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Förkunskaper
Grundläggande behörighet. Att skriva barnlitteratur 1-30 hp, 1KS102.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

planera och genomföra ett sammanhållet skönlitterärt projekt riktat till barn och 
ungdom,

•

kritiskt analysera sitt skrivande och relatera det till skilda litterära kontexter.•

Delkurs 1: Den litterära textens kontexter (5 hp) 
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

identifiera centrala aspekter av litteraturens förhållande till litterära, biografiska 
och åskådningsmässiga kontexter och relatera detta till sitt eget skrivande,

•

diskutera förhållandet mellan litteraturen och unga läsare och de särskilda krav 
som ställs på litteratur skriven för barn och ungdom,

•

redogöra för och kritiskt analysera förhållandet mellan litteratur och samhälle 
och relatera detta till sitt eget skrivande,

•



kritiskt granska och förhålla sig till skilda idéer om hur litteratur kan värderas 
och formulera en egen ståndpunkt i fråga om litterärt värde.

•

Delkurs 2: Skrivande 1 (10 hp) och delkurs 3: Skrivande 2 (15 hp) 
Efter avslutad delkurs 2 och 3 ska den studerande kunna:

formulera ett självständigt, kritiskt och teoretiskt medvetet förhållande till barn- 
och ungdomslitterära uttrycksformer i eget skrivande,

•

strukturera och genomföra ett större skönlitterärt projekt för barn eller ungdom,•
formulera kritiskt medvetna idéer om språk och gestaltning och de krav 
skrivandet för barn och ungdom ställer på detta i studentens eget skrivande.

•

Innehåll
Delkurs 1: Den litterära textens kontexter (5 hp) 
Litteraturens sociala villkor behandlas och förhållandet mellan text och kontext 
diskuteras utifrån barn- och ungdomslitterära perspektiv. Frågor om författarens ansvar 
för unga läsare, språklig anpassning och svårighetsgrad och litteraturens fostrande roll 
diskuteras från genus- och mångkultursperspektiv. Frågan om kvalitet och litterärt 
värde fördjupas från barn- och ungdomslitterära perspektiv. 
 
Delkurs 2: Skrivande 1 (10 hp) 
Kursdeltagarna skriver dels en text med valfritt tema i förelagd genre, dels en text med 
valfritt tema i valfri genre vilka bearbetas inom ramen för delkursen. Den senare texten 
kan utgöra en fortsättning på det arbete som studenten har skrivit på tidigare kurs. 
Studenten kommenterar också kurskamraternas texter. 
 
Delkurs 3: Skrivande 2 (15 hp) 
Kursdeltagarna skriver vidare på text från delkurs 2 där de fritt valt tema och genre. 
Texten bearbetas i flera omgångar. Samtidigt skriver studenten korta texter som kritiskt 
värderar och reflekterar över dels det egna arbetet, dels kurskamraternas texter.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans genom skrivuppgifter och diskussioner över internet med stöd av 
lärplattform och emöten. Kursdeltagarna ger också kritiska synpunkter på varandras 
texter, liksom självkritiska reflektioner över sina egna texter. Därtill ges studenterna 
individuell handledning i alla kursens skilda moment, med tyngdpunkt på deras eget 
skönlitterära skrivande.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Delkurs 1 bedöms endast med betygen Underkänd eller Godkänd. Delkurserna 2 och 3 
bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd 
ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas 
skriftligen vid kursstart. För slutbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på 
delkurser omfattande minst 15 hp. 
 
Delkurs 1 examineras dels genom analytiska skrivuppgifter och diskussioner kring 
skönlitterära texter och kontexter, i vilka textens form och innehåll samt dess teoretiska 
och historiska betydelse står i centrum, dels genom en fortlöpande läsrapport där den 
skönlitterära läsningen relateras till studentens eget skrivande. 
 
Delkurs 2 och 3 examineras genom de skönlitterära texterna och diskussionsinlägg i 
lärplattformens forum om det egna och de andra studenternas skrivande. 



 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en 
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har 
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett 
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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