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Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
LITY

Benämning
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för yngre åldrar

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa i engelska för yngre
åldrar med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6.
Kursen behandlar barn- och ungdomslitteratur ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Den tar upp textanalys
med grundläggande litterära begrepp på engelska. Barn- och ungdomslitteraturen belyses också utifrån en
estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av engelskspråkig litterär text i
samverkan med andra medier.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten på i huvudsak idiomatiskt korrekt engelska i tal och skrift
kunna:
- genomföra närläsningar med hjälp av grundläggande litterära begrepp;
- redogöra för sin tolkning av och reflektioner kring engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur;
- reflektera över hur litterära texter påverkar olika läsare och hur texter både formar och formas av sitt
historiska och kulturella sammanhang.
Undervisning

Undervisningen sker på engelska och består av seminarier. Närvaro är obligatorisk (se närmare under
Kunskapskontroll och examination, punkt d). Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse
för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
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Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av uppsats, genom muntlig examination i
form av presentationer, samt skriftlig salstentamen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Examinationen sker på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om studenten har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b. Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga
examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om minst 80 %.
Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej. Studenten hänvisas till nästkommande
examinationstillfälle.
e. För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F (eller U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas) två gånger av en
och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov om inte särskilda skäl
talar emot det. Framställan om detta ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E (eller G när tvågradig betygsskala tillämpas) får inte genomgå förnyad
examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd eller reviderad har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt
föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.english.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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