
       

 
   

Kursplanen fastställd av UL 2008-09-01 
Gäller ht-08 
 
Engelska, 61-90 högskolepoäng 
English, 61-90  credit points 
 
Grundnivå, C 
 
Allmänt 
Kursen Engelska, 61-90 hp, utgör en specialisering inom Lärarutbildningen och bygger 
vidare på inriktningen Engelska,1-60 hp. Kursen syftar till att studenterna skall fördjupa 
kompetensen för undervisning i skolämnet engelska avseende grundskolans senare år och 
gymnasiet. För behöriga studerande kan kursen läsas separat som fristående kurs. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenterna
- ha fördjupat sina kunskaper och färdigheter i engelska språket vad avser tal och skrift 

samt förståelse av läst och avlyssnad engelska 
- ha fördjupat insikterna i engelska språkets struktur och uppbyggnad genom att 

tillägna sig lingvistiska begrepp och vetenskapliga teorier 
- ha vidgat sin kännedom om engelskspråkig litteratur inbegripet olika aspekter av 

litterära yttringar, litteraturteorier och litteraturhistoria 
- ha lärt sig förstå sambandet mellan kursplaner och andra styrdokument, praktisk 

verksamhet och vetenskaplig teori 
- ha lärt sig hur man genomför och skriver ett självständigt vetenskapligt arbete om ca 

5000 ord som projekt med litteraturvetenskaplig, språkvetenskaplig eller 
språkdidaktisk inriktning eller som examensarbete 

 
Innehåll 
Kursen består av tre delkurser: 
Språkfärdighet och lingvistik, 7,5 hp 
Engelskspråkig litteratur och teori, 7,5 hp 
Projekt/Examensarbete, 15 hp 
 
Samtliga studenter läser Språkfärdighet och lingvistik och Engelskspråkig litteratur och 
teori. Den tredje delkursen  kan vara examensarbete eller ha språkvetenskaplig, 
litteraturvetenskaplig eller didaktisk inriktning. För denna delkurs  gäller särskilda 
instruktioner. 
 
Språkfärdighet och lingvistik, 7,5 hp
Language Proficiency and Linguistics, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Muntliga och skriftliga övningar, uppgifter, redovisningar och presentationer med 
inriktning på strukturer, vokabulär, fraser och idiom  
Studium av hela verk och kortare texter med pragmatisk och sociolingvistisk inriktning 
Aspekter på undervisning i språkfärdighet och lingvistik 

Kurskod : LEAC17
Ämnesnivå:  C 
Utb.omr.: HU 
Ämneskod: ENA 



 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 
- ha fördjupat sin egen kompetens i engelska särskilt avseende fraseologi och vokabulär 
- ha en fördjupad förståelse för sociolingvistik och pragmatik samt insikt i de 

vetenskapliga teorier som ligger till grund för dessa 
- känna till didaktiska aspekter på sociolingvistik och pragmatik i undervisningen 
 
Examination 
Delkursen examineras genom ett individuellt skriftligt språkfärdighetsprov, en individuell 
hemtentamen och två muntliga presentationer. Det muntliga deltagandet skall vara 
godkänt. 
 
För betyget Godkänd på hela delkursen gäller att alla delar måste vara fullbordade och 
godkända. För Väl godkänd gäller dessutom att det individuella resultatet når betyget Väl 
godkänd.  
 
Engelskspråkig litteratur och teori, 7,5 hp
English Language Literature and Theory, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Studium av äldre och nyare engelskspråkig litteratur från olika geografiska områden med 
beaktande av olika genrer (prosa, poesi och dramatik) 
Studium av litteraturhistorisk översikt 
Analys och diskussion med undersökande inslag utifrån moderna vetenskapliga metoder 
och teorier 
Stilistiska aspekter, litteraturbegreppet, begreppsanalyser och terminologi 
Sociala skillnader, kulturmöten, könsroller, etnicitet 
Aspekter på undervisning i litteratur 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 
 
- ha fördjupat sin insikt i och kunskap om nyare och äldre engelskspråkig litteratur 
- ha fördjupat sin kännedom om de engelskspråkiga litteraturernas historia 
- ha utvecklat sin förmåga att analysera litteratur utifrån moderna vetenskapliga begrepp 

och teorier 
- känna till grundläggande stilistiska begrepp och termer 
- ha ökat sin medvetenhet om hur olika aspekter av sociala och kulturella skillnader, 

könsroller och etnicitet kan påvisas och studeras i litteraturen 
- ha fördjupat sin förståelse för hur olika typer av engelskspråkig litteratur kan användas 

i den egna undervisningen 
 
Examination  
Delkursen examineras genom en individuell salstentamen, två examinatorier och tre 
redovisningar (enskilt och/eller i grupp). Det muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
 
För betyget Godkänd på hela delkursen gäller att alla delar måste vara fullbordade och 
godkända. För Väl godkänd gäller dessutom att den individuella tentamen har betyget 
Väl godkänd. 
 
Projekt/Examensarbete, 15 hp
Project/Degree Project, 15 credit points 
 
 
 



 
Innehåll 
Delkursen består i att med stöd av handledning genomföra ett examensarbete eller ett  
litteraturvetenskapligt/språkvetenskapligt/språkdidaktiskt projekt som redovisas i form av 
en individuellt skriven uppsats. Under kursens gång ges undervisning i den vetenskapliga 
teoribildning som skall utgöra grunden för arbetet. Instruktioner för projektet ges som 
särskilda anvisningar och anknyter till den i kursen studerade litteraturen, teorin och 
metoden.  
 
Ämnen för projektet/examensarbetet väljs vid terminens början. Uppsatsen skall omfatta 
ca 5000 ord och vara skriven i enlighet med normerna i senaste utgåvan av MLA 
Handbook for Writers of Research Papers. Den skall vanligen behandlas vid ett seminarium 
med opponent, som utses av den kursansvarige. I varje students utbildning ingår att 
vederbörande vid något tillfälle fungerar som opponent.  
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 
- ha fördjupat och vidgat sin förmåga att genomföra och skriva ett projekt eller 

examensarbete enligt vetenskapliga normer 
 
Examination 
Delkursen examineras genom att projektet/examensarbetet diskuteras under ett 
seminarium med opponent utsedd av examinator. Betyget sätts och meddelas då 
uppsatsens slutversion lämnats in efter seminariet.  
 
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
 
Förkunskapskrav 
Godkänd kurs i Engelska, 1-30 hp, samt minst 22,5 hp inom Engelska, 31-60 hp, vari  
delkursen Språkfärdighet och Cultural Studies 2 skall ingå.  
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, examinationer, seminarier och övningar 
samt skriftliga och muntliga uppgifter med undersökande inslag. För projektet ges 
handledning individuellt och i grupp. 
  
Examination och betyg 
Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att 
få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs betyget VG på delkurser motsvarande 22, 5 
hp. 
 
För examination se delkurserna.  
 
Kursvärdering 
Kursvärdering sker enligt anvisningar i Lärarutbildningens utbildningsplan. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  



 
 

HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2008 
 
 
Engelska, 61-90 högskolepoäng Antal sidor 
 
Språkfärdighet och lingvistik, 7, 5 hp 
 
Björk, Lennart och Räisänen, Christine. Academic Writing och Svartvik, Jan och Sager, Olof 
Engelsk Universitetsgrammatik. Almqvist & Wiksell, 1996. University Press 1995  
ISBN 0-521-42622-7 280 
Biber, Douglas, Conrad, Susan och Leech, Geoffrey (2002). Student Grammar of  
Spoken and Written English. Longman. Läses enligt anvisningar. 487 
Biber, Douglas, Conrad, Susan och Leech, Geoffrey (2002). Workbook. Longman. 
Romaine, Suzanne, Language In Society. Oxford: Oxford University Press 250 
Thomas, Jenny, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics 1995 
Harlow Essex: Longman ISBN 0-582-29151-8 210 
I denna delkurs ingår även studium av texter ur olika engelskspråkiga tidningar och  
tidskrifter 
*Artiklar i lingvistiska och språkdidaktiska ämnen. 50 
* Språk Gy2000:18. Grundskola och gymnasieskola. Kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer. Skolverket 150 
*Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Skolverket 117 
* Kommentarer grundskolans kursplaner och betygskriterier. Skolverket 56 
 
Engelskspråkig litteratur och teori, 7, 5 hp 
 
Gustavsson, Bo (1993). English Poetry: From Wyatt to Walcott, Lund: Studentlitteratur. 
I detta verk läses ca 75 sidor enligt särskilda anvisningar. 75 
Ett amerikanskt verk vars titel meddelas senare. 200 
Dickens, Charles Great Expectations. 200 
Ishiguro, Kazuo, The Remains of the Day. 200 
Sheridan, Richard Brinsley The Rivals (OUP 0-19-831908-8) 150 
Short, Michael (1996). Exploring the Language of Poems, Plays and Prose.  
Longman 1996 150 
Ett amerikanskt verk väljes enligt anvisningar. 250 
Joyce Carol Oates (2003). Rape: A Love Story 200 
*I denna delkurs ingår artiklar i litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska 
ämnen. 100 
* Språk Gy2000:18. Grundskola och gymnasieskola. Kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer. Skolverket 150 
*Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Skolverket 117 
* Kommentarer grundskolans kursplaner och betygskriterier. Skolverket 56 
 
Projekt/Examensarbete, 15 hp 
 
För denna delkurs används bland annat den vetenskapliga litteratur, som ingår i delkurs 1 och 
2. För den studerande tillkommer den vetenskapliga och övriga litteratur som behövs för det 
enskilda projektet. 
 
* Litteratur av didaktisk karaktär 

 



 


