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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 skolans styrdokument samt hur dessa tillämpas i undervisningen i ämnet
engelska
- förklara grundprinciperna för hur elevers språk- och skrivfärdighet i ämnet engelska kan
bedömas och stödjas 
- redogöra för sammanhanget mellan litteratur, sociala relationer och kulturella företeelser.
 - visa sådana kunskaper i engelsk språkdidaktik, inklusive metodik, som krävs för
litteraturundervisning för unga och vuxna inom ämnet engelska 
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning i ämnet engelska.
 
Färdighet och förmåga:
- använda nyanserad idiomatisk akademisk engelska i tal och skrift
- analysera elevtexter utifrån ett didaktiskt perspektiv  
- självständigt och vetenskapligt argumentera för egna antaganden och slutsatser om litterära
texter och ämnesdidaktisk litteratur 
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning i engelskspråkig litteratur 
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg och att beakta betydelsen av



Sida 2 

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. 

olika mediers och digitala miljöers roll i ämnet engelska.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- reflektera över den egna bedömningspraktiken som ämneslärare i engelska 
- kritiskt granska egna och andras texter och presentationer
- kritiskt reflektera kring litteraturens roll och funktion i utbildningen för det demokratiska
samhället.   

Kursens innehåll Moment 0010 Skriftlig och muntlig kommunikation med ämnesdidaktiskt fokus (4 hp):
 
I momentet tränas studenternas skriftliga och muntliga uttrycksförmåga för ökad språklig
medvetenhet i engelska i olika texttyper, till exempel argumenterande och jämförande texter
och presentationer. Momentets bygger på en progression från enklare stycken till komplexa
texter och från enklare till mer komplexa presentationer. Genom ett didaktiskt perspektiv på
texters innehållsliga och strukturella kvaliteter utvecklas studenternas förmåga att bedöma
elevers skriftliga färdighet i årskurs 7-9 och gymnasiet och studenterna ges möjlighet att
diskutera och reflektera kring sina egna bedömningspraktiker. Vidare läggs stor vikt vid
studenters kommentarer på varandras uppsatser och presentationer, vilket ger kunskap om hur
kamratrespons kan utformas samt tränar förmågan att ge formativ feedback. Det
ämnesdidaktiska perspektivet följs upp genomgående och material kring betyg och
bedömning och Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) används som
utgångspunkt.
 
Moment 0020 Engelskspråkig litteraturdidaktik (6 hp):
 
I momentet behandlas litteraturens roll i undervisningen i skolämnet engelska utifrån
kursplanerna för årskurserna 7-9 samt Engelska 5, 6 och 7 vid gymnasieskolan och
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Mångfald, inklusive det mångkulturella klassrummet,
globalisering, demokratiska värderingar och kritiskt tänkande är viktiga begrepp som
diskuteras med utgångspunkt i film och ungdoms- och vuxenlitterära texter från olika genrer
(fiktion, dramatik, dikt), såväl samtida som utdrag av äldre verk. I samband med
skönlitteraturen läser studenterna texter som speglar internationell och svensk forskning inom
litteraturdidaktiska teorier. Därigenom ges studenterna verktyg för att på vetenskaplig grund
göra ett genomtänkt och varierat urval av litteratur för sin undervisning. Utifrån kursplanerna
för engelska i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan och genom studier av praktiska handböcker
undersöker studenterna olika arbetssätt och arbetsformer för litteraturundervisning. I
momentet finns således både inslag av mer praktisk natur, som exempelvis planeringen av
undervisningsmoment i litteratur och lärarens arbete med betyg och formativ bedömning,
samt mer teoretiska inslag såsom diskussioner kring nationella och internationella
undervisningsmodeller. 

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordning
2021:1336. För ämnet engelska gäller: Kandidatexamen i engelska eller examen på avancerad
nivå i engelska.

Examinationsform Moment 0010. Seminarier, skriftliga uppgifter och muntliga presentationer.
Moment 0020. Seminarier, skriftliga uppgifter och muntliga presentationer.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig och muntlig kommunikation med
ämnesdidaktiskt fokus

4 hp Betyg: AF

0020   Engelskspråkig litteraturdidaktik 6 hp Betyg: AF


