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Kurskod: ENGL61

Kursens
benämning:

Engelska B för ämneslärare
English B for Secondary Education

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 2019-08-20 och gäller från vårterminen 2020 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 15 hp godkänt på ENGL30 Engelska A för ämneslärare. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kursen syftar till att vidareutveckla blivande lärares språkfärdighet samt introducera ämnesdidaktiska
begrepp och teorier om språkinlärning. Kursen syftar dessutom till att reflektera över och analysera
språkets och litteraturens roll och betydelse för skola, individer och samhälle ur nutida och historiska
perspektiv.

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1 - Ämnesdidaktik I, 7.5 hp



Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för och använda centrala begrepp och teorier inom engelsk ämnesdidaktik,
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.

Delkurs 2 - Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. beskriva och förklara metoder och ansatser som används vid språkvetenskapliga analyser,
2. redogöra för koncept och teorier som används för att beskriva språkutveckling och språkinlärning,
3. tillämpa kunskaper inom språkvetenskap på praktiska problem som rör språkutveckling och
språkinlärning och
4. sammanfatta och sammanställa forskning inom engelsk språkvetenskap med korrekt hantering av
källor och referenser.

Delkurs 3 - Engelskspråkig litteratur före 1800, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. identifiera huvuddrag i den engelskspråkiga litteraturens historiska utveckling fram till 1800,
2. tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i textanalys,
3. jämföra litterära och historiska aspekter av texter från olika epoker fram till 1800 och
4. producera välstrukturerade litteraturanalytiska texter på standardengelska med korrekt hantering av
källor.

Delkurs 4: Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. identifiera huvuddrag i den engelskspråkiga litteraturens historiska utveckling efter 1800,
2. tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i textanalys,
3. jämföra litterära och historiska aspekter av texter från olika epoker efter 1800 och
4. producera välstrukturerade litteraturanalytiska texter på standardengelska med korrekt hantering av
källor.

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 - Ämnesdidaktik I, 7.5 hp
I delkursen behandlas ämnesdidaktiska teorier om första-, främmande- och andraspråksinlärning. Under
delkursen orienterar sig studenten inom ämnesdidaktik i relation till gällande nationella läro- och
kursplaner, vilken sedan omsätts i egen lektionsplanering. I delkursen behandlas även bedömning av
engelsk språkfärdighet i teori och praktik samt engelskans särpräglade roll ur ett historiskt och
interkulturellt perspektiv.

Delkurs 2: Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp
Kursen fokuserar på språkutveckling och språkinlärning. I delkursen introduceras koncept och teorier
som beskriver första- och andraspråksinlärning, jämförs de processer som ligger till grund för
språkutveckling och språkinlärning samt diskuteras angränsande frågeställningar som rör studier av
tvåspråkighet. Studenten fördjupar också sina teoretiska kunskaper inom språkvetenskapens många
underfält. En viktig del av kursen går ut på att studenten ges möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper
inom språkinlärning genom praktiska fältövningar.

Delkurs 3: Engelskspråkig litteratur före 1800, 7.5 hp
Delkursen är strukturerad som en historisk översikt av engelskspråkig skönlitteratur, med fokus på
brittisk och amerikansk litteratur, fram till 1800. I kursen läses skönlitteratur i urval som kontextualiseras
socialt och historiskt genom parallella studier av den litteraturhistoriska, kulturhistoriska och politiska
utvecklingen, främst i Storbritannien och USA.



Delkurs 4: Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp
Delkursen är strukturerad som en historisk översikt av engelskspråkig skönlitteratur, med fokus på
brittisk och amerikansk litteratur, efter 1800. I kursen läses skönlitteratur i urval som kontextualiseras
socialt och historiskt genom parallella studier av den litteraturhistoriska, kulturhistoriska och politiska
utvecklingen, främst i Storbritannien och USA.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Lärandemål 1 och 3 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift; lärandemål 2
examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande i seminarier; lärandemål
3 examineras även genom en individuell muntlig presentation.
Delkurs 2: Lärandemål 1-2 examineras genom en individuell muntlig presentation och lärandemål 1-4
examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 3: Samtliga lärandemål examineras genom en individuell muntlig presentation och en
salstentamen.
Delkurs 4: Samtliga lärandemål examineras genom en individuell muntlig presentation och en
salstentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kurserna ENGB60, ENGB62, ENGB63, ENGB64 får inte samtidigt med ENGL61 ingå i en examen.


