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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.
reflektera över grundläggande förhållanden mellan litteratur, populärkultur, media,
samhälle och läsare,
2.
ta ställning till val av litteratur utifrån kunskaper om barns och ungas textvärldar,
olika läsarroller och ett problematiserat textbegrepp,
3.
arbeta tematiskt med skönlitteratur och problematisera litteraturens språk- och
kunskapsutvecklande potential,
4.
planera, genomföra och utvärdera boksamtal i syfte att stödja elevers analytiska
läsförmåga och byggande av föreställningsvärldar,
5.
ställa historiska texter i nutida belysning och nutida texter i historisk belysning,
6.
använda grundläggande respons- och textanalytiska begrepp för att analysera
skönlitterära texter,
7.
anta ett språk- och litteraturdidaktiskt perspektiv med fokus på unga människors
socialisation in i olika läsarsamfund och kulturgemenskaper.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som
förkunskapskrav:
PLU100-Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för ämneslärare eller
motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
•
kollektivt skrivna texter som utvecklas under kursens gång med tillhörande
oppositioner (lärandemål 1, 3, 5 och 6)
•
enskild skriftlig salstentamen (lärandemål 1, 3, 5 och 6)
•
gruppvis didaktisk planering samt genomförande av undervisning: boksamtal
(lärandemål 2, 4 och 7)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: 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.
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G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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