Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVK02, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs, 30
högskolepoäng
Comparative Literature: Children's Literature - Level 3, B. A.
Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-03-27 att gälla från och med
2008-03-27, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• uppvisa fördjupade kunskaper i litteraturvetenskapliga frågeställningar med
inriktning på barnlitteratur, exempelvis kunna redogöra för valda delar av
barnlitteraturhistorien samt forskningen inom barnlitteratur
• uppvisa kunskap om forskningsmetodiken i litteraturvetenskap med tonvikt på
barnlitteratur
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Färdighet och förmåga
• uppvisa en fördjupad förmåga att analysera och tolka barnlitteratur
• kunna beskriva barnlitteraturens förutsättningar, uppkomst och utveckling med
tonvikt på de senaste trehundra åren
• kunna redogöra för samspelet mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur
• kunna förmedla sina kunskaper muntligen samt i olika typer av texter
• uppvisa en utvecklad förmåga att utbyta kunskaper med personer utan
specialkunskaper inom området
• uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt till källor och litteratur, exempelvis
kunna granska texter kritiskt
• kunna omsätta sina kunskaper i en vetenskaplig uppsats i vilken ett vetenskapligt
förhållningssätt till källor och litteratur manifesteras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera frågor som rör barnlitteraturens samspel med vuxenlitteraturen
mot bakgrund av olika människo- och samhällssyner
• uppvisa en god förmåga till självvärdering.

Kursens innehåll
I kursen ges en fördjupad inblick i litteraturhistoriska översikter och aktuella
forskningsrön samt kunskap om barnlitteraturen under någon period de senaste
fyrahundra åren. Den ger också insikt i barnlitteraturens förutsättningar och
utveckling. Vikt läggs vid samspelet mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur. I slutet
av kursen utarbetar den studerande enskilt eller i grupp ett examensarbete med
vetenskaplig inriktning.
Kursen består av följande delkurser:
1. Teoretiska perspektiv på barnlitteraturens historia, 7,5 högskolepoäng,
2. Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng (Kursen väljs från ett urval av kurser. Lista på
dessa valbara kurser fastställs varje termin och tillhandahålls av
studievägledaren),
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, övningar, diskussionsseminarier
och handledning. Obligatoriska, examinerande seminarier förekommer under delkurs
3.

Kursens examination
Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig och/eller skriftlig tentamen
efter delkursens slut, fortlöpande examination inom ramen för undervisningen, d.v.s.
genom hemuppgifter, uppsats och seminarium. Examensarbetet består av en
vetenskaplig uppsats som läggs fram vid ett seminarium.
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Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
15 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LIVA23, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur,
fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter LIV423, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges normalt på halvfart/kvällstid.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Theoretical Perspectives on the History of Children's Literature,
2. Elective Course,
3. Degree Project.
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Prov/moment för kursen LIVK02, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur kandidatkurs
Gäller från H08
0701 Teoretiska perspektiv på barnlitteraturens historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Valfri kurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

