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Kursplan

Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext

Kurskod: S2GB40

Kursens
benämning:

Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext 
Teaching literature in a multilingual context

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-02 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Svenska som andraspråk 1-30 hp. Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa kunskap om och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av skönlitterär text, 
2. motivera och förklara didaktiska val av skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv,
3. visa kunskap om den roll språk och kultur spelar för förståelse för och tolkning av skönlitteratur i
undervisningen,
4. diskutera hur eleverna genom skönlitteraturen kan ges möjligheter att identitetspositionera sig och
förstå människors olika livsvillkor och 
5. redogöra för arbetssätt som främjar flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling med skönlitteratur



som grund. 

Innehåll
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur skönlitterära texter kan användas i undervisning för
flerspråkiga elever. Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp presenteras och tillämpas vid analys
av skönlitterära texter. I kursen ges en orientering om skönlitteraturens roll för språk- och
identitetsutveckling. Dessutom uppmärksammas hur förförståelse och kulturella referensramar påverkar
förståelse för och tolkning av skönlitteratur. Olika arbetssätt för att bearbeta skönlitterära texter
behandlas och studenten får diskutera hur dessa kan främja flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom muntliga gruppseminarier, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt
individuell skriftlig hemtentamen.

En student som endast har smärre brister i måluppfyllelsen vid en examination kan ges möjlighet till
komplettering i stället för omexamination. Bristerna ska vid komplettering vara av liten omfattning och
åtgärdas inom fem arbetsdagar efter besked från läraren.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen S2GB60 Svenska som andraspråk B 30 hp får ej samtidigt med kursen S2GB40 ingå i examen.


