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Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2017-08-30 och gäller från vårterminen 2018 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
15 hp godkänt av ENGL01. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kursens syftar till fördjupad utveckling av kommunikativa färdigheter och språkliga, kulturella och
didaktiska kunskaper i ett nutida och historiskt perspektiv. Dessutom syftar kursen till
vidareutveckling av förmågan att reflektera över och analysera språkets, litteraturens och kulturens roll
och betydelse för skola, individer och samhälle.

Kursen innehåller fyra delkurser med specifika mål enligt nedan.

Delkurs 1: Litteratur, 10,5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för den engelskspråkiga litteraturens historiska utveckling i Storbritannien och USA från
renässansen till modernismen, i muntlig och skriftlig form med god språkhantering,
2. tillämpa olika litterära begrepp i analys och tolkning samt kunna jämföra litterära aspekter i texter
från olika tider, i muntlig och skriftlig form med god språkhantering och
3. skriva grundläggande litteraturvetenskaplig text med korrekt referenshantering, struktur och
språkriktighet samt redogöra för innehåll i vetenskaplig text.

Delkurs 2: Språkvetenskaplig teori och metod, 8 hp

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
1. analysera språkliga företeelser i ett teoretiskt och tillämpat perspektiv,
2. redogöra för grundläggande språkvetenskapliga begrepp och applicera dessa på språkligt material,



3. planera och genomföra en redogörelse för språkvetenskaplig teori och metod i utvald publicerad
forskning och
4. använda och visa medvetenhet om språkbruk och stilistisk variation i standardengelska.

Delkurs 3: Engelsk språkhistoria, 4 hp

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
1. beskriva engelskans utveckling och analysera språkliga företeelser i ett historiskt perspektiv,
2. redogöra för grundläggande språkhistoriska begrepp och applicera dessa på språkligt material och
3. redogöra för utvald språkhistorisk forskning.

Delkurs 4: Engelskdidaktik, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för teorier inom engelsk ämnesdidaktik samt använda de viktigaste begreppen,
2. bedöma språkinlärares receptiva och produktiva förmågor samt betygsätta utifrån gällande
betygssystem och ämnesmål i gällande styrdokument och
3. planera engelskundervisning med explicita undervisningsmål baserad på etablerad
språkinlärningsteori och ämnesdidaktik.

Planeringen skall vara anpassad för aktuell målgrupp och knuten till gällande styrdokument.

Innehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kursen består av följande delkurser och moment:

1. Litteratur, 10,5 hp
Brittisk och amerikansk litteratur, -historia och -teori. Delkursen består av studier av brittisk och
amerikansk skönlitteratur i urval, samt historia och litteraturhistoria, inklusive litterära,
kulturhistoriska och politiska skeenden i Storbritannien och USA från renässansen till modernismen.
Texter analyseras skriftligt och muntligt utifrån kulturella och teoretiska sammanhang.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

2. Språkvetenskaplig teori och metod, 8 hp
Under delkursen behandlas teorier och begrepp inom centrala forskningsfält i engelsk lingvistik.
Språkvetenskapliga problem och vanliga forskningsmetoder som används inom språkforskning
diskuteras med avseende på tillämpning i förhållande till typ av språkvetenskapligt problem. Studenten
utvecklar dessutom förtrogenhet med språkvetenskaplig forskning och dess akademiska diskurs.

3. Engelsk språkhistoria, 4 hp
Under delkursen behandlas grunddragen i det engelska språkets historia med särskild tonvikt på
sådana företeelser som avspeglas i modern engelska samt det engelska språkets nutida
utvecklingstendenser. Vidare utvecklar studenten förtrogenhet med språkhistorisk forskning och dess
akademiska diskurs.

4. Engelskdidaktik, 7,5 hp
Översikt över vetenskapliga teorier om första-, främmande- och andraspråksinlärning. Orientering
inom ämnesdidaktik i relation till gällande nationella läro- och kursplaner, vilken sedan skall omsättas
i egen lektionsplanering. Orientering om bedömning av engelsk språkfärdighet i teori och praktik.
Översikt över engelskans särpräglade roll ur ett historiskt och interkulturellt perspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Delkurs 1:
Lärandemål 1 respektive 2 examineras genom en skriftlig salstentamen samt en muntlig presentation.
Lärandemål 3 examineras genom en individuell skriftlig uppgift i form av en uppsats.

Delkurs 2:
Lärandemål 1, 2 och 4 examineras i en skriftlig salstentamen.
Lärandemål 3 examineras individuellt i muntlig form.

Delkurs 3:
Lärande mål 1, 2 och 3 examineras i en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en
hemtentamen.
Lärandemål 3 examineras även genom deltagande i en workshop med muntlig presentation.

Delkurs 4:
Lärandemål 1 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 2 examineras skriftligt i form av en inlämningsuppgift samt muntligt genom deltagande i
seminarier.
Lärandemål 3 examineras genom en kombinerad muntlig och skriftlig redovisning.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på minst 21 av kursens 30
högskolepoäng.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kurserna ENGBG1, ENGBL1 och ENGL02 får ej samtidigt med kursen ENGL12 ingå i examen

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.
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