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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten i relation till olika föreställningar om barn- och 
ungdomskultur ska kunna reflektera över den fiktiva textens roll inom svenskämnet. Utifrån 
ett vidgat textbegrepp och med hjälp av centrala ämnesdidaktiska perspektiv fokuseras 
läsandets, lyssnandets, talandets och skrivandets betydelse för barn och ungdomars 
utveckling mot språklig och kulturell kompetens.
 
Kursens lärandemål
Efter kursen ska studenten kunna:

1. uppvisa didaktiska förhållningssätt till fiktiva texter utifrån kunskaper om barns och 
ungas textvärldar, olika läsarroller och det vidgade textbegreppet, med tyngdpunkt 
på samtida barn- och ungdomslitteratur

2. ta ställning till val av texter i spänningsfältet mellan kulturarvsförmedling och 
dagens mångkulturella klassrumsverklighet.

3. arbeta tematiskt och beakta olika texters språk- och kunskapsutvecklande potential
4. genomföra boksamtal och stödja elevers byggande av föreställningsvärldar
5. reflektera över sin egen och andras socialisationsprocesser som läsare
6. diskutera den fiktiva textens roll i undervisningen som helhet och göra relevanta 

kopplingar till teorier om lärande, aktuella styrdokument och olika 
ämneskonceptioner.

Behörighetskrav
Godkänt resultat på VFU-delarna I kurserna: VFU110 - Verksamhetsförlagd utbildning för 
grundlärare: del I samt xx3954 - Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare: del II eller 
motsvarande.
 Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom: - hemtentamen där olika typer av fiktiva texter analyseras och 
problematiseras utifrån de ämnesdidaktiska perspektiv, begrepp och teorier som behandlas i 
kursen (lärandemål 1, 2, 5, 6) - enskilt genomfört litteratursamtal med påföljande 
gruppseminarium (lärandemål 3, 4, 6) Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer 
utförligt i kurs-PM, där även betygskriterier anges.
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