Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVM02, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - magisterkurs,
30 högskolepoäng
Comparative Literature: Children's Literature - Level 4, Mag.
Course, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-05-23 att gälla från och med
2007-05-23, höstterminen 2007.

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

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• uppvisa vidgade och fördjupade kunskaper om barns läsning
• kunna redogöra för barnlitteratur inom några specialområden
• uppvisa fördjupade kunskaper i forskningsmetodik

Färdighet och förmåga
• uppvisa en god förmåga att analysera och tolka barnlitteratur
• kunna självständigt välja ett lämpligt material och genomföra en relevant
problemformulering kring en frågeställning samt skriva en vetenskaplig uppsats
om barnlitteratur
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• ha utvecklat en god förmåga att diskutera och argumentera självständigt,
exempelvis i seminarier samt kunna redogöra för sina synpunkter på andras texter
• uppvisa en skicklighet i att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper
inom barnlitteratur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera hur genus, etnicitet och det mångkulturella samhället behandlas i
barnlitteraturen.

Kursens innehåll
Kursen består av av ett skriftligt examensarbete samt läskurser inom det barnlitterära
forskningsområdet. Den studerande kan välja bland dessa i samråd med examinator. I
slutet av kursen utarbetar studenten enskilt eller i grupp en självständig
examensuppsats med vetenskaplig inriktning.
Kursen består av följande delkurser:
1. Valbar delkurs, 7,5 högskolepoäng,
2. Valbar delkurs, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.
De valbara kurserna väljs från ett urval av kurser. Lista på dessa valbara kurser
fastställs varje termin och tillhandahålls av studievägledaren.

Kursens genomförande
Undervisningen 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, examensuppsats som ventileras och försvaras på seminarium
samt en opposition.
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
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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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LIVK02, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur, kandidatkurs
eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter LIV424, Barnlitteratur, magisterkurs.
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. Elective Course,
2. Elective Course,
3. Thesis.
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Prov/moment för kursen LIVM02, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur magisterkurs
Gäller från H07
0701 Valfri kurs, 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

