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Kursens mål
Kursen syftar dels till att utveckla studentens språkliga förståelse och muntliga 
språkfärdighet, dels till att utveckla studentens ämnes- och språkdidaktiska kunskaper och 
färdigheter för undervisning i årskurs 4-6.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten:

1. uttrycka sig tydligt och välstrukturerat i muntlig och skriftlig kommunikation, med 
flexibel och effektiv anpassning till syfte, mottagare och funktion

2. behärska engelskans uttal och intonationsmönster
3. redogöra för typiska engelska uttalssvårigheter hos såväl svensktalande elever som 

elever från våra största invandrarspråk
4. visa kunskap om både äldre och samtida barn- och ungdomslitteratur på engelska, 

samt kunna använda sig av grundläggande litterära termer för att diskutera och 
analysera olika former av berättelser.

5. kunna reflektera över och diskutera innehåll och arbetssätt utifrån styrdokument, 
teorier och aktuell forskning i språkdidaktik och andraspråksinlärning

6. kunna planera och argumentera för hur engelskundervisning för årskurs 4-6 kan 
utformas utifrån gällande styrdokument och teorier inom språkdidaktik och 
andraspråksinlärning

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- Individuell skriftlig salstentamen (lärandemål 4)
- Enskilda muntliga presentationer (lärandemål 1, 2, 3 och 4)
- Individuell portfolio som redovisas vid seminarier (lärandemål 5 och 6)

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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