KURSPLAN
Kurskod: ELS400

Engelska för ämneslärare: Litteratur och språkvetenskap, 15 hp

English for Upper Secondary School Teachers: Literature and Linguistics, 15 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2018-02-15
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Denna kurs syftar till att fördjupa och vidareutveckla studentens förhållningssätt dels till
skönlitteratur och det litteraturvetenskapliga fältet, dels till språkvetenskap och det
språkvetenskapliga fältet.
Efter avslutad kurs skall studenten:
1.
uppvisa en fördjupad kunskap om litterära teorier och forskningsområden,
2.
kritiskt kunna analysera litterära texter utifrån en ökad medvetenhet om litterära
teorier,
3.
uppvisa en fördjupad kunskap om språkvetenskapliga teorier, metoder och
forskningsområden,
4.
kunna tillämpa språkvetenskapliga teorier och metoder i språkvetenskaplig analys,
5.
kritiskt kunna reflektera över språklig variation på individ- och global nivå och dess
relevans för undervisning i engelska.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ELK101-Engelska för ämneslärare: Litteratur och kultur och
ELS100-Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik I och
ESS200-Engelska för ämneslärare: Språkstruktur och språkbruk eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-2)
- individuella muntliga presentationer (lärandemål 1-5)
- litteraturseminarier (lärandemål 2)
- individuella inlämningsuppgifter (lärandemål 3-5).
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska
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KURSPLAN
Kurskod: ELS400

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
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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