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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-03-06.
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
BARN

Benämning
Barn- och ungdomslitteratur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av en allmän orientering i barn- och ungdomslitteratur. Den diskuterar hur barn- och
ungdomslitteratur definieras och redogör för centrala teman och genrer. Barn- och ungdomslitteraturen
placeras in i en historisk och social kontext, och samhällets syn på barn och barndom såsom den avspeglas i
skönlitteraturen diskuteras.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
– identifiera och redogöra för barn- och ungdomslitteraturens utmärkande genrer, teman, motiv och
berättartekniska drag
– utföra enklare analyser av prosa och lyrik för barn och ungdom
- diskutera barn- och ungdomslitteratur i ett historiskt och socialt sammanhang
Undervisning

Undervisningen är nätbaserad. Den består av gruppövningar och synkrona/asynkrona diskussioner.I kursen
ingår obligatoriska uppgifter. För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
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D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt.
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen och fullgjorda obligatoriska
uppgifter. Hemtentamen som lämnas in för sent bedöms ej utan studenter hänvisas till omprov.
e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det 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 av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom
ska göras till institutionsstyrelsen.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Begränsningar

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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.littvet.su.se. Aktuell litteraturlista
finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

Sidan 2/2

