KURSPLAN
Kurskod: ELI201

Engelska för ämneslärare: Litteratur och intertextualitet, 15 hp

English for Upper Secondary School Teachers: Literature and Intertextuality, 15 HE credits
____________________________________________________________________________
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Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Denna kurs syftar till att fördjupa och bredda studentens förståelse för skönlitteratur, samt
till att utveckla en ökad förståelse för ett urval kanoniska texter, för ett vidgat textbegrepp
och för intertextualitet. Kursen syftar vidare till att skapa en medvetenhet om hur
berättelserna kan användas didaktiskt.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten:
1.
uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till skönlitteratur som bärare av värderingar och
idéer i såväl samtiden som i historien samt i olika kulturer och medier,
2.
med adekvat terminologi kunna analysera berättelser med särskilt fokus på genus,
etnicitet och andra sociokulturella aspekter,
3.
utifrån ett intertextuellt perspektiv visa förmåga att relatera skönlitteratur till andra
texter inom olika genrer, liksom till andra uttryckssätt och media,
4.
uppvisa kunskap om olika kanoniska texter i den engelskspråkiga litteraturen,
5.
visa förmåga att skriva en egenförfattad litteraturanalytisk uppsats på engelska som
följer gängse akademiskt språk och akademiska traditioner inom fältet,
6.
kunna sätta in de behandlade berättelserna och medierna i ett litteraturdidaktiskt
perspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet/Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt Engelska B/
Engelska 6 samt kursen Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för ämneslärare
7-9 och gymnasiet, 15 hp PLU100 eller motsvarande
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-4)
- seminarier med muntliga presentationer (lärandemål (1-6)
- individuella skriftliga inlämningsuppgifter (lärandemål 2, 3, 6)
- individuell uppsats (lärandemål 1-5)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
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KURSPLAN
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska
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
funktionsvariation 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
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