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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
2011–02–23 och reviderad av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-14 och senast reviderad 2013-03-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Historia A/Historia 1b.
Kursens uppläggning
Provkod
1KUR
2KUR
3KUR
4KUR

Benämning
Att analysera och tolka litterär text
Litteraturens historia I
Litteraturens villkor
Litteraturens historia II

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen introducerar centrala litteratur-vetenskapliga begrepp och frågeställningar och ger en grundläggande
litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig kompetens.
Kursen består av fyra delkurser:
Att analysera och tolka litterär text 7.5 hp,
Kursen behandlar bl. a. litteraturvetenskapens mål och syften, det litterära textbegreppet och grundläggande
litteraturvetenskapliga termer för analys och tolkning.
Litteraturens historia I 7.5 hp. Kursen ger en orientering i huvudsakligen den västerländska litteraturens
historia från antiken till förromantiken, med särskilt fokus på historisk kontextualisering.
Litteraturens villkor 7.5 hp, Kursen behandlar litteraturens villkor, med utgångspunkt i litterära exempel från
1600-talet och framåt. Den berör frågor om värdebildning, litterär kanon och litteraturreception.
Litteraturens historia II 7.5 hp. Kursen ger en kronologisk orientering i huvudsakligen den västerländska
litteraturens historia från romantiken till modern tid, med särskilt fokus på intertextuella relationer mellan
texter från olika epoker.
Förväntade studieresultat

Att analysera och tolka litterär text:
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För godkänt resultat på kursen skall studenten:
– Kunna analysera, tolka och diskutera litterära verk ur olika perspektiv.
Litteraturhistoria I:
För godkänt resultat på kursen skall studenten:
– kunna karakterisera de viktigare litterära genrerna under den äldre litteraturhistorien.
– kunna redogöra för de stora utvecklingslinjerna under den äldre litteraturhistorien .
Litteraturens villkor:
För godkänt resultat på kursen skall studenten:
– kunna beskriva och reflektera kring litteraturens villkor ur både ett historiskt och ett teoretiskt perspektiv.
Litteraturens historia II:
För godkänt resultat på kursen skall studenten:
– kunna karakterisera de viktigare litterära genrerna under den nyare litteraturhistorien.
– kunna redogöra för de stora utvecklingslinjerna under den nyare litteraturhistorien .
– kunna kontextualisera ett litterärt verk.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar, vilka är obligatoriska inslag i kursen.För mer
information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen för varje delkurs.För mer information hänvisas till
kursbeskrivningen.
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.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga skriftliga prov samt närvaro omfattande
minst 60% av föreläsnings- och seminarietillfällena för varje delkurs. Som slutbetyg på hela kursen sätts ett
medelvärde av delkursernas betyg i förhållande till poängtalet. Ingen viktning av delkurserna påverkar
slutbetyget.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen per delkurs finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått
lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov 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 om detta skall 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
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termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår
under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).Framställan om detta skall göras till
institutionsstyrelsen. För överenskommelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studierektor eller studievägledare.
Begränsningar

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

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