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Litteraturvetenskap
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
2010-10-27 och senast reviderad av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2022-09-07.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2020-06-30.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen med litteraturvetenskap som huvudämne eller motsvarande. Svenska 3 och Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
AK04

Benämning
Att läsa och tolka litteraturens klassiker B

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen diskuterar och prövar olika sätt att tolka ett antal centrala verk i den västerländska litteraturhistorien,
utifrån såväl ursprungskontext, samtidshistoriskt som ett nutida perspektiv. Tre verk eller författarskap från
den tidigmoderna epoken ägnas ett närmare studium. Några av de kritiska och teoretiska begrepp som
tillämpas är intertextualitet, mimesis, fiktion och genus.
Förväntade studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna
-redogöra för den aktuella vetenskapliga diskussionen kring några av den västerländska litterära traditionens
klassiska verk, och själv kunna konfrontera modern litteraturvetenskaplig teoribildning med verk ur det länge
sedan eller nyligen förflutna.
-diskutera och problematisera ett historiskt perspektiv på litteraturen och litteraturstudiet.
-muntligt och skriftligt kunna redovisa en vidgad förståelse för den västerländska litterära kanons historiska
förutsättningar och existensform.
-nyanserat tillämpa analytiska verktyg på litterära verk i ett historiskt perspektiv inom ramen för större
forskningsuppgifter.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. För
information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
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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.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras muntligt eller skriftligt.
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. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. 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 av
en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om
inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en tretermins period examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
21 d, ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens 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.
Övrigt

Kursen är uppdelad i tre avdelningar, markerade med A, B respektive C, och löper om undervisningsbelagd
över två terminer. Se även kursplaner
Kurslitteratur

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