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Engelska på ett lekfullt och kommunikativt sätt,        

7,5 högskolepoäng 
Learning English, 7,5 credit points 

 
Grundnivå 

 

Allmänt 
Syftet är att kursdeltagarna ska utveckla kompetens för att skapa miljöer som främjar alla elevers 
lärande i engelska i skolår 1-6. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna 

- ha relevanta kunskaper om teorier och strategier för att, med sin egen språkfärdighet i 
engelska som grund, kunna utveckla alla elevers lärande i engelska 

- ha utvecklat didaktiska kunskaper om hur kursplanens och läroplanens mål kan förverk-
ligas i undervisningen 

 

Innehåll 
Engelskämnet utifrån nationella styrdokument; läroplan och kursplan 
Språkdidaktisk forskning 
Elevernas olika bakgrund som förutsättningar och resurs i det flerspråkiga och mångkulturella 
klassrummet 
Olika metodiska tillvägagångssätt i engelskundervisningen 
Musik och drama som redskap för språkinlärning 

 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Lärande sker i form av föreläsningar, seminariediskussioner, gruppövningar, övningsuppgifter i 
egen klass och diskussioner via PingPong.  
 

Examination och betyg 
Kursen examineras enskilt och i grupp i form av muntliga och skriftliga uppgifter. Kursen avslu-
tas med ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten.  

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LELA18LELA18LELA18LELA18    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     AAAA    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    DIADIADIADIA    



 

 

 

 

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker dels löpande muntligt under kursens gång, dels skriftlig vid kursens slut. 
PingPong används.  

 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen förtecknas i bilaga 
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