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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2015-03-02 och gäller från vårterminen 2016 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
LPGG01, LPGG02 och LPGG04 ska vara godkända.

Lärandemål
Kursens syfte är att de studerande skall utveckla goda och för undervisning av yngre barn relevanta
formella kunskaper i engelska språket och dess kulturer samt muntlig och skriftlig färdighet.
Studenterna skall utveckla färdigheter i att stimulera skolelever till ett lustfyllt och effektivt lärande av
engelska.

Delkurs 1. Engelskans ljud och struktur, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
- 1. kommunicera på standardengelska i tal och skrift
- 2. beskriva och förklara vanliga språkliga strukturer och företeelser i både talad och skriven engelska
som kan utgöra svårigheter för inlärare

Delkurs 2. Språkinlärning i teori och praktik, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
- 1. redogöra för huvuddragen i några viktiga språkinlärningsteorier och språksyner samt kunna
diskutera dessa i relation till styrdokumenten i engelska
- 2. planera och diskutera undervisning och bedömning i engelska för yngre barn
- 3. redogöra för teorier om hur elevers språkutveckling kan stimuleras på varierande sätt, bl a genom
målgruppsanpassad litteratur, samt exemplifiera hur dessa kan implementeras
- 4. omsätta sina egna kunskaper i engelska språket och vardagliga kulturella företeelser i planerade



undervisningssituationer.

Innehåll
Kursen utgör en introduktion till engelskstudier och språkinlärning ur teoretiska och praktiska
perspektiv:

Delkurs 1. Engelskans ljud och struktur, 7,5 hp
Delkursen utgör en introduktion till engelskans språkliga grunder och formella beskrivning och
innehåller följande komponenter:
- Viktiga aspekter av engelskans ljudlära
- Övningar i engelskt uttal och transkription
- Vanliga uttalsproblem och sätt att åtgärda dessa
- Grammatiska grundbegrepp och huvuddragen i engelsk syntax
- Övningar i tillämpad grammatik
- Muntlig och skriftlig språkfärdighetsträning

Delkurs 2. Språkinlärning i teori och praktik, 7,5 hp
Delkursen har som centralt innehåll olika aspekter på språkinlärning, både i teori och tillämpning.
Följande delar behandlas:
- Huvuddragen i några viktiga språkinlärningsteorier och språksyner samt hur dessa kan kopplas till
skolans mål och undervisning i engelska
- Metoder för att omsätta sina egna kunskaper i en varierad och stimulerande undervisning, med
utgångspunkt i olika estetiska och lekfulla uttryckssätt
- Sätt att följa och bedöma yngre barns språkutveckling och planera för deras fortsatta utveckling
- Olika typer av texter, t ex barnlitteratur och andra media, dels lämpliga för att stimulera yngre barn i
deras språkutveckling, dels för kursdeltagarnas eget lärande
- Inblickar i vardagliga kulturella företeelser från engelskspråkiga miljöer
- Tillämpning av kunskaper om vardagliga kulturella företeelser från engelskspråkiga miljöer i
planerade undervisningssituationer, delvis med hjälp av IKT.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen innehåller moment med obligatorisk närvaro, vilket specificeras i berörda delkursers
studiehandledningar och momentscheman.

Delkurs 1: Båda målen examineras individuellt, mål 1 genom skriftlig tentamen och muntligt prov,
mål 2 genom skriftlig tentamen.

Delkurs 2: Samtliga mål examineras individuellt med avseende på innehåll såväl som
språkbehandling, mål 1 genom skriftlig inlämningsuppgift och mål 2, 3 och 4 genom både skriftliga
inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Alla examinerande moment är obligatoriska.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.
Kursen överlappar med kurserna ENGALX, ENGA1X, ENGA2X, ENGA3X samt ENGA4X och kan
ej ingå i examen tillsammans med dessa.
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