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Förkunskaper
Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Mål
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

översiktligt redogöra för barnlitteraturens utveckling,•
redogöra för ett urval av Astrid Lindgrens texter samt sätta in dem i ett historiskt 
sammanhang,

•

kritiskt granska ett urval av Astrid Lindgrens texter med hjälp av 
litteraturvetenskapliga analysmetoder,

•

skriva en mindre självständig analys av Astrid Lindgrens verk.•

Innehåll
Kursen ger kunskap om Astrid Lindgrens författarskap samt litteraturvetenskaplig 
terminologi, i synnerhet den som förekommer på det barnlitteraturvetenskapliga 
området. Kursen ger vidare kunskap om hur barn- och ungdomslitteraturen växer fram 
efter andra världskriget ur olika historiska, pedagogiska och litterära förutsättningar.

Undervisningsformer



Kursen består av föreläsningar och övningar, både enskilt och i grupp.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examinationsformer består av både muntliga presentationer samt skriftliga 
inlämningsuppgifter. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. 
Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
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.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr 1–2, 2007. 100 s. i urval (tillgänglig 
på lärplattformen). 
 
Edström, Vivi. 2000. Astrid Lindgren: a critical study, R & S Books (Rabén & 
Sjögren). 270 s. ISBN:91-29-64653-7 (tillgänglig på lärplattformen). 
 
Ehriander, Helene (red). Astrid Lindgren's Works. Linneus University 2021, 164 s. 
ISBN: 978-91-89460-14-0 (tillgänglig på lärplattformen) 
 
Kummerling- Meibauer, Bettina & Astrid Surmatz (red). 2014. Beyond Pippi 
Longstocking. Intermedial and International Approaches to Astrid Lindgren's Works. 
(Routledge). 276 s. ISBN: 9781138847262 (tillgänglig som e-bok). 
 
Lindgren, Astrid. 2016. A World Gone Mad. The Diaries of Astrid Lindgren 1939 - 45. 
Pushkin Press. 240 s. ISBN: 9781782272311 
 
Artiklar tillgängliga på lärplattformen, ca 50 s. 
 
Skönlitteratur 
I samråd med undervisande lärare läses ca 2000 s. ur Astrid Lindgrens samlade verk. 
 


