KURSPLAN
Kurskod: ENB600

Engelska för ämneslärare: Berättelser för unga i olika medier, 7,5 hp

English for Upper Secondary School Teachers: Youth Narratives in Different Media, 7,5 HE
credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2017-09-14
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursens mål är att bredda och fördjupa studentens kunskap om och förståelse av
engelskspråkiga berättelser för unga genom att analysera och problematisera hur de uttrycks
i olika medier. Vidare är målet att skapa en ökad medvetenhet om hur dessa kan användas
didaktiskt.
Efter avslutad kurs ska studenten:
1. kunna analysera och teoretisera berättande i olika medier
2. kunna reflektera kring och problematisera förhållanden mellan litteratur, populärkultur,
media, samhälle och läsare
3. visa en fördjupad insikt i att sätta in de behandlade berättelserna och medierna i ett
litteraturdidaktiskt perspektiv
4. visa ökad förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift på ett självständigt och såväl
språkligt som stilistiskt korrekt sätt i relation till de texter, medier och teorier som behandlats
på kursen.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp inom ämnesområdet Engelska för ämneslärare eller
motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
- litteraturseminarier med individuella muntliga presentationer (lärandemål 1-4) individuella inlämningsuppgifter (lärandemål 3 och 4) - individuell skriftlig hemtentamen
(lärandemål 1, 2 och 4) Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i Kurs-PM,
där även betygskriterier anges.
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
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funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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