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Kursens uppläggning
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Benämning
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen belyser Astrid Lindgrens författarskap och internationella räckvidd ur olika litteraturvetenskapliga
perspektiv. Den vänder sig till den som arbetar med barn och barns läsning i skolan, på bibliotek och inom
barnkultur området, liksom till den med allmänt intresse för författarskapet. Kursen utvecklar, förutom
kunskaper om Astrid Lindgren, den studerandes förmåga att uttrycka sig i skrift, att organisera en textmassa
och att analysera litterär text.
Förväntade studieresultat

Efter att ha gått kursen förväntas studenten kunna
- belysa Lindgrens författarskap i dess olika delar mot bakgrund av dess helhet
- relatera författarskapet till en samtida idékontext
- diskutera valda Lindgren texter i förhållande till barnkulturen i stort
- analysera och problematisera en avgränsad, självvald del av författarskapet
Undervisning

Undervisningen sker i form av en serie fristående föreläsningar
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en skriftlig slutuppgift.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
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B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en tre terminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Dock gäller fortfarande begränsningarna ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet
hänvisas till institutionens studievägledare.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas samtidigt med motsvarande kurser lästa vid andra lärosäten.
Kurslitteratur

Kurslitteratur
Britt-Marie lättar sitt hjärta
Pippi Långstrump
Alla vi barn i Bullerbyn
Mästerdetektiven Blomkvist-trilogin
Nils Karlsson Pyssling (valda noveller)
Mio, min Mio
Karlsson på taket-trilogin
Sunnanäng (valda noveller)
Bröderna Lejonhjärta
Ronja rövardotter
Valda bilderböcker med text av Astrid Lindgren
Edström, Vivi (1992). Astrid Lindgren. Vildtoring och lägereld. Stockholm:
Rabén & Sjögren
Edström, Vivi (1997). Astrid Lindgren och sagans makt. Stockholm: Rabén & Sjögren
Lundqvist, Ulla (1979). Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar,
Stockholm: Rabén & Sjögren
Tre uppsatser om sammanlagt 80 sidor enligt lärarens anvisningar
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