
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Kurslitteratur
Lundahl, B. (Senaste utgåva). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling
. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (Senaste version). Allmänna råd om betyg och betygssättning.

Skolverket (Senaste version). Kommentarmaterial.

Skolverket (Senaste version). Läroplaner och kursplaner i ämnet engelska.

Modul 1

Estling Vannestål, M. (Senaste utgåva). A university grammar of English: with a Swedish
perspective. Lund: Studentlitteratur.

Lightbown, P.M. & Spada, N. (Senaste utgåva). How Languages Are Learned. Oxford:
Oxford University Press.

Oshima, A. & Hogue, A. (Senaste utgåva). Longman Academic Writing Series 4: Essays.
White Plains, NY: Pearson.

Ett urval av texter enligt lärarens instruktioner (ca. 100 sidor)

Modul 2

Beach, R., Appleman, D., Fecho, B., & Simon, R. (Senaste utgåva). Teaching Literature to
Adolescents. New York: Routledge. Ett urval av kapitel enligt lärarens instruktioner (ca. 200
s.)

Boyle, D. (2008). Slumdog Millionaire. Celador Films and Film4 Productions.

Stephens, S. (2012). The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Methuen
Drama. sidor: 112 Pjäs baserad på Mark Haddons homonyma roman

Thomas, A. (2017). The Hate U Give. New York: Balzer + Bray. sidor: 444
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https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Teaching+Literature+to+Adolescents
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Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Ett urval av dikter enligt lärarens instruktioner (ca. 15 sidor)

Ett urval av vetenskapliga artiklar enligt lärarens instruktioner (ca. 150 s.)

Referenslitteratur
Modul 2

Lindberg, Y. & Svensson, A. (Red.) (2020). Litteraturdidaktik: språkämnen i samverkan.
Stockholm: Natur & Kultur.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Litteraturdidaktik%3A+spr%C3%A5k%C3%A4mnen+i+samverkan

