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Kursens mål
Efter kursen ska studenten kunna:

1. definiera och kritiskt förhålla sig till begreppen kanon, klassiker och kulturarv samt 
problematisera deras roll i dagens mångkulturella skola utifrån ett inkluderings- och 
ett hållbarhetsperspektiv,

2. analysera och reflektera över litteraturhistoriska epoker och genrers betydelse för 
produktion och reception av litterära texter,

3. analysera skönlitterära texter av olika slag utifrån historiska, estetiska och 
ideologiska perspektiv samt med hjälp av adekvat litteratur- och språkvetenskaplig 
terminologi,

4. planera undervisning kring skönlitteratur i syfte att bredda alla elevers litterära 
erfarenheter och öka deras förståelse för människors sätt att leva, tänka och skriva i 
olika tider och olika kulturer.

5. reflektera över skönlitteraturens möjlighet att ligga till grund för samtal om 
mänskliga erfarenheter, kulturer och kulturmöten.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp inom ämnesområdet Svenska för ämneslärare eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell hemtentamen (lärandemål 1-4)
• text av loggbokskaraktär som skrivs enskilt under kursens gång (lärandemål 1-4)
• individuellt skriftligt förberedda seminarium och individuella inlämningsuppgifter 

(lärandemål 2-5)
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen belyser och problematiserar litteraturhistorieskrivningen utifrån historiska, 
ideologiska, estetiska och didaktiska perspektiv med ett särskilt fokus på studenternas 
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framtida yrkesuppdrag som ämneslärare i svenska. Kursen är kronologiskt upplagd och följer 
den västerländska litteraturens historia från antiken till senmodernismen.

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.

Nivå
Avancerad nivå

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