Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA25, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Comparative Literature: Children's Literature - Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-04-05 att gälla från och med
2013-04-05, höstterminen 2013.

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 med specialisering i
barnlitteratur

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för huvuddragen i barnlitteraturforskningens och
ungdomslitteraturforskningens mål, metoder och teorier,
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för barnlitteraturens och
ungdomslitteraturens historia, genrer och typer,

Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för barnlitteraturens och ungdomslitteraturens historiska
utveckling i förhållande till grundläggande litteraturteoretiska och ideologiska
frågor,
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• utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till källor och litteratur
kunna genomföra ett antal självständiga uppgifter där barnlitterära och
ungdomslitterära texter diskuteras, analyseras och tolkas,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och problematisera barnlitteratur och ungdomslitteratur utifrån
perspektiv som tar hänsyn till dess värden och värderingar,
• ur olika synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör genus,
etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald i ett språkligt och litterärt
perspektiv.

Kursens innehåll
I kursen studeras barnlitteraturforskningens mål, metoder och teorier. I kursen ges
även tillfälle att självständigt tillämpa förvärvade teoretisk-metodiska kunskaper i ett
uppsatsarbete. Därtill ges också en perspektivrik introduktion i barn- och
ungdomslitteraturens värdeproblematik.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Teorier om barnlitteratur, 7,5 högskolepoäng,
Barnlitteraturens värden och värderingar, 7,5 högskolepoäng,
Ungdomslitteratur, 7,5 högskolepoäng,
Uppsats, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, övningar, diskussionsseminarier
och handledning. 1-2 obligatoriska, examinerande seminarier förekommer under
delkurserna 3 och 4.

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer:
Delkurs 1: 5 mindre muntliga presentationer och 1 skriftligt slutpaper;
Delkurs 2: 2 muntliga presentationer och 1 skriftligt slutpaper;
Delkurs 3: 1 större muntlig presentation och 1 skriftligt slutpaper;
Delkurs 4: b-uppsats och opposition.
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 30 högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LIVA15, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur – grundkurs
eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter LIV422, 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 vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Theories of children's Literature,
2. Values and value formation in Children's Literature,
3. Youth and Young Adult Literature,
4. Paper.
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Prov/moment för kursen LIVA25, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur fortsättningskurs
Gäller från V13
1301 Teorier om barnlitteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Barnlitteraturens värden och värderingar, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Ungdomslitteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1304 Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

