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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen 2010-06-28. Fastställdes på
nytt av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-19.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-29.
Kursplanen är reviderad och fastställd av Institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen 2021-03-10.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen med minst 60 poäng alternativt 90 högskolepoäng, eller motsvarande, inom ett för
kursen relevant område. Engelska B eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
PSNT

Benämning
Narrativ teori

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar modern narratologisk begrepps- och teoribildning med koncentration på nyckelbegrepp
som intrig, berättare, berättelseperspektiv och fiktion. Ett särskilt fokus ligger på teoribildningen kring
möjliga världar och fiktionella världar och dessas relationer sinsemellan och till den aktuella världen och
läsaren. Kursen inkluderar också kritiska perspektiv på berättande som en ideologisk form. Kursen har en
inriktning på litterärt berättande, men berör även andra narrativa former. Kursen utvecklar även studentens
förmåga att självständigt, kritiskt och med teoretisk medvetenhet analysera berättelser inom olika områden.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten
kunna:
- karakterisera centrala begrepp och problemställningar inom den narrativa teorin;
- använda narratologiska perspektiv och begrepp i en självständig analys;
- kritiskt diskutera och pröva olika perspektiv på olika former av berättande.
Undervisning

Undervisningen sker på engelska och består av seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av uppsatser.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Examination sker på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyget E på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej. Studenten hänvisas till nästkommande
examinationstillfälle.
e. För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd eller reviderad har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt
föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen kan även räknas inom huvudområdet Litteraturvetenskap.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.english.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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