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Beslut

Denna kurs är inrättad 2017-02-15 av Humanistiska fakultetsnämnden och fastställd av institutionsstyrelsen
vid Institutionen för kultur och estetik 2017-02-15.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i litteraturvetenskap eller språk med litteraturvetenskaplig inriktning.
Engelska 6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
UTDY

Benämning
Litterära utopier och dystopier för barn och ungdom

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en översiktlig bild av den utopiska och dystopiska traditionen inom barn- och
ungdomslitteraturen från 1700-talet och framåt, med särskilt fokus på det sena 1900-talets och 2000-talets
ungdomslitterära dystopier. Den diskuterar olika genredrag och -definitioner, samt huruvida utopier och
dystopier utformas på olika vis i barn- och vuxenlitteraturen. Genom analys av litterära texter belyses även
inom genrerna centrala frågeställningar om samhällsskick, kön- och familjestrukturer, natur och teknologisk
utveckling ur ett historiskt perspektiv.
Förväntade studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna
- muntligt och skriftligt diskutera litterära utopier och dystopier i deras historiska, sociala och litterära
sammanhang,
- karakterisera olika särdrag inom barn- och ungdomslitterära utopier och dystopier,
- kritiskt reflektera över och tillämpa skilda definitioner av genrerna i analys av litterära verk.
Undervisning

Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ett
introduktionstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds
kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska. För information om vilken
undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats
www.su.se/ike/litteraturvetenskap Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
För ytterligare information hänvisas till kursbeskrivningen.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = utmärkt
B = mycket bra
C = bra
D = tillfredsställande
E = tillräckligt
Fx = otillräckligt
F = helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på skriftlig inlämningsuppgift.
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 terminer.
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

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