
KURSPLAN

Kurskod: EFÄ200

Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik II, 7,5 hp
English for Upper Secondary School Teachers: Didactics II, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-08-23
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Denna kurs syftar till att fördjupa studentens förståelse för undervisning i ämnet engelska i 
en globaliserad värld.
 
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten:

1. visa fördjupade kunskaper om engelskans ställning som globalt 
kommunikationsmedium och implikationer av detta för undervisning

2. visa fördjupade kunskaper om de kulturella och interkulturella målen i 
styrdokument för ämnet engelska

3. visa förståelse för möjligheter och utmaningar i användning av IKT i undervisning i 
ämnet engelska

4. visa förståelse för hur olika individuella faktorer såsom kognitiva förmågor och 
motivation påverkar språkinlärning och för faktorer som påverkar elevers 
kommunikationsförmågor

5. visa förmåga att kunna skapa inbjudande, motiverande och måluppfyllande 
undervisningsmoment för att nå gällande kunskapsmål

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp i Engelska för ämneslärare 1-30 hp, eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
- seminarier där studenters kunskaper om engelska som globalt språk, sitt förhållningsätt till 
kultur och till IKT-användning och förmåga att kunna skapa en motiverande och 
kommunikationsutvecklande undervisning examineras (lärandemål 1, 2, 3 och 4)
- individuell hemtentamen där planering av egen undervisning presenteras, och sätts i 
relation till kursens olika teman och språk- och ämnesdidaktiska teorier (lärandemål 5)

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

I kursen ingår ett antal obligatoriska moment såsom workshops och fältstudier.

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2021-06-23 08:54
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2021-06-23 08:54


