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G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
2008-05-28 och reviderad av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Särskild behörighet: Avslutad kurs Litteraturvetenskap I eller motsvarande.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

2400

Litteraturvetenskaplig analys

Högskolepoäng
7.5

2401

Fördjupning

7.5

2405

Uppsats

15

Kursens innehåll

Kursen är en fortsättning och en fördjupning av studierna på Litteraturvetenskap I, med en koncentration
på ett av de valbara fördjupningsämnena, övning i litterär analys och författande av en vetenskaplig
uppsats. Kursen består av tre delkurser:
Litteraturvetenskaplig analys 7.5 hp.
Den första delkursen ger grundläggande färdigheter i litteraturvetenskaplig analys.
Fördjupning 7.5 hp.
Delkursen innebär en historisk eller tematisk fördjupning, som förbereder den tredje delkursens uppsats. För
heltidsstudenter erbjuds fyra valbara alternativ:
1) Barn- och ungdomslitteratur
Kursen diskuterar barn- och ungdomslitteraturens särart i förhållande till vuxenlitteraturen, studerar genrer,
formstrukturer och forskningsmetodik. Tyngdpunkten ligger på den svenska litteraturen.
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2) Svensk novell
Kursen behandlar den svenska novellen ur ett historiskt perspektiv och studerar även genren ur olika tematiska
och retoriska perspektiv.
3) Postkolonial roman
Genom studium av valda verk från flera olika kontinenter belyses den postkoloniala romanen och definitionen
av begreppet postkolonial diskuteras.
4) Litteratur och kön i 1800-talets litteratur
Genom att ta upp centrala teman i tiden och analysera dem ur ett genusperspektiv, tydliggörs epokens debatter
kring sedlighet, äktenskap och kön.
För deltidsstuderande är delkurs fördjupning:
1) Svensk novell
Kursen diskuterar genreteoretiska frågeställningar och novellens funktion i det litterära kretsloppet.
Uppsatskurs 15 hp
Förbereder skrivandet av en vetenskaplig uppsats, genomförande samt försvar av den egna uppsatsen och
opposition på en annan students uppsats.
Förväntade studieresultat

Litteraturvetenskaplig analys
För godkänt resultat på kursen skall den studerande:
- elementärt kunna analysera en litterär text i ett vetenskapligt perspektiv.
- ha elementär kännedom litteraturvetenskapliga teorier och metoder
Fördjupning
För godkänt resultat på kursen skall den studerande:
- visa en fördjupad kunskap inom valda områden av litteraturens historia.
- visa en fördjupad förståelse av litteraturvetenskapliga problemställningar inom vald fördjupning.
Uppsatskurs
- kunna muntligen och skriftligen organisera och presentera ett skriftligt vetenskaplig uppsats.
- kunna elementärt granska och pröva en vetenskaplig uppsats.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, vilka är obligatoriska inslag i kursen. För
uppsatsskrivandet ges handledning både i grupp och individuellt.
Kunskapskontroll och examination

Kunskapskontroll och examination
a. Litteraturvetenskaplig analys examineras genom:
- skriftlig hemtentamen.
Fördjupning examineras genom:
- skriftlig hemtentamen.
Uppsatskurs examineras genom:
-skriftlig uppsats.
- muntlig presentation samt försvar av det egna arbetet.
- muntligt redovisad granskning av en annan students arbete.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt.
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. För att få slutbetyg på
kursen krävs 60% närvaro på var och en av delkurserna Litteraturvetenskaplig analys och Fördjupning samt
80% närvaro på Uppsatskurs.
Som slutbetyg på hela kursen sätts ett medelvärde av delkursernas betyg i förhållande till poängtalet.
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 får inte genomgå förnyad examen 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 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. För överenskommelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studierektor eller studievägledare.

Kurslitteratur

Aktuella litteraturlistor kommer att finnas på hemsidan www.littide.su.se senast en månad innan kursstart.
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