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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
per capsulam 2010-05-11, och senast reviderad av institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik
2019-09–11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.
Kursens uppläggning
Provkod
1500

Benämning
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar Astrid Lindgrens författarskap och hur det har tolkats i modern litteraturvetenskaplig
forskning. Den presenterar författarskapets centrala genrer och teman, samt belyser texterna i relation till
deras samtida idékontext. Därtill diskuteras författarskapets plats i en barnlitterär kanon och texternas
överföring till olika medier, såsom bilderbok, tecknade serier och film.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- belysa olika aspekter av Astrid Lindgrens författarskap
- relatera valda texter av Astrid Lindgren till deras samtida idékontext
- analysera skönlitterära texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
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E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på skriftlig inlämningsuppgift. Examinationsuppgift
som inte lämnas in i tid bedöms ej.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller år som kurstillfälle saknas. 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 i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta skall göras till
institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet av komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminen.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehall helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista visas på institutionens hemsida www.su.se/ike/litteraturvetenskap senast två månader
före kursstart.
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