uttrycksförmåga på engelska i olika texttyper
genom processkrivning. Momentet bygger på sk peer review-förfarande där stor vikt läggs vid
de studerandes egna kommentarer på varandras uppsatser. I litteraturmomentet analyseras
samtida litterära verk från olika delar av den engelskspråkiga världen. Termer för litterär
analys introduceras och tillämpas. Litteraturens roll i språkundervisningen behandlas. I
Språkdidaktik introduceras didaktiska teorier och metoder för undervisning i engelska. I
momentet ingår också planering av undervisning utifrån kritisk granskning av
undervisningsmetoder i ett historiskt perspektiv samt bedömning och betygsättning. I
momentet "Engelska i världen" studeras hur engelska fungerar i ett mångkulturellt
sammanhang genom studier av engelska som modersmål, engelska som andraspråk och
engelska som främmande språk.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
(områdesbehörighet 6c/A6c).

Examinationsform

0010Seminarier, skriftliga uppgifter och skriftlig tentamen
0020Seminarier och skriftliga uppgifter
0030Seminarier, skriftliga uppgifter och muntliga presentationer
0040 Seminarier, skriftliga uppgifter och muntliga presentationer
0050 Seminarier och skriftlig tentamen

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Språkstruktur

7,5hp

Betyg: AF

0020 Skriftlig kommunikation

5hp

Betyg: AF

0030 Samtida engelskspråkig litteratur

7hp

Betyg: AF

7,5hp

Betyg: AF

3hp

Betyg: AF

0040 Språkdidaktik
0050 Engelska i världen

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

