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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för centrala aspekter inom andraspråksinlärning, språkutveckling och
kommunikativt språkundervisning i teori och praktik
- redogöra för och diskutera konsekvenser av engelskans spridning i världen och hur detta kan
påverka engelskundervisningen i Sverige samt engelskan som kultur- och demokratiämne
- förklara grunder för hur elevers språkutveckling kan bedömas och stödjas
-redogöra för centrala aspekter inom engelsk språkdidaktik med särskilt fokus på barns
tillägnande av ett främmande språk
- redogöra för hur barnlitteratur kan användas i språkundervisningen
 
Färdighet och förmåga
- planera, genomföra och utvärdera kommunikativ  undervisning i engelska i årskurserna 4 till
6
- analysera den egna bedömningspraktiken i engelska med utgångspunkt från teorier om
bedömning och ett kommunikativt språkundervisningsideal
 

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=ENG510&revisionId=3247&lang=sv
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kritiskt granska egna och andras texter och presentationer

Kursens innehåll Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i
engelska och att utveckla deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4-6. Detta sker
genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det
engelska språkets spridning i världen studeras och kursen tar även upp frågor om identitet och
kultur. Kursen behandlar materialval samt planering av undervisning, bedömning och
betygsättning. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt
fokus på barns tillägnande av ett främmande språk.  I samtliga moment problematiseras
innehållet i förhållande till ämnesdidaktiska frågeställningar. De kommunikativa
färdigheterna tränas ytterligare genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser
och redovisar muntliga uppgifter på seminarier. Studenterna får också träning i att ge och ta
konstruktiv kritik.

Undervisning 0010	Föreläsningar och seminarier
0020	Föreläsningar och seminarier
0030	Föreläsningar och seminarier 

Förkunskaper Svenska för grundlärare 30 hp samt utbildningsvetenskaplig kärna 1, 30 hp

Examinationsform Muntliga och skriftliga examination

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

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

Moment 
0010   Barn- och ungdomslitteratur 4 hp Betyg: AF

0020   Engelsk språkdidaktik 9 hp Betyg: AF

0030   Engelska som världspråk 2 hp Betyg: AF


