
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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press. sidor: 201 s.
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Lagman, Svante (1989). Till försvar för runristarnas ortografi. I Elmevik, Lennart & Lena
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några forskningsresultat. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
Runrön 1. 11 s.
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Norstedts. 20 s.
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Bellander, Theres (2008). "Halloo babe.. tack såå mkt för ditt mess!": Om ungdomars
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Bommarco, Birgitta & Parmenius Swärd, Suzanne (2012). Läsning, skrivande, samtal:
Textarbete i svenska på gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. sidor: 202

Borgström, Eric (2012). Vad räknas som belägg för skrivförmåga?: Ett textkulturellt
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1 - 35.
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Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 633 -
660). Studentlitteratur.

Strömquist, Siv (2010). Skrivprocessen – fortsatt aktuell!?: Efter 30 år med skrivprocessen i
Sverige. I Edlund, Ann-Catrine & Mellenius, Ingmarie  (Red.), Svenskans beskrivning 31:
Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21
maj 2010 (s. 31 - 50). Umeå: Institutionen för språkstudier.
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Brontë, Charlotte Jane Eyre. sidor: ca 500  Läses i valfri utgåva, engelska originalet eller
översättning

Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge. Urval i enligt med lärarens anvisningar. Kan också läsas i svensk översättning,
Genustrubbel.

Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia 1. Viljan att veta. Göteborg: Daidalos. sidor:
160 Svensk översättning från franskan av Britta Gröndahl (2002)

Gilbert, Sandra & Susan Gubar (1979). The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and
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the Nineteenth-century Literary Imagination. New Haven. sidor: 50 sidor Läses i urval enligt
lärarens anvisningar

McCaw, Neil (2013). How to Read Texts? : A Student Guide to Critical Approaches and
Skills. London: Bloomsbury. sidor: 169

Said, W, Edward (2000). Orientalism. Ordfront förlag. sidor: 50 Läses i urval om ca 50 sidor
enligt lärarens anvisningar

Spivak, Gayatri Chakravorty (2002). Tre kvinners texter og en kritikk av imperialismen. I
Irene Iversen (Red.), Feministisk litteraturteori (s. 280 - 296). Oslo:

Vulovic, Jimmy (2013). Narrativanalys. Studentlitteratur. sidor: 184

Kjældgaard, Møller, Ringgaard, Rösing, Simonsen & Rosendahl Thomsen (Red.) (2015).
Litteratur: Introduktion till teori och analys. Studentlitteratur. Urval i enligt med lärarens
anvisningar.

Entzenberg, Claes och Cecilia Hansson (Red.) (1991). Modern litteraturteori 1: Från rysk
formalism till dekonstruktion. Studentlitteratur. sidor: 150 Läses i urval om 150 sidor enligt
lärarens anvisningar

Birgitta Ney (Red.) (2007). Synd: Noveller av det moderna genombrottets kvinnor. PDF-
upplaga: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197225/FULLTEXT01.pdfEtt urval
noveller motsvarande ca 100 sidor läses

I anslutning till facktexterna läses cirka 500 sidor skönlitteratur, utöver angivna, vald i samråd
mellan lärare och studenter.

Modul 4

Bergman, Lotta (2009). Makt, mening och motstånd: Litteraturundervisningens dilemman.
Liber. sidor: 188

Bloom, Harold (2000). Den västerländska kanon. Böcker för skola och eviga tider. Ågerup:
Brutus Östlings bokförlag, Symposium. Urval om ca 100 sidor enligt lärarens anvisningar

Heith, Anne (2006). Texter, medier, kontexter. : Introduktion till textanalys i
svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet. Studentlitteratur. sidor: 279

Langer, Judith A (2005). Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär
förståelse. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. sidor: 190

Persson, Magnus (2012). Den goda boken: Samtida föreställningar om litteratur och läsning.
Studentlitteratur. sidor: 230

Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska
översiktsverk under 1900-talet. Hedemora: Gidlunds. Urval om ca 100 sidor enligt lärarens
anvisningar

Torell, Örjan (Red.) (2002). Hur gör man en litteraturläsare? : Om skolans
litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Härnösand: Mitthögskolan. sidor: 30
Läses i utdrag om 30 sidor enligt lärarens anvisningar

Jönsson, Maria och Anders Öhman (Red.) (2015). Litteraturläsning: Litteraturdidaktiken nya
möjligheter. Studentlitteratur. sidor: 100 Läses i urval om 100 sidor enligt lärarens
anvisningar.

I anslutning till facktexterna läses cirka 1000 sidor skönlitteratur vald i samråd mellan lärare
och studenter.
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Modul 4
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