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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- beskriva och klargöra centrala begrepp inom sociolingvistik, andraspråksinlärning och
litteraturstudier
- visa fördjupad förståelse för övergripande termer och analyssätt inom engelsk lingvistik och
litteratur
- redovisa, jämföra och förklara centrala begrepp och teorier inom forskningsfältet
 
Färdighet och förmåga
-använda teoretiska och analytiska ramverk vid studiet av lingvistiska data och litterära texter
-analysera språklig interaktion samt litterära texter ur ett genusperspektiv
-planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig studie inom ämnet
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-beakta forskningsetiska principer
-analysera och kritiskt granska det egna och andras arbeten
-jämföra och kritiskt granska begrepp och teorier inom sociolingvistik, andraspråksinlärning

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=ENG800&revisionId=5003&lang=sv
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och litteraturteori
 

Kursens innehåll I kursen studeras lingvistiska och litterära teorier samt analysmetoder. Dessutom får den
studerande möjligheten att utveckla en egen frågeställning i enlighet med internationella
akademiska standarder inom antingen engelska lingvistiska traditioner eller
litteraturanalytiska traditioner.
 
Moment 0010 Sociolingvistik och andraspråksinlärning 7,5 hp
 
Momentet ger en introduktion till sociolingvistikens centrala begrepp och sociolingvistisk
forskning. Dessutom får studenten utveckla förståelsen genom en valbar fördjupning med
inriktning mot antingen sociolingvistiska genusperspektiv, eller andraspråksinlärning med
fokus på engelskämnets didaktik samt sociokulturella perspektiv.
 
Moment 0020 Litteratur och litteraturteori 7,5 hp
 
I momentet behandlas vald engelskspråkig litteratur som representerar olika stilar och
inriktningar. Momentet fokuserar även på grundläggande litteraturkritiska begrepp och
metoder.
 
 
Moment 0030 Självständigt arbete 15 hp
 
I momentet ingår en uppsats om 15 högskolepoäng där den studerande får övning i att planera
och genomföra ett självständigt arbete samt kritiskt granska ett annat självständigt arbete
inom antingen de engelsk litterära- eller engelsk lingvistiska traditioner.

Undervisning Föreläsningar, seminarier samt individuell handledning.

Förkunskaper Studier inom ämneslärarprogrammet omfattande 60 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) inklusive 15 hp VFU, samt 60 hp i ett undervisningsämne och 60 hp i det andra
undervisningsämnet. 

Examinationsform Skriftliga inlämningsuppgifter samt examinerande seminarier för moment 0010.
 
Skriftliga inlämningsuppgifter samt examinerande seminarier för moment 0020.
 
Självständigt arbete samt opponent- och respondentskap för moment 0030.

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

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0010   Sociolingvistik och andraspråksinlärning 7,5 hp Betyg: AF

0020   Litteratur och litteraturteori 7,5 hp Betyg: AF

0030   Självständigt arbete 15 hp Betyg: AF


