Dnr: 2020/34653.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för svenska språket

1SS215 Svenska som andraspråk  Litteraturdidaktik I, 7,5
högskolepoäng
Swedish as a Second Language  Literature teaching I, 7.5 credits
Huvudområde
Svenska som andraspråk
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1N
Fastställande
Fastställd 20191217
Senast reviderad 20201023 av Fakulteten för konst och humaniora. Revidering av
kurslitteratur.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021
Förkunskaper
Grundläggande behörighet

Mål
Litteraturdidaktik, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l

l

l

l

l

tolka och diskutera skönlitterära texter ur olika litterära genrer, problematisera
begreppet litterär genre och presentera grundläggande genreteori,
redogöra för innebörden av litterär kompetens för flerspråkiga elever i relation till
styrdokument,
motivera val av litterära texter anpassat till flerspråkiga elevers
språkfärdighetsnivå och progression samt redogöra för skillnader mellan att
undervisa om, i och genom litteratur,
diskutera och problematisera samtidslitteraturen utifrån begreppen
socioekonomisk status, genus och etnicitet,
tillämpa grundläggande ämnesrelaterad teori och terminologi på
litteraturdidaktiska frågeställningar.

Innehåll
Litteraturdidaktik, 7,5 hp
Kursen behandlar skönlitteratur och dess funktioner och villkor, historiskt och i vår
samtid. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturanalys, litterär genreteori och
teoretiska perspektiv på mötet mellan text och flerspråkiga läsare. Den lästa litteraturen
diskuteras i förhållande till socioekonomisk status, genus och etnicitetsperspektiv.
Litteraturens plats i dagens undervisning behandlas utifrån litteraturdidaktisk forskning.
Stor vikt läggs också vid att synliggöra möjligheter och skillnader mellan att undervisa

Innehåll
Litteraturdidaktik, 7,5 hp
Kursen behandlar skönlitteratur och dess funktioner och villkor, historiskt och i vår
samtid. Kursen ger en grundläggande orientering i litteraturanalys, litterär genreteori och
teoretiska perspektiv på mötet mellan text och flerspråkiga läsare. Den lästa litteraturen
diskuteras i förhållande till socioekonomisk status, genus och etnicitetsperspektiv.
Litteraturens plats i dagens undervisning behandlas utifrån litteraturdidaktisk forskning.
Stor vikt läggs också vid att synliggöra möjligheter och skillnader mellan att undervisa
om, i och genom litteratur, hur en traditionell litteraturkanon har sett ut i den svenska
skolan och hur kanonbegreppet diskuteras idag.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska gruppdiskussioner och
seminarieövningar som nätbaserad deltidskurs med stöd av webbaserad lärplattform
utan obligatoriska träffar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För godkänt betyg ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (1,5 hp) och hemtentamen (6,0 hp).
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Delkurs 5 inom 1SS200 och 1SSÄ04, 7,5 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Vetenskaplig litteratur
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Molloy, G. (2008). Reflekterande läsning och skrivning (2., rev. uppl.. ed.). Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 9789144038315
Persson, Magnus. 2012. ”Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan”. I: Carlsson,
Ulla & Jenny Johannisson (red.) Läsarnas marknad, marknadens läsare. En
forskningsantologi. SOU 2012: 10. 10 s. (tillgänglig på nätet).
Artiklar tillkommer som tillhandahålls av institutionen, ca 100 s.
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