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Svenska för ämneslärare: Litterära texter II. Skönlitteratur för ungdomar och

vuxna, 7,5 hp
Swedish for Upper Secondary School Teachers: The Literary Text II. The Adolescent and 
Adult Reader, 7,5 HE credits 
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Kursens mål
Kursens syftar till att studenten utvecklar en historisk förståelse av sig själv och andra genom 
läsning av skönlitterära texter för barn och vuxna. Studenten ska kunna anta och 
problematisera historiska förhållningssätt till skönlitteratur och dess roll i svenskämnet på 
olika stadier. Studenten ska också på ett insiktsfullt sätt och med historisk förankring kunna 
förhålla sig till distinktionen mellan barn- och ungdomskultur respektive vuxenkultur.
 
Efter kursen ska studenten kunna:

1. kritiskt reflektera kring och ta ställning till val av litteratur i spänningsfältet mellan 
kulturarvsförmedling och dagens mångkulturella klassrumsverklighet,

2. analysera barn- och ungdomslitteratur och dess pedagogiska funktion mot bakgrund 
av en historiskt föränderlig syn på barnet och på didaktik,

3. definiera, problematisera och använda begreppen postkolonial litteraturkritik och 
transtextualitet vid analys av skönlitterära texter.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet alternativt 30 hp inom ämnesområdet svenska för 
ämneslärare

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- hemtentamen (lärandemål 1-3)
- text av loggbokskaraktär som skrivs enskilt under kursens gång, (lärandemål 1-3).
- seminarium och individuell skriftlig inlämningsuppgift (lärandemål 1 och 3)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
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Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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