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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2010-10-12 och gäller från
vårterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: LVGAU2
Att skriva för barn och ungdom II, 15 hp
(Writing for Children and Young Adults II, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska.

Behörighetskrav
Kursen Att skriva för barn och ungdom I, 15 hp eller motsvarande.

Huvudområde
LIA (Litteraturvetenskap)

Lärandemål

Kursens syfte är att den studerande skall tillägna sig ytterligare verktyg samt öka sina färdigheter i och sin
förmåga att skriva skönlitterära texter för barn och ungdom, kort sagt fördjupa sina kunskaper och färdigheter
sedan Att skriva för barn och ungdom I. De explicita lärandemålen kan sammanfattas i följande.
Efter genomgången kurs skall studenten
- känna till och kunna tillämpa olika litterära tekniker
- känna till, redogöra för och kunna praktiskt tillämpa analytiska termer och begrepp för granskning av
skönlitterära texter
- ha ökat sin beläsenhet i och förståelse av barn- och ungdomslitteratur, genom att i övningar och examination
uppvisa gestaltning av litterära tekniker och praktiker
- ytterligare ha tillägnat sig förmågan att värdera och kritiskt granska egna och andras texter, sett mot
introduktionskursen Att skriva för barn och ungdom I, id est visa god förmåga att kritiskt granska egna och
andras texter
- ytterligare ha tillägnat sig förmågan att revidera sina egna texter sett mot introduktionskursen Att skriva för
barn och ungdom I
- ha visat förmåga att producera skönlitterär text för barn och ungdom.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen arbetar laborativt och experimentellt med att utforska olika möjligheter i ett skönlitterärt gestaltande för
barn och ungdom. I olika delmoment kommer varierande möjligheter till textskapande att provas. Kursen
bygger såväl på de studerandes egenproducerade texter som på redan publicerade skönlitterära berättelser för
barn och ungdom. Då en omfattande produktion av litteratur riktad mot särskilt barn skapas i en kombination
mellan text och bild ingår i kursen också moment i bildanalys och om intermediala relationen mellan text och



bild. Undervisningen bygger på ett kritiskt granskande av egna och andras texter, samt revidering av egna
texter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras enskilt genom genomförande av fyra olika skrivövningar, med produktion av text,
granskning och seminariebehandling av andras arbete, och revidering av det egna arbetet, samt skapandet av en
skönlitterär text som bearbetas i samband med seminarier under kursens gång. Övningarna kan vara knutna till
det större, avslutande arbetet, eller fristående.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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