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Innehåll
Kursens övergripande fokus är att belysa språksynen i kursplanen för ämnet engelska. Vidare får studenten insikt i
ämnesdidaktisk forskning. Vikten av ett inkluderande förhållningssätt på engelskundervisningen diskuteras och studenten
erbjuds verktyg för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn. Analys och bedömning av elevers kunskaper och färdigheter
utifrån kursplanen i engelska ingår i kursen. Skolverkets bedömningsstöd presenteras för att sedan testas i den egna
verksamheten. Momentet avslutas med ett reflektionsdokument. IT och media diskuteras som verktyg för såväl lärande som för
kommunikation
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv diskutera och kritiskt granska kursplanen i engelska och omsätta dess
kunskapssyn i didaktisk planering
 redogöra för ämnesdidaktisk forskning med relevans för kursen och kunna omsätta den i didaktisk planering
 redogöra för hur val av innehåll och arbetsmetoder kan underlätta lärande för alla barn oavsett klass, kön och etnicitet
 redogöra för hur ett inkluderande förhållningssätt kan underlätta för alla barn oavsett klass, kön och etnicitet
 använda ändamålsenlig engelska som arbetsspråk i klassrummet och variera sitt språk både muntligt och skriftligt
med hänsyn till syfte och mottagare
 förklara grammatiska fenomen och strukturer i engelska
 förklara fonologiska fenomen och strukturer i engelska
 analysera fonologiska fenomen som är vanliga problemområden hos barn som lär sig engelska
 förklara det vidgade textbegreppet samt exemplifiera hur engelsk skönlitteratur, film, sånger, ramsor och estetiska
uttrycksformer kan användas som redskap för språkutveckling i engelska där såväl läslust, skrivglädje som
kulturmöten skapas med hänsyn tagen till det enskilda barnet
 använda IT och andra medier som verktyg för lärande i undervisningen och för att visa på och ta vara på den
vardagsengelska som omger eleverna
 bedöma och analysera elevers kunskaper och färdigheter utifrån kursplanen i engelska
Undervisningsformer
Kursen ges som en kombination av distans och campus. Antalet campusträffar är sex stycken, fördelat på intensivträffar
torsdag-lördag, en gång vardera termin.
Undervisningsformer är föreläsningar, workshops, seminarier, studiegruppsarbete och självstudier. Distansundervisningen sker
med hjälp av en virtuell mötesplats i form av ett webbaserat forum för information och dialog. Undervisningen kommer att

bedrivas på både svenska och engelska.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Litteraturseminarier, muntliga och skriftliga redovisningar såväl enskilt som i grupp, enskild skriftlig tentamen samt arbeten
kopplade till den egna verksamheten.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Under kursens gång diskuteras kursens upplägg och litteratur. Vid slutet av kursen sker en enskild, skriftlig utvärdering.
Resultatet av utvärderingen presenteras i en kursrapport som publiceras på Institutionen för pedagogiks hemsida.
Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning och ingår i Lärarlyftet. Deltagarna behöver under kursen tillgång till verksamhet i
grundskolan eftersom kursinnehåll och examinationer relateras till den egna undervisningen.
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Information om ev. ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar
Eget val av minst fem titlar sago- och bilderböcker på engelska passande för 6-9-åringar

